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Εισαγωγή 
 

 

Το νευροπεπτίδιο γαλανίνη απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1983 στο εργαστήριο 

του  V. Mutt i. Η γαλανίνη παράγεται από την πρωτεολυτική διάσπαση μίας μεγαλύτερης 

πρόδρομης πρωτεΐνης. Η ακολουθία των αμινοξέων δε φαίνεται να είναι μοναδική και να 

μη σχετίζεται με καμία άλλη γνωστή οικογένεια πεπτιδίων. Στα περισσότερα θηλαστικά, 

η γαλανίνη αποτελείται από 29 αμινοξέα, στα οποία διατηρείται η Ν-τελική ακολουθία 

σε όλα τα είδηii. Μέχρι σήμερα έχουν κλωνοποιηθεί  τρεις τύποι υποδοχέων της 

γαλανίνης, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με G-πρωτεΐνεςiii. Η κατανομή της γαλανίνης 

και των υποδοχέων της είναι ευρύτατη σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστημαiv, , ,v vi vii και 

μετέχει σε διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες διαμέσου διακριτών υποτύπων υποδοχέων 

της γαλανίνης6,viii. Αρχικά, η πιθανότητα της ύπαρξης πολλαπλών υποδοχέων της 

γαλανίνης βασίζονταν σε φαρμακολογικές μελέτες που χρησιμοποιούσαν γαλανινικά 

ανάλογα και χιμαιρικούς πεπτιδικούς ανταγωνιστές σε διάφορους ιστούς, όπως ο 

ιππόκαμπος, η υπόφυση, το πάγκρεας και το λεπτό έντεροix. Σήμερα, έχει γίνει 

κατανοητό ότι η δράση της γαλανίνης προεξάρχει στις δομές του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Σε επίπεδο νωτιαίου μυελού μετέχει στην αλγαισθητική οδό ασκώντας 

ρυθμιστικό της ευαισθησίας ρόλο, σε συνέργια με το οπιοειδεργικό σύστημα. Επίσης, 

συντελεί στην αναγέννηση των περιφερικών νευρώνων μετά από τραυματικές βλάβες. Σε 

επίπεδο εγκεφάλου εμπλέκεται σε σημαντικές λειτουργίες, όπως η θρέψης, η μνήμη και η 

μάθηση, η ρύθμισης του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης. 

 

Πρόσφατα διαπιστώθηκε, από μελέτες σε ζώα, ότι το γαλανινεργικό σύστημα κατέχει 

σημαντικό ρόλο στην έκφραση των σωματικών συνιστωσών της στερητικής συνδρομής 

από οπιοειδή διαμέσου της αλληλεπίδρασής του με το οπιοειδεργικό και το 

νοραδρενεργικό σύστημα του εγκεφάλου. Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι 

ενέχεται στη ρύθμιση των ενισχυτικών δράσεων των οπιοεδών μέσω της επίδρασής του 

στον ντοπαμινεργικό επικλινή πυρήνα. 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

 

Η ΓΑΛΑΝΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ 

 

 

1. το πεπτίδιο της γαλανίνης 
 

Το πεπτίδιο με τα 29 αμινοξέα γαλανίνη απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1983 στο 

εργαστήριο του  V. Mutt x στο Ινστιτούτα Καρολίνσκα της Σουηδίας. Ταυτοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια αναζήτησης πεπτιδίων με αμιδιωμένα πεπτίδια στο C-τελικό άκρο στη 

νήστιδα χοίρων και ονομάσθηκε έτσι λόγω της παρουσίας γλυκίνης στο Ν-τελικό άκρο 

και αλανίνης στο C-τελικό άκρο. Ειδικά στον άνθρωπο, η γαλανίνη έχει ένα επιπλέον μη 

αμιδιωμένο αμινοξύ στο C-τελικό άκροxi. Η Ν-τελική ακολουθία με 15 αμινοξέα 

διατηρείται σε όλα τα είδη που έχουν μέχρι τώρα εξετασθεί (εικ. 1), 

συμπεριλαμβανόμενα και ορισμένα φύλα όπως έντομα, ιχθύς, αμφίβια, πτηνά και 

θηλαστικά (άνθρωπος, αρουραίος, αγελάδα, αμνός, κύων και χοίρος)xii,xiii. 

 

 

 
από το trends in Pharmacological Sciences 2000;21:110 

Εικ. 1. η ακολουθία των αμινοξέων του πεπτιδίου της γαλανίνης στον αρουραίο, το ποντίκι, τον 
άνθρωπο, το χοίρο και τον τόνο.  

 

 



 

To cDΝΑ της γαλανίνης του αρουραίου ήταν το πρώτο που κλωνοποιήθηκε από δύο 

ανεξάρτητα εργαστήρια. Οι Vrondakis et al το 1987 απομόνωσαν ένα τμήμα 700 ζυγών 

βάσεων από μια βιβλιοθήκη πρόσθιας υπόφυσης αρουραίου, το οποίο είχε ρυθμιστεί 

προς τα άνω) αντιδρώντας σε οιστρογόναxiv. Oι Kaplan et al το 1988 δημοσίευσαν την 

ίδια ακολουθία την οποία απομόνωσαν από βιβλιοθήκη cDNA υποθαλάμου αρουραίουxv. 

Το ανθρώπινο cDNA απομονώθηκε το 199111, στο δε ποντίκι το 1995xvi. Η γαλανίνη 

προκύπτει από τη επεξεργασία της προ-προγαλανίνης, ενός προδρόμου μορίου 123 

αμινοξέων, κατά την οποία προκύπτει γαλανίνη και galanin message associated peptide 

GMAPxvii. Η οργάνωση του γονιδίου της προ-προγαλανίνης είναι ταυτόσημη στον 

άνθρωπο, το ποντίκι και τον αρουραίο και αποτελείται από 6 εξόνια, εκ των οποίων τα 2-

5 κωδικοποιούν το μεταφραζόμενο πεπτίδιοxviii. 

 

Στο κεντρικό νευρικό σύστημα η γαλανίνη παρουσιάζει ευρεία κατανομή. Μέτριου 

προς υψηλού επιπέδου galanin-like ανοσοαντιδραστικότητα παρατηρείται στον 

εγκεφαλικό φλοιό, στον επικλινή πυρήνα, το ραβδωτό σώμα, τον ιππόκαμπο, την 

οδοντωτή έλικα, τον υποθάλαμο, την παρεγκεφαλίδα, τον προμήκη και τα οπίσθια 

κέρατα της φαιάς ουσίας του νωτιαίου μυελού6,7,xix. Η γαλανίνη έχει επίσης ευρεία 

κατανομή και στην περιφέρεια με υψηλά επίπεδα έκφρασης να παρατηρούνται στην 

υπόφυση, στα επινεφρίδια , το πάγκρεας, τον ουρογεννητικό σωλήνα, καθώς και σε 

νευρώνες που νευρώνουν την καρδιά, τα νεφρά και το έντεροxx, ,xxi xxii. Αυτή η ανατομική 

κατανομή της έκφρασης της γαλανίνης οδήγησε στη μελέτη του βιολογικού της ρόλου σε 

ένα μεγάλο αριθμό πεδίων, συμπεριλαμβανομένων της θρέψης, της μνήμης και της 

μάθησης, της ρύθμισης του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης, της γενετήσιας 

συμπεριφοράς, του πόνου και της αναγέννησης, της έκκρισης ινσουλίνης, της σύσπασης 

των λείων μυϊκών ινών. Νέα δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση γενετικά 

τροποποιημένων/διαγονιδιακών ζώων στο οποία έχει διακοπεί με διάφορες τεχνικές, 

μόνιμα ή κατ’ επίκληση, η λειτουργία του γονιδίου της γαλανίνης, επιτρέποντας έτσι τις 

συμπεριφορικές και άλλες in vivo μελέτες εν τη απουσία του νευροπεπτιδίου. 



2.  οι υποδοχείς της γαλανίνης 

 
Η γαλανίνη συνδέεται ειδικά με τρεις γνωστούς υποδοχείς οι οποίοι είναι 

συνδεδεμένοι με G-πρωτεΐνες: GalR1, GalR2 και GalR3 (εικ. 2). Αυτοί οι τρεις 

υποδοχείς της γαλανίνης επιδεικνύουν διαφορετικά φαρμακολογικά χαρακτηριστικά, με 

τον καθένα να συνδέεται με διαφορετικό τμήμα του νευροπεπτιδίουxxiii. 

 

Οι υπότυποι των υποδοχέων της γαλανίνης φαίνεται ότι επιδρούν με διάφορους 

τρόπους στις ενδοκυττάριες οδούς μετάδοσης σήματος. Η γαλανίνη όχι μόνο μειώνει τη 

συγκέντρωση του cAMP, αλλά επίσης κλείνει τους τασεοεξαρτόμενους διαύλους Ca++  

και ανοίγει τους ΑΤΡ εξαρτώμενους διαύλους Κ+ διαμέσου Gi/o πρωτεϊνών9,xxiv. Άλλες 

φορές η γαλανίνη εμποδίζει την εξωκύττωση μέσω των οδών που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως και/ή την ενεργοποίηση της καλσινευρίνηςxxv, και άλλες να τη 

διευκολύνει ίσως μέσω της κινητοποίησης του Ca++, πιθανόν ως μέρος του 

σηματοδοτικού καταρράκτη που εμπλέκει την ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης 

Cxxvi,xxvii, φωσφολιπάσης A2
xxviii

 και ΜΑΡ κινάσηςxxix. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι η γαλανίνη διεγείρει και αναστέλλει μαζί το turnover του φωσφολιπιδίου 

ινοσιτόλη σε απομονωμένα νησίδια του παγκρέατος , όπως και ότι αυξάνει τη 

συσσώρευση cAMP σε λείες μυϊκές ίνες του πεπτικού σωλήνα . 

27

xxx

 

 

 Ο GALR1 υποδοχέας 

 

Ο πρώτος υποδοχέας που κλωνοποιήθηκε ήταν ο ανθρώπινος GalR1 που 

απομονώθηκε από κύτταρα μελανώματος Human Bowes το 1994xxxi. Αποτελείται από 

349 αμινοξέα και η δομή του συνίσταται σε επτά διαμεμβρανικά τμήματα με το Ν-τελικό 

άκρο να βρίσκεται εξωκυττάρια και το C-τελικό ενδοκυττάρια, όπως συμβαίνει με την 

υπεροικογένεια των GPCR. Οι υποδοχείς του ανθρώπου και του αρουραίου μοιράζονται 

μερικές από τις ίδιες Ν-συνδεδεμένες θέσεις γλυκοζυλίωσης και μερικές, αλλά όχι όλες, 

από τις ενδοκυττάριες θέσεις φωσφορυλίωσης, με τον ανθρώπινο να έχει δύο παραπάνω 

στο C-τελικό άκρο. Ο υποδοχέας GalR1 του ποντικιού αποτελείται από 348 αμινοξέα, 



του αρουραίου 346 και υπάρχει 92% ομολογία μεταξύ αυτών και του ανθρώπινου (εικ. 

5). 

 

Έχουν ήδη χαρακτηριστεί οι GalR1 γονιδιακοί τόποι στον ποντικό και τον άνθρωπο: 

αμφότεροι διαθέτουν δομή με 3 εξόνια με το 1 να κωδικοποιεί το Ν-τελικό άκρο και τις 

πέντε πρώτες διαμεμβρανικές περιοχές, το 2 την τρίτη ενδοκυττάρια αγκύλη και το 3 από 

την έκτη διαμεμβρανική περιοχή εώς και το C-τελικό άκρο (εικ. 4). Έχει βρεθεί ότι η 

περιοχή του εκκινητή του GalR1 γονιδίου περιέχει δύο CRE-responsive στοιχείαxxxii,xxxiii 

(εικ. 3). Το ανθρώπινο γονίδιο βρίσκεται στο 18q23xxxiv, το δε του ποντικού στο 18Ε4, το 

οποίo είναι συντενικό με τη θέση του ανθρώπινου. 

 

Έχει ανιχνευθεί ανθρώπινο mRNA με αποτύπωση κατά southern σε εμβρυϊκό 

εγκέφαλο και στο λεπτό έντερο31, όπως επίσης και σε όλον τον γαστρεντερικό σωλήνα 

με τη χρήση RT-PCRxxxv. Στον αρουραίο βρέθηκε να εκφράζεται το γονίδιο στον 

εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε έκφραση στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα στον υπεροπτικό πυρήνα του υποθαλάμου, στην αμυγδαλή, 

στον ιππόκαμπο, στο θάλαμο, στον προμήκη μυελό, στον υπομέλανα τόπο, στον πλάγιο 

παραβραγχιακό πυρήνα και στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελούxxxvi, ,xxxvii xxxviii. Έχει 

επίσης δειχθεί ότι υπάρχουν μεταβολές στην κατανομή της έκφρασης ανάμεσα στα φύλα, 

με υψηλότερα επίπεδα στον υποθάλαμο των θηλέων σε σχέση με τα άρρενα. Τα 

υποθαλαμικά επίπεδα, επιπλέον, μεταβάλλονται στη διάρκεια του καταμήνιου 

κύκλουxxxix. Εκτός από την ανίχνευση mRNA, έχει μελετηθεί με ανοσοϊστοχημικές 

μεθόδους και ανάλυση κατά western σε εγκέφαλο ποντικιού και πιστοποιηθεί η 

παρουσία του υποδοχέα GalR1 στον προμετωπιαίο φλοιό, στον ιππόκαμπο, στην 

αμυγδαλή, στον οσφρητικό βολβό, στην παρεγκεφαλίδα, στο ραβδωτό σώμα, στη 

μέλαινα ουσία, στον επικλινή πυρήνα, στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, στον υπομέλανα 

τόπο, σε υποθαλαμικούς πυρήνες και αλλούxl. Στο περιφερικό νευρικό σύστημα η 

έκφραση του GalR1 έχει πιστοποιηθεί στις οπίσθιες ρίζες, σχεδόν αποκλειστικά στους 

μεγάλους αισθητικούς νευρώνεςxli. Το επίπεδο δε της έκφρασης μειώνεται μετά από 

φλεγμονή ή τραυματισμό των περιφερικών νεύρωνxlii. 

 



 

Εικ. 2. Σχηματικό διά-
γραμμα των κλωνοποιη-
μένων από αρουραίο υ-
ποτύπων των υποδοχέων 
της γαλανίνης. Καθένας 
περιέχει 7 διαμεμβρα-
νικές περιοχές, τυπικές 
της υπεροικογένειας των 
συνδεδεμένων με G-
πρωτεΐνες υποδοχέων 
(GPCR’s).  (a) GalR1, 
(b) GalR2,  (c) GalR3 
 

από το trends in 
Pharmacological 

Sciences 2000;21:111 
 



 
από το J Neurochem 2001;76:193 

Εικ. 3. Η ακολουθία του γονιδίου του GalR1 του ποντικιού. Οι υπογραμμισμένες περιοχές σημειώνουν 
πιθανές θέσεις δέσμευσης μεταγραφικών παραγόντων. Τα νουκλεοτίδια 1-954 κωδικοποιούν το εξόνιο 1 
(έντονα στοιχεία) και την 5΄ περιοχή της θέσης έναρξης της μετάφρασης. Η αρχική μεθειονίνη βρίσκεται 
στο +370. 
 

 



 H κατανομή των GalR1 υποδοχέων σε περιφερικούς ιστούς, εκτός του νευρικού 

βρίσκεται υπό διερεύνηση, χωρίς όμως ακόμα να έχουν διατυπωθεί κοινώς αποδεκτά, 

αναπαραγώγιμα και καταφατικά συμπεράσματα. 

 

 Ο κλωνοποιημένος GalR1 υποδοχέας μειώνει τη συγκέντρωση του 

cAMP31,37, ,xliii xliv, ανοίγει τους συνδεδεμένους με G-πρωτεΐνες διαύλους Κ+, αυξάνει την 

αγωγιμότητα της μεμβράνης σε Κ+, υπερπολώνει το νευρώνα και διεγείρει τη 

δραστηριότητα της ΜΑΡ κινάσηςxlv μέσω Giβγ σηματοδοτικής οδού. Δε φαίνεται να 

μπορεί να διεγείρει τη συσσώρευση φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (ΙΡ)45. 

 

 Από την κατανομή της έκφρασης του υποδοχέα GalR1 στον εγκέφαλο (εικ. 6), τη 

σπονδυλική στήλη και το γαστρεντερικό σωλήνα, όπως και τα φαρμακολογικά δεδομένα, 

προκύπτουν ενδείξεις ότι ο υποδοχέας αυτός μπορεί να δρα μέσω Gi πρωτεϊνών ώστε να  

εμποδίζει την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών ή ορμονών σε πολλές περιοχές του 

εγκεφάλου, με πιθανές επιπτώσεις στη θρέψη, το συναίσθημα, τη μνήμη, την 

αλγαισθησία, την εκκριτικότητα και κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήναxlvi. 

 

 

Ο GALR2 υποδοχέας 

 

 Ο υποδοχέας GalR2 της γαλανίνης του ποντικιού ήταν ο δεύτερος υπότυπος που 

κλωνοποιήθηκε, αποκαλύπτοντας τη δομή μιας GPCR πρωτεΐνης αποτελούμενη από 372 

αμινοξέα, η οποία περιέχει τρεις θέσεις για εξωκυττάρια Ν-γλυκοζυλίωση και μερικές 

ενδοκυττάριες θέσεις για φωσφορυλίωση διαφορετικές από αυτές του GalR144. Η 

κλωνοποίηση του ανθρώπινου GalR2 έλαβε χώρα το 1998 από διάφορες ομάδες. 

Αποτελείται από 387 αμινοξέα και διαμορφώνεται με 7 διαμεμβρανικά τμήματα, δομή 

κοινή στην υπεροικογένεια των GPCRxlvii. Σημειώνεται εδώ ότι τα δεκαπέντε παραπάνω 

από τον αρουραίο αμινοξέα βρίσκονται στο C-τελικό ενδοκυττάριο άκρο, με την 

ομολογία ανάμεσα στους δύο υποδοχείς να ανέρχεται στο 82%. Ο GalR2 του ποντικιού 

κλωνοποιήθηκε το 1998xlviii, παρουσιάζει δε 94% ομολογία με αυτόν του αρουραίου και 

παρόμοιες φαρμακολογικές ιδιότητες (εικ. 5). 



 

 Ο ανθρώπινος GalR2 υποδοχέας έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα 17q25.347 

και του ποντικιού στο 11 (εικ. 4). Μέχρι  σήμερα δεν έχουν βρεθεί πληροφορίες σχετικά 

με τον εκκινητή του γονιδίου, όπως έχει γίνει με τον GalR1. 

 

 Στον αρουραίο ο GalR2 υποδοχέας έχει ευρύτερη κατανομή απ΄ ότι ο GalR1. 

Έχει ανιχνευθεί έκφραση του υποδοχέα στον εγκέφαλο (εικ. 6) σε ειδικές περιοχές οι 

οποίες συμπεριλαμβάνουν τον υποθάλαμο, τον ιππόκαμπο, την αμυγδαλή, την οδοντωτή 

έλικα, τα μαστία, το φλοιό της παρεγκεφαλίδας και τον πρόσθιο λοβό της 

υπόφυσης41,xlix. Επίσης, έχει βρεθεί στα γάγγλια των οπισθίων ριζών, στον προστάτη, τη 

μήτρα, τις ωοθήκες, το στομάχι, το παχύ έντερο, τους πνεύμονες, τα νεφρά και τον 

σπλήνα32,44, , ,l li lii. O GalR2 εκφράζεται, όπως αναφέρθηκε, και στα γάγγλια των οπισθίων 

ριζών, αλλά σε μειωμένες ποσότητες σε περίπτωση περιφερικής νευρικής βλάβης, οπότε 

και είναι πολύ αυξημένα τα επίπεδα της γαλανίνης. Η έκφραση αυτή παρατηρήθηκε στο 

25% των εν λόγω νευρώνων, το ένα πέμπτο των οποίων ήταν επίσης θετικοί για GalR1 

mRNA. H έκφραση του GalR2 ήταν ως επί το πλείστον εντοπισμένη σε μικρούς 

νευρώνες, εν αντιθέσει με αυτήν του GalR1 που εντοπίζεται κυρίως σε μεγάλης 

διαμέτρου νευρώνες41,51. Ακόμα, διάχυτη και χαμηλότερης έντασης έκφραση του GalR2 

βρέθηκε σε μερικούς κινητικούς νευρώνες41. 

 

 Ο GalR1 και ο GalR2 έχουν παρόμοιο φαρμακολογικό προφίλ, σε ό,τι αφορά την 

υψηλή συγγένεια για την πλήρη αλυσίδα της γαλανίνης και τα Ν-τελικά τμήματα. Η 

ενεργοποίηση του GalR2 διεγείρει τη δραστηριότητα της φωσφολιπάσης C και προκαλεί 

υδρόλυση της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης μέσω σύνδεσης με Gq /G11
45,49. Φαίνεται, 

επιπροσθέτως, ότι είναι σημαντικός για την κινητοποίηση του ενδοκυττάριου 

ασβεστίου44,49 και για την εξαρτώμενη από το ασβέστιο ενεργοποίηση των διαύλων 

χλωρίουliii. Επίσης, έχει δειχθεί ότι εμποδίζει τη συσσώρευση cAMP, μέσω της 

ενεργοποίησης της Gi/o υπομονάδας44,49,53, όπως και ότι διεγείρει την ΜΑΡ κινάση με 

τρόπο συμβατό με Go μεσολαβούμενη σηματοδότηση45. σημειωτέον ότι μέχρι στιγμής 

δεν έχει περιγραφεί επαρκώς η φαρμακολογία φυσικού GalR2 υποδοχέα. 

 



 Η ευρεία κατανομή του mRNA του GalR2 υποδοχέα υπονοεί ότι εμπλέκεται σε 

πολλαπλές φυσιολογικές λειτουργίες, όπως η έκκριση προλακτίνης, η γαλακτοφορία, η 

έκκριση αυξητικής ορμόνης, η θρέψη, το συναίσθημα, η μνήμη, η αλγαισθησία, η 

κυτταρική αύξηση, η αναγέννηση των νευρώνων, η λειτουργία των νησιδίων του 

παγκρέατος, ο καρδιαγγειακός τόνος, ο περιφερικός μεταβολισμός και η αναπαραγωγή. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το χρωμόσωμα που περιέχει το ανθρώπινο 

γονίδιο, το 17q25, σχετίζεται με δύο νόσους, την κληρονομική νευραλγική αμυατροφία 

και το σύνδρομο Russel-Silver, που εν μέρει χαρακτηρίζονται από κοντό ανάστημα, 

χαμηλό βάρος γέννησης, νανισμό και συγγενείς ανωμαλίες3. Στη νόσο Alzheimer, 

νευρώνες που περιέχουν γαλανίνη υπερεννευρώνουν τους νευρώνες του πρόσθιου 

εγκεφάλου που περιέχουν ακετυλοχολίνη, εγείροντας την υπόθεση ότι ένας υποδοχέας 

όπως ο GalR2 θα μπορούσε να μεσολαβεί τη βελτίωση της επιβίωσης του εκφυλιζόμενου 

πληθυσμού νευρώνων3. 

 

 

Ο GALR3 υποδοχέας 

 

 Ο υποδοχέας της γαλανίνης GalR3 κλωνοποιήθηκε για πρώτη φορά στον 

αρουραίο το 1997liv και στον άνθρωπο την αμέσως επόμενη χρονιά47. Ο GalR3 του 

αρουραίου είναι μια πρωτεΐνη με 370 αμινοξέα. Η ομοιότητα με τους GalR1 και GalR2 

ανέρχεται στο 35% και 52% αντίστοιχα. Ο ανθρώπινος GalR3 υποδοχέας αποτελείται 

από 368 αμινοξέα και παρουσιάζει 90% ομολογία με αυτόν του αρουραίου (εικ. 5). Και 

οι δύο περιέχουν μία εξωκυττάρια θέση Ν-γλυκοζυλίωσης και πολλές θέσεις 

ενδοκυττάριας φωσφορυλίωσης. Καθένας έχει μια θέση φωσφορυλίωσης στο C-τελικό 

άκρο, χωρίς όμως η θέση αυτή να συντηρείται, γεγονός που πιθανόν να αντικατοπτρίζει 

διαφορετικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς ανάμεσα στα είδη53. Η δομική ανάλυση του 

υποδοχέα καταδεικνύει ότι πρόκειται για μια πρωτεΐνη με 7 διαμεμβρανικά τμήματα, 

χαρακτηριστικό της υπεροικογένειας των GPCRs. 

 

 Το γονίδιο του ανθρώπινου GalR3 έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα 22q12.2-

13.1 (εικ. 4), ενώ το ομόλογο του ποντικιού στο χρωμόσωμα 1553. Μέχρι  σήμερα δεν 



έχουν βρεθεί πληροφορίες σχετικά με τον εκκινητή του γονιδίου, όπως έχει γίνει με τον 

GalR1. 

 

 Τα δεδομένα σχετικά με την κατανομή της έκφρασης του GalR3 στον αρουραίο 

διαφέρουν από ομάδα σε ομάδα, ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Οι 

Wang et al45,54, χρησιμοποιώντας αποτύπωση κατά northern, αναφέρουν περιορισμένη 

έκφραση στην καρδιά, το σπλήνα και τους όρχεις. Οι Smith et allv, με μέθοδο 

προστασίας από RNAάση, έδειξαν εκτεταμένη κατανομή με χαμηλή, όμως, απόδοση σε 

πολλούς κεντρικούς και περιφερικούς ιστούς. Κεντρικά, παρατηρήθηκε έκφραση (εικ. 6) 

στον οσφρητικό βολβό, στην παρεγκεφαλίδα, τον προμήκη μυελό, το ραβδωτό σώμα, τον 

υποθάλαμο, την υπόφυση και τον νωτιαίο μυελό. Περιφερικά, παρατηρήθηκε έκφραση 

στα νεφρά, το στομάχι, τους όρχεις και το φλοιό των επινεφριδίων. Δεν παρατηρήθηκε 

έκφραση στην καρδιά και τα γάγγλια των οπισθίων ριζών. Οι Waters et al52, με RT-PCR 

και προστασία από RNAάση, ανέδειξαν ικανή έκφραση στον ιππόκαμπο, τον 

υποθάλαμο, τους πνεύμονες, τα νεφρά και το ήπαρ, μικρότερη στην αμυγδαλή, το φλοιό, 

τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης,  το νωτιαίο μυελό, τα γάγγλια των οπισθίων ριζών, το 

παχύ έντερο και το σπλήνα, ενώ δεν βρέθηκε στην καρδιά. Στα δε γάγγλια των οπισθίων 

ριζών δεν κατανέμεται σε συγκεκριμένους νευρώνες. 

 

 
από το J Neurochem 1998;71:2244 

 
Εικ. 4. σύγκριση της γονιδιακής δομής των γονιδίων των ανθρώπινων υποτύπων υποδοχέων της 
γαλανίνης. Τα εξόνια σημειώνονται σε κουτιά. Οι αριθμοί στα κουτιά δηλώνουν τον αριθμό των 
αμινοξέων (ΑΑ) που κωδικοποιεί το κάθε εξόνιο. Οι αριθμοί πάνω από τα κουτιά δηλώνουν τη θέση των 
εξονίων. 
 Η φαρμακολογία του GalR3 συνδυάζει στοιχεία από αυτή των GalR1 και GalR2. 

Η ενεργοποίησή τους προκαλεί την είσοδο Κ+ διαμέσου συνδεδεμένων με G-πρωτεΐνη 



προς τα έσω ανορθωτικών καναλιών Κ+ 1 και 4, γεγονός συμβατό με Gi/o-πρωτεΐνες55. 

Έτσι , ο GalR3 μπορεί να προκαλέσει μια υπερπολωτική απάντηση με συνέπεια την 

αναστολή της εξωκύττωσης. 

  

 Με δεδομένη την κατανομή που προαναφέρθηκε, είναι πιθανόν ο GalR3 

υποδοχέας της γαλανίνης να εμπλέκεται στο συναίσθημα, τη θρέψη, τη λειτουργία της 

υπόφυσης, την αλγαισθησία και το μεταβολισμό3. 

 

 

 



 

Εικ. 5. Ακολουθία 
αμινοξέων και σύ-
γκριση των υπο-
τύπων των υποδο-
χέων της γαλανίνης 
GalR1, GalR2, 
GalR3 του ποντι-
κιού (m), του αν-
θρώπου (h) και του 
αρουραίου (r). Οι 
προβλεπόμενες δια-
μεμβρανικές περι-
οχές σημειώνονται 
με (ΤΜ). Οι κοινές 
ακολουθίες περι-
κλείονται στα κου-
τιά. Τα κενά σημει-
ώνονται με παύλες. 
 
από το J Neurochem 

1998;71:2243 



 

 
από το J Comparative Neurology 2004;479:410-231 

 

Εικ. 6. GalR1, GalR2, GalR3 ανοσοαντιδραστικότητα διαμέσου στεφανιαίων τομών εγκεφάλου ποντικιού. 
(Α) αδρανές υπόβαθρο, (Β) οσφρητικός βολβός, (C) ραβδωτό σώμα, (D)  θάλαμος, (E) ιππόκαμπος, (F)  
κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, (G)  περιυδραγωγική φαιά ουσία, (H)  υπομέλανας τόπος, (Ι) στέλεχος.



 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 

ΟΠΙΟΕΙΔΗ 
 

 

Εισαγωγή 
 

 

 Οι φυσιολογικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην ανάπτυξη εξάρτησης από 

οπιοειδή και στην έκφραση του στερητικού συνδρόμου συνιστώνται σε προσαρμοστικές 

αλλαγές που περιλαμβάνουν διαδικασίες ομόλογης ρύθμισης, αφορούσες το ενδογενές 

σύστημα των οπιοειδών, και ετερόλογης ρύθμισης, αφορούσες συστήματα άλλων 

νευροδιαβιβαστών. Έχουν προταθεί για συμμετοχή σε αυτήν την ετερόλογη ρύθμιση 

πολλοί νευροδιαβιβαστές που δεν ανήκουν στα οπιοειδή. Έχουν παρατηρηθεί αλλαγές 

στην κατεχολαμινεργική, την σεροτονινεργική, τη χολινεργική, την GABAεργική και την 

πεπτιδεργική νευροδιαβίβαση κατά τη διάρκεια χρόνιας χορήγησης οπιοειδών και κατά 

τη στιγμή της αυτόματης ή επαγόμενης από ναλοξόνη απόσυρσης από μορφίνη. 

  

 Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στο νοραδρενεργικό σύστημα, το οποίο 

φαίνεται να κατέχει σημαίνοντα ρόλο στην έκφραση των σωματικών συμπτωμάτων του 

στερητικού συνδρόμου από οπιοειδή. Αυτή η συμμετοχή υποστηρίζετραι από αρκετά 

επίπεδα ενδείξεων, οι οποίες βασίζονται σε βιοχημικές μεταβολές στη νοραδρενεργική 

νευροδιαβίβαση που έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της εξάρτησης και στέρησης, 

καθώς και από επαγόμενες από αδρενεργικές ουσίες φαρμακολογικές μεταβολές στη 

στέρηση από οπιοειδή. 

 

 Πολλά από τα στοιχεία για την νοραδρενεργική εμπλοκή προέρχονται από 

μελέτες που αφορούν τον υπομέλανα τόπο. Ο υπομέλανας τόπος αποτελεί τη μεγαλύτερη 



συγκέντρωση νοραδρενεργικών νευρώνων στον εγκέφαλο και αντιπροσωπεύει την 

πρωταρχική πηγή νοραδρενεργικής εννεύρωσης για το μεταιχμιακό σύστημα, τους 

φλοιούς του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας, όπως και, σε μικρότερο βαθμό, 

πυρήνων του υποθαλάμου, του στελέχους και του νωτιαίου μυελούlvi. 

 

 Πολλοί υποδοχείς, συμπεριλαμβανομένων των οπιοειδών και της 

νοραδρεναλίνης, φαίνεται να συγκλίνουν ως προς τη δράση τους σε αυτήν τηνδομή του 

εγκεφάλου. Έχει δειχθεί ότι τόσο οι μ-υποδοχείς των οπιοειδών όσο και οι α2-

αδρενεργικοί αγωνιστές υπερπολώνουν τους νευρώνες του υπομέλανος τόπου ανοίγοντας 

διαύλους καλίου. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν φαραμακολογικά και βιοχημικά 

δεδομένα τα οποία διευκρινίζουν το ρόλο του υπομέλανος τόπου στην έκφραση του 

στερητικού συνδρόμου από οπιοειδή. 

 

 

1. Αλλαγές στην νοραδρενεργική διαβίβαση 
 

Μελέτες απελευθέρωσης in vitro 

 

 Μια βιοχημική τεχνική που χρησιμοποιείται στη διερεύνηση της συμμετοχής του 

νοραδρενεργικού συστήματος στην εξάρτηση και τη στέρηση από οπιοειδή είναι η 

μέτρηση της απελευθέρωσης νοραδρεναλίνης σε τομές εγκεφάλου in vitro. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι η οξεία χορήγηση μορφίνης οδηγεί σε μείωση της απελευθέρωσης 

νοραδρεναλίνης σε δομές που δέχονται νεύρωση από τον υπομέλανα τόπο, όπως ο 

φλοιός, ο θάλαμος, ο ιππόκαμπος και η παρεγκεφαλίδαlvii. Εντούτοις, η χρόνια χορήγηση 

σε παρασκευάσματα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αντοχής στα οξέα φαινόμενα, 

εκφραζόμενης ως επαναφορά των επιπέδων της νοραδρεναλίνης στα προηγούμενα 

επίπεδαlviii. H αυτόματη ή επαγόμενη από ναλοξόνη στέρηση προκαλεί παλίνδρομη 

αύξηση της απελευθέρωσης νοραδρεναλίνηςlix. Αυτή η αύξηση φαίνεται αν οφείλεται σε 

προσαρμοστικές αλλαγές σε νευρωνικά συστήματα που συνδέονται με τους υποδοχείς 

των οπιοειδών, των οποίων η ευαισθησία παραμένει αμετάβλητηlx. 

 



Μελέτες μικροδιαπίδυσης in vivo 

 

 Οι μελέτες μικροδιαπίδυσης in vivo επιτρέπουν τη μέτρηση σε ελευθέρα 

κινούμενα ζώα της εξωκυττάριας συγκέντρωσης νευροδιαβιβαστών σε συγκεκριμένες 

περιοχές του εγκεφάλου, αντανακλώντας την ισορροπία ανάμεσα στην συναπτική 

απελευθέρωση και την κάθαρση του νευροδιαβιβαστή. Τα ευρήματα από αυτού του 

είδους τις μελέτες συμφωνούν με τα προαναφερθέντα. 

 

 Έτσι, η οξεία χορήγηση μορφίνης μειώνει τα εξωκυττάρια επίπεδα 

νοραδρεναλίνης στον προμετωπιαίο φλοιό και η χρόνια χορήγηση ανέστειλε αυτό το 

φαινόμενο σε εξαρτημένα ζώα. Μετά από χορήγηση ναλοξόνης παρατηρήθηκε άμεση 

αύξηση των επιπέδων της εξωκυττάριας νοραδρεναλίνης μέσα σε 30 λεπτά, 

παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα για 90 λεπτά τουλάχιστον. Η συμπτωματολογία της 

στερητικής συνδρομής παραλληλιζόταν με αυτές τις αλλαγές στην νοραδρενεργική 

διαβίβασηlxi. 

 

 

2. Φαρμακολογικές απαντήσεις 
 

Συμμετοχή των α-αδρενεργικών υποδοχέων 

 

 Δύο κύριοι υπότυποι α-αδρενεργικών υποδοχέων εμπλέκονται: οι α1, κυρίως οι 

οποίοι εντοπίζονται μετασυναπτικά και οι α2, οι οποίοι βρίσκονται προσυναπτικά και 

μετασυναπτικά. Όπως και οι μ-υποδοχείς των οπιοειδών, οι α2- αδρενεργικοί υποδοχείς 

συνδέονται αρνητικά με την αδενυλική κυκλάση. Οι α1- αδρενεργικοί υποδοχείς 

συνδέονται κυρίως με ένα διαφορετικό σύστημα δευτέρου μηνύματος, τη φωσφολιπάση 

C. 

 

 Οι α2- αδρενεργικοί υποδοχείς έχουν συνδεθεί λειτουργικά με διάφορες 

απαντήσεις μεσολαβούμενες από οπιοειδή και συνεκφράζονται με τους υποδοχείς των 

οπιοειδών σε περιοχές όπως ο υπομέλανας τόπος, ο διεγκέφαλος και η αμυγδαλήlxii. Η 



υπόθεση της συμμετοχής των α2-αδρενεργικών υποδοχέων στην εξάρτηση και τη 

στέρηση από οπιοειδή προέρχεται από την αντιστερητική δράση α2-αδρενεργικών 

αγωνιστών. Η κλονιδίνη, ένας, σχετικά εκλεκτικός για χαμηλές δόσεις, α2-αδρενεργικός 

αγωνιστής που διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό,  χρησιμοποιείται σε ορισμένους 

ασθενείς κατά τη φάση της αποτοξίνωσης, καταστέλλοντας τα συμπτώματα που 

σχετίζονται με την υπερδιέγερση του συμπαθητικού συστήματος, χωρίς όμως να επιδρά 

σε ψυχικές εκδηλώσεις, όπως το άγχος και η ανησυχία. Άλλες επίδρασης της κλονιδίνης  

συνίστανται σε αναστροφή αρκετών βιοχημικών και ηλεκτροφυσιολογικών αλλαγών που 

επάγονται από τη στέρηση των οπιοειδών, όπως η αύξηση της δραστηριότητας της 

τυροσινικής υδροξυλάσηςlxiii,  η αύξηση του μεταβολισμού της νοραδρεναλίνης στον 

υπομέλανα τόπο και το φλοιόlxiv, η αύξηση της νευρωνικής πυροδότησης στην κεντρική 

αμυγδαλή, τον υπομέλανα τόπο. Η κλονιδίνη μείωσε, επίσης, την απελευθέρωση 

νοραδρεναλίνης στον υποθάλαμο και στον ιππόκαμπο, όπως και του γλουταμικού στον 

υπομέλανα τόπο. Ακόμα, μείωσε την αυξημένο λόγο κατανάλωσης γλυκόζης στον 

εγκέφαλο κατά τη διάρκεια πρόκλησης στέρησης με ναλοξόνη. Το τελευταίο είχε 

ευρύτερη κατανομή από αυτήν των α2-νοραδρενεργικών υποδοχέων, υποδηλώνοντας ότι 

και άλλες μη νοραδρενεργικές δομές συμμετέχουν στον περιορισμό της στερητικής 

συνδρομής από οπιοειδή που προκαλείται από την κλονιδίνη. Περαιτέρω στοιχεία που 

ενισχύουν αυτήν την άποψη είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της κλονιδίνης 

στον περιορισμό της στερητικής συνδρομής όταν αυτή χορηγείται περιφερικά, όπως και 

η ύπαρξη κάποιας αποτελεσματικότητας α2-αδρενεργικών αγωνιστών που δε διαπερνούν 

τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό56. 

  

 Άλλα ευρήματα που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των α2-νοραδρενεργικών 

υποδοχέων στην εξάρτηση από οπιοειδή προέρχονται από τη χορήγηση του α2-

αδρενεργικού ανταγωνιστή υοχιμβίνη κατά τη χρόνια χορήγηση μορφίνης σε 

αρουραίους. Παρατηρήθηκε αναστολή της εμφάνισης αντοχής και μείωση της 

στερητικής συνδρομής, εξηγούμενη από πιθανή απώλεια προσαρμοστικών αλλαγών στη 

νοραδρενεργική δραστηριότητα λόγω αντιθετικής δράσης των α2-νοραδρενεργικών 

υποδοχέων και των υποδοχέων των οπιοειδών˙ η διέγερση και η καταστολή αντίστοιχα 

της νοραδρενεργικής δραστηριότητας ίσως να προκάλεσε κάποια ισορροπία και αποφυγή 



της προς τα άνω ρύθμισης αυτής, η οποία ρύθμιση θεωρείται πρωταρχικής σημασίας 

στην ανάπτυξη στερητικής συνδρομήςlxv. Σημειώνεται εδώ ότι η άπαξ χορήγηση 

υοχιμβίνης πριν την πρόκληση στερητικής συνδρομής με ναλοξόνη επιτείνει τα 

συμπτώματα αυτής, όπως είναι το αναμενόμενο. 

 

 Στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση αγωνιστών των μετασυναπτικών α1-

νοραδρενεργικών υποδοχέων ενισχύουν την άποψη του κεντρικού ρόλου του 

νοραδρενεργικού συστήματος στην στερητική συνδρομή από οπιοειδή. Η χορήγηση α1-

νοραδρενεργικών αγωνιστών φαιντολαμίνη, φαινοξυβενζαμίδη, πραζοσίνη και ST 587 

μειώνει την εμφάνιση ορισμένων από τα σωματικά σημεία της στέρησης56. 

 

 

Συμμετοχή των β-αδρενεργικών υποδοχέων 

 

 Έχει προταθεί ότι και οι β-αδρενεργικοί υποδοχείς μετέχουν στο υπόβαθρο της 

ρυθμιστικής διαδικασίας της εξάρτησης και στέρησης από οπιοειδή. Έχουν αναφερθεί 

προσαρμοστικές αλλαγές στους α1- αδρενεργικοί υποδοχείς, οι οποίες μπορεί να 

οφείλονται σε λειτουργικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αυτούς και τους μ-υποδοχείς 

των οπιοειδώνlxvi. Η χρόνια χορήγηση μορφίνης φαίνεται να αυξάνει τον αριθμό και την 

ευαισθησία των β-αδρενεργικών υποδοχέων, πιθανόν σε απάντηση της μειωμένης 

προσυναπτικής νοραδρενεργικής δραστηριότητας. Εντούτοις, αυτή η υπερευαισθησία 

δεν σχετίζεται με τη σοβαρότητα της στερητικής συνδρομής κατά τη φάση της 

απόσυρσης. Μετά την οξεία φάση παρατηρείται απευαισθητοποίηση των β-

αδρενεργικών υποδοχέων, η οποία σχετίζεται με την έκφραση ορισμένων όψιμων 

σημείων της στέρησης, υποδηλώνοντας έτσι νοραδρενεργική υποδραστηριότητα56. 

΄Έχουν γίνει μελέτες σε ανθρώπους και ζώα  με χορήγηση ανταγωνιστών β-

αδρενεργικών υποδοχέων σε ζώα και ανθρώπους, τα αποτελέσματα, ωστόσο, σε πολλές 

περιπτώσεις είναι αντιφατικά, πιθανόν λόγω διαφορών στις χορηγούμενες δόσεις των 

ανταγωνιστών και της μορφίνης56.  



3. Φυσιολογικές, βιοχημικές και φαρμακολογικές μελέτες που 

επικεντρώνονται σε νοραδρενεργικές δομές του εγκεφάλου. 

 

 
 Διάφορες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί στη διερεύνηση του νευροανατομικού 

υποβάθρου της εξάρτησης και στέρησης από οπιοειδή. Αυτές περιλαμβάνουν τοπική 

μικροέγχυση ανταγωνιστών των οπιοειδών, χημικές και ηλεκτρολυτικές αλλοιώσεις, 

χαρτογράφηση του c-Fos και του μεταβολισμού και ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές. 

Οι περισσότερες από αυτές προβάλλουν το σημαίνοντα ρόλο των νοραδρενεργικών 

συστημάτων. 

 

Ο ρόλος του υπομέλανος τόπου 

 

 Πρώιμες μελέτες έχουν δείξει ότι η ηλεκτρική διέγερση του υπομέλανος τόπου σε 

μη εξαρτημένες μαϊμούδες παράγουν ορισμένα συμπεριφορικά και βιοχημικά σημεία 

παρόμοια με αυτά που προκαλούνται από τη στέρηση από οπιοειδή, τα οποία διεκόπησαν 

μετά από χορήγηση κλονιδίνης lxvii, , ,lxviii lxix lxx. 

 

 Τα αποτελέσματα τα οποία επάγονται από την οξεία και τη χρόνια χορήγηση 

οπιοειδών στην αυτόματη πυροδότηση των νευρώνων του υπομέλανος τόπου 

υποστηρίζουν τη συμμετοχή αυτής της δομής στην έκφραση της στερητικής συνδρομής. 

Η οξεία ένεση αγωνιστών των οπιοειδών προκαλεί αναστολή της πυροδότησης των 

νευρώνων του υπομέλανος τόπου. Με χρόνια χορήγηση μορφίνης παρατηρείται 

ανάπτυξη αντοχής σε αυτήν την ανασταλτική δράση. Η χορήγηση ανταγωνιστή των 

οπιοειδών σε εξαρτημένα ζώα επάγει στερητική απάντηση, εκφραζόμενη ως παλίνδρομη 

νοραδρενεργική υπερδραστηριότητα και αύξηση του ρυθμού πυροδότησης των 

νευρώνων. Η αποχή από τα οπιοειδή συνοδεύεται, επίσης, από αύξηση του 

μεταβολισμού της νοραδρεναλίνης και της τυροσινικής υδροξυλάσης στον υπομέλανα 

τόπο56. 



 Εκτός από τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της επαγόμενης ή και αυτόματης 

στερητικής συνδρομής παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης 2-δεοξυ-D-[1-14C] 

γλυκόζης, της έκφρασης mRNA c-Fos, c-Fos πρωτεΐνης και c-Fos αντιγόνων στον 

υπομέλανα τόπο και σε άλλες περιοχές στις οποίες αυτός προβάλλει56. 

 

 Ωστόσο, μελέτες in vivo μικροδιαπύδισης με έγχυση ναλοξόνης σε παραπλήσιες, 

όπως ο δικτυωτός παραγιγαντοκυτταρικός πυρήνας και η περιυδραγωγική φαιά ουσία,  

του υπομέλανος τόπου δομές προκάλεσαν μεγαλύτερης έντασης στέρηση. Φαινόμενα 

όπως  έκφραση του c-Fos και η κατανάλωση 2-δεοξυ-D-[1-14C] γλυκόζης έλαβαν χώρα 

κατά την έγχυση ναλοξόνης και σε πιο απομακρυσμένες δομές, σαν την αμυγδαλή, σε 

ορισμένες μελέτες, δε, ήταν πιο έντονα σε  περιοχές διάφορες του υπομέλανος τόπου. 

Επίσης, προκλητές ηλεκτρολυτικές και χημικές αλλοιώσεις του υπομέλανος τόπου, 

καθώς και των απαγωγών νοραδρενεργικών ινών, απέτυχαν να αναδείξουν το ρόλο της 

εν λόγω δομής στην εμφάνιση της στερητικής συνδρομής. Ορμώμενοι από αυτές τις 

μελέτες, ορισμένοι ερευνητές αμφισβήτησαν καθ’ ολοκληρίαν την ύπαρξη ενός 

ενδογενούς μηχανισμού στον υπομέλανα τόπο ο οποίος να εμπλέκεται στην εμφάνιση 

της στερητικής συνδρομήςlxxi. 

 

 Πρόσφατη μελέτη με ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές σε τομές εγκεφάλου 

εξαρτημένων από μορφίνη αρουραίων με αποκλεισμό κάθε είδους πιθανής 

υπολειμματικής νευροδιαβίβασης απέδειξε την ύπαρξη ενδογενούς μηχανισμού αύξησης 

του ρυθμού αυτόματης πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος τόπου κατά τη 

φάση της επαγόμενης από ναλοξόνη στέρησης, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες 

μελέτεςlxxii. 

 

 

Ενδοκυττάρια γεγονότα στον υπομέλανα τόπο 

 

 Η χρόνια χορήγηση μορφίνης επάγει ευρείες αλλαγές στα συστήματα δευτέρου 

μηνύματος τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους υποδοχείς των οπιοειδών. Έχει 

αναφερθεί ότι ρυθμίζει προς τα άνω, σε αντίθεση με την οξεία άπαξ χορήγηση, την οδό 



του cAMP, φαινόμενο που δεν παρατηρείται σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου όπως το 

νεοραβδωτό σώμα, τον μετωπιαίο φλοιό και τους πυρήνες της ραφήςlxxiii. Αυτή η 

διαδικασία περιλαμβάνει αλλαγές στην εξαρτώμενη από το cAMP πρωτεϊνική κινάση 

(cAMP dependent PKA), την αδενυλική κινάση, G-πρωτεΐνες, ρυθμιζόμενες από το 

cAMP φωσφοπρωτεΐνες και τη φωσφορυλίωση CREB (cAMP response element-binding 

protein)lxxiv. Διακοπή αυτής της ενδοκυττάριας οδού κατέστειλε την εκδήλωση 

στέρησης71. Θεωρείται ότι αυτή η προς τα άνω ρύθμιση του cAMP και η ενεργοποίηση 

της ΡΚΑ κατά τη χρόνια χορήγηση μορφίνης οδηγεί σε ρύθμιση προς τα κάτω των 

διαύλων Κ+ που ελέγχουν τη διεγερσιμότητα των νευρώνων του υπομέλανος τόπου, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού αυτόματης πυροδότησης των νευρώνων αυτών71. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παραλληλισμός των ως άνω αλλαγών, της χρονικής πορείας 

της στέρησης και της αύξησης του ρυθμού πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος 

τόπου που παρατηρήθηκαν κατά την επαγόμενη από ανταγωνιστές των οπιοειδών 

στέρησηlxxv. 

 

 

Εμπλοκή προσαγωγών σημάτων 

 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν μελέτες που προβάλλουν την 

εμπλοκή και άλλων δομών στην εμφάνιση της στέρησης από οπιοειδή. Υπάρχουν 

αρκετές ενδείξεις ότι προβολές προς τον υπομέλανα τόπο που περιέχουν διεγερτικά 

αμινοξέα (excitatory amino acids; EAA) ευθύνονται για τη διέγερσή του κατά τη φάση 

της στέρησης. Διοχέτευση ανταγωνιστών των ΕΑΑ στις πλάγιες κοιλίες ή στον 

υπομέλανα τόποlxxvi, , ,lxxvii lxxviii lxxix, αλλά όχι και περιφερικά77, μείωσε τον ρυθμό 

πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος τόπου κατά τη φάση στέρησης επαγόμενης 

από ναλοξόνη. Η περιφερική χορήγηση ανταγωνιστών των ΕΑΑ προκάλεσε ελάττωση 

της σοβαρότητας των σωματικών σημείων της στέρησης, οδηγώντας στο συμπέρασμα 

ότι και άλλες δομές θα μπορούσαν να εμπλέκονται. Η κύρια πηγή αυτών των 

προσαγωγών ινών φαίνεται να είναι ο δικτυωτός παραγιγαντοκυτταρικός πυρήνας 

(PGi)76,lxxx. 

  



 Συνεπώς, δύο διαφορετικοί μηχανισμοί φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για την 

υπερδραστηριότητα των νευρώνων του υπομέλανος τόπου κατά τη φάση στέρησης από 

οπιοειδή: η προς τα άνω ρύθμιση της οδού του cAMP, οφειλόμενη σε ενδογενή 

προσαρμοστικό μηχανισμό, και η αυξημένη απελευθέρωση διεγερτικών αμινοξέων, 

πιθανότατα λόγω της διέγερσης του δικτυωτού παραγιγαντοκυτταρικού πυρήνα. 

 

 

Συμμετοχή άλλων περιοχών του εγκεφάλου

 

 Έχει προταθεί η σημαντικότητα πολλών περιοχών του εγκεφάλου στην έκφραση 

της στερητικής συνδρομής από οπιοειδή, όπως η περιυδραγωγική φαιά ουσία, η 

αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, ο μεγάλος πυρήνας της ραφής, ο υποθάλαμος, περιοχές οι 

οποίες δέχονται νοραδρενεργική νεύρωση από τον υπομέλανα τόπο. 

 

 Μελέτες μέτρησης ανοσοαντιδραστικότητας c-Fos ανέδειξε δραστηριότητα 

νοραδρενεργικών νευρώνων που προβάλλουν σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιτελούν δραστηριότητες του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος. Πιθανόν αυτή η ενεργοποίηση των νοραδρενεργικών νευρώνων 

να προκαλεί τα σημεία υπερδιέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος που 

παρατηρούνται κατά τη στερητική συνδρομή, όπως η μυδρίαση, η εφίδρωση, 

αναπνευστικές και καρδιακές αντιδράσειςlxxxi. Αύξηση της ανοσοαντιδραστικότητας c-

Fos παρατηρείται, επίσης, και στο πρόσθιο κοιλιακο-πλάγιο προμήκη (rostral 

ventrolateral medulla), νοραδρενεργικά κύτταρα σε αυτήν την περιοχή παρουσιάζουν την 

ίδια συμπεριφορά με αυτήν του υπομέλανος τόπου κατά τη στέρηση και μπορεί και αυτοί 

να συμβάλλουν στη διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματοςlxxxii. Παρόμοια 

αποτελέσματα απέδωσε η μέτρηση κατανάλωσης της 2-δεοξυ-D-[1-14C] γλυκόζης κατά 

τη φάση της στέρησης. Αυτή η κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα έντονη σε δομές που 

δέχονταν νοραδρενεργική νεύρωση, όπως ο υποθάλαμος, η παρεγκεφαλίδα, δομές του 

μεσεγκεφάλου και ο νωτιαίος μυελός56. 

 



 Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι και άλλες κατεχολαμινεργικές δομές του 

μεσομεταιχμιακού συστήματος ενέχονται στην έκφραση της στερητικής συνδρομής. Η 

ενεργοποίηση των D2 υποδοχέων της ντοπαμίνης, αλλά όχι και των  D1, εντός του 

επικλινούς πυρήνα μείωνε τη σοβαρότητα της επαγόμενης από ναλοξόνη στερητικής 

συνδρομήςlxxxiii. H χορήγηση, όμως, ανταγωνιστών των οπιοειδών μέσα στον επικλινή 

πυρήνα απέτυχε να επάγει στερητική συνδρομή σε εξαρτημένους από μορφίνη 

αρουραίουςlxxxiv. 

 

 

Συμμετοχή του νοραδρενεργικού συστήματος σε άλλες συνιστώσες της στερητικής 

συνδρομής.

 

 Οι περισσότερες από τις μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη συμμετοχή του 

νοραδρενεργικού συστήματος στην έκφραση των σωματικών συμπτωμάτων της 

στερητικής συνδρομής από οπιοειδή. Εντούτοις, ο υπομέλανας τόπος εμπλέκεται σε μια 

ποικιλία νευροφυσιολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων της μάθησης και των 

αισθημάτων του άγχους και της απειλής. Αλλοιώσεις στον υπομέλανα τόπο προκάλεσαν   

απουσία συναισθηματικής απάντησης σε απειλές, ενώ παρατηρήθηκαν συμπεριφορές 

ανάλογες με αυτές που προκαλούνται υπό συνθήκες άγχους ή φόβου μετά από ηλεκτρική 

διέγερση αυτούlxxxv. Οπότε, η υπερβολική ενεργοποίηση του υπομέλανος τόπου θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε συναισθηματικά και γνωσιακά προβλήματα που 

παρατηρούνται κατά τη στερητική συνδρομή από οπιοειδή. 

 

 

Συμπέρασμα 

 

 Οι περισσότερες από τις μελέτες υποδεικνύουν ότι το νοραδρενεργικό σύστημα 

παίζει σημαντικό ρόλο στην έκφραση ορισμένων από τις συνιστώσες του στερητικού 

συνδρόμου από οπιοειδή, παρά την ύπαρξη ορισμένων εναντιούμενων αποτελεσμάτων. 

Η αρχική υπόθεση βασίζεται στις αλλαγές των επιπέδων της νοραδρεναλίνης, 

υποδηλώνοντας την ταχεία απελευθέρωση κατεχολαμινών στον εγκέφαλο κατά τη φάση 



της στέρησης, έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες in vivo μικροδιαπύδισης. Αυτή η αυξημένη 

απελευθέρωση νοραδρεναλίνης θα μπορούσε να συμμετέχει στα σωματικά συμπτώματα 

της στέρησης. Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην επίδραση της κλονιδίνης επί της 

στέρησης δεν έχουν ακόμα διασαφηνισθεί. Τα περιορισμένα σε ορισμένες μόνο πλευρές 

της στερητικής συνδρομής σε ζώα και ανθρώπους αποτελέσματα της κλονιδίνης και η 

απουσία συσχέτισης ορισμένων βιοχημικών και συμπεριφορικών απαντήσεων 

υποδηλώνουν ότι εμπλέκονται και άλλοι πέραν του νοραδρενεργικού συστήματος 

μηχανισμοί στην αντιστερητική δράση της κλονιδίνης. 

 

 Διάφοροι ερευνητές προτείνουν ότι ο υπομέλανας τόπος αποτελεί την 

νοραδρενεργική δομή εκείνη που μεσολαβεί την έκφραση των σωματικών συμπτωμάτων 

της στερητικής συνδρομής. Ορισμένα εμφανώς αντιφατικά αποτελέσματα θα μπορούσαν 

να οφείλονται στην ανάμιξη γεφυρικών ή κατιουσών προβολών προς τον υπομέλανα 

τόπο. Παρ’ όλα αυτά, η ενεργοποίηση του υπομέλανος τόπου κατά τη στέρηση από 

οπιοειδή φαίνεται να οφείλεται στην ύπαρξη ενδογενών προσαρμοστικών αλλαγών που 

οδηγούν σε προς τα άνω ρύθμιση της οδού του cAMP, καθώς και σε διεγερτικές 

προσαγωγές προβολές περιέχουσες διεγερτικά αμινοξέα, πιθανόν προερχόμενες από τον 

δικτυωτό παραγιγαντοκυτταρικό πυρήνα. 

 

 Μια άλλη κατεχολαμινεργική δομή, το μεσομεταιχμιακό ντοπαμινεργικό 

σύστημα, θα μπορούσε, επίσης, να ενέχεται στην έκφραση της στερητικής συνδρομής. 

Μια σημαντική καταστολή της  μεσομεταιχμιακής απελευθέρωσης ντοπαμίνης συμβαίνει 

κατά την αποχή από τα οπιοειδή. Αυτή θα ήταν δυνατόν να προέρχεται από την 

υπερδιέγερση του νοραδρενεργικού συστήματος, το οποίο εξασκεί ανασταλτική δράση 

στους ντοπαμινεργικούς νευρώνες του μεσεγκεφάλου, όπως π.χ. στον επικλινή πυρήνα 

μέσω του προμετωπιαίου φλοιού, σχέση όμως η οποία χρήζει παραπέρα διερεύνησης. 



 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 

 

Η ΓΑΛΑΝΙΝΗ ΚΑΙ Η ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
 

 

Εισαγωγή 

 
 Το αποτελούμενο από 29 αμινοξέα αμινοξύ γαλανίνη απαντάται ευρέως στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα. Και είναι γνωστό ότι έχει ορεξιογόνο, αναλγητική και 

νευροενδοκρινική δράση. Προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει ότι ασκεί 

ανασταλτική δράση στην αλγαισθητική διαβίβαση στο νωτιαίο μυελό και μπορεί να 

ενισχύσει το αναλγητικό αποτέλεσμα της μορφίνηςlxxxvi, ,lxxxvii lxxxviii. Επιπροσθέτως, 

αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους υποδοχείς της 

γαλανίνης και τους μ-υποδοχείς των οπιοειδών στο νωτιαίο μυελόlxxxix. Λιγότερα είναι 

γνωστά σχετικά με την αλληλεπίδραση της γαλανίνης με τη μορφίνη στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα.  

 

 Το πεπτίδιο της γαλανίνης και οι γαλανινεργικοί υποδοχείς βρίσκονται σε 

ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εξάρτηση από οπιοειδή. 

Μέχρι στιγμής έχουν κλωνοποιηθεί τρεις υπότυποι υποδοχέων της γαλανίνης, οι GalR1,  

GalR2 και GalR3. Όπως και οι υποδοχείς των οπιοειδών, οι υποδοχείς της γαλανίνης 

είναι συνδεδεμένοι με Gi και Go πρωτεΐνες, οι οποίες δρουν αρνητικά στην αδενυλική 

κυκλάση στον εγκέφαλο (εικ. 7). Το mRNA του GalR1 ανευρίσκεται σε πολλές περιοχές 

του εγκεφάλου, του GalR2 στον υποθάλαμο, την αμυγδαλή και στην περιφέρεια, ενώ του 

GalR3 μόνο σε περιφερικούς ιστούς και ελάχιστα στον εγκέφαλο. Οι υποδοχείς της 

γαλανίνης, κυρίως ο GalR1 υπότυπος εκφράζεται στο ντοπαμινεργικό μεσομεταιχμιακό 

σύστημα (στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο και τον επικλινή πυρήνα) και στον υπομέλανα 

τόπο. Το πρώτο θεωρείται ότι μεσολαβεί τις ενισχυτικές ιδιότητες των οπιοειδών και  



 

Εικ. 7. Η έκθεση 
του υποδοχέα στον 
νευροδιαβιβαστή ε-
νεργοποιεί την οδό 
δευτέρου μηνύματος 
του cAMP, το οποίο 
με τη σειρά του 
ενεργοποιεί την 
cAMP εξαρτώμενη 
πρωτεϊνική κινάση 
ΡΚΑ. Η κινάση φω-
σφορυλιώνει έναν 
δίαυλο Κ+ που με-
ταβάλλει τη νευρω-
νική διεγερσιμότητα  
Επαναλαμβανόμενη 
ενεργοποίηση φω-
σφορυλιώνει μετα-
γραφικούς παράγο-
ντες που δίνουν 
έναυσμα στην έκ-
φραση γονιδίων. 
 
από το principles of 

neural science, 
 4th edition  

 
 

άλλων εθιστικών ουσιώνxc, ενώ ο δεύτερος ενέχεται σε σημαντικό βαθμό στην έκφραση 

της στερητικής συνδρομής από οπιοειδή74. 

 

 

1. Υπομέλανας τόπος και γαλανίνη 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση της γαλανίνης στον υπομέλανα τόπο. 

Εκτιμάται ότι 80% περίπου των νευρώνων αυτής της δομής συνεκφράζουν γαλανίνη και 

νοραδρεναλίνηxci,xcii. Είναι πιθανό ότι ο υπομέλανας τόπος αποτελεί πηγή φλοιικής 



γαλανίνηςxciii. Πρόσφατες ανοσοϊστοχημικές μελέτες ανέδειξαν την ύπαρξη εκτεταμένων 

δικτύων ινών που περιέχουν γαλανίνη σε αισθητικά κυκλώματα στο φλοιό, στον 

ιππόκαμπο, στο θάλαμο και το στέλεχοςxciv,xcv. Η πλειονότητα αυτών των αξονικών 

προβολών που περιέχουν γαλανίνη περιέχουν και DβH, ένζυμο-δείκτης νοραδρενεργικής 

δραστηριότητας. Επίσης, έχει διαπιστωθεί η πιστοποιηθεί υ ισχυρή έκφραση υποδοχέων 

της γαλανίνης σε νοραδρενεργικά κύτταρα του υπομέλανος τόπου40 (εικ. 8). Άλλες 

μελέτες σημειώνουν ότι διαφοροποιείται η έκφραση της γαλανίνης σε διαφορετικούς 

τύπους νευρώνων του υπομέλανος τόπου94, ανάλογα με τη δομή στην οποία αυτοί 

προβάλλουν. Αυτή η ανισομερής κατανομή της γαλανίνης ανάμεσα στους πληθυσμούς 

των νευρώνων του υπομέλανος τόπου υποδηλώνει εκλεκτική και, ίσως, τοπογραφική 

οργάνωση των περιεχόντων γαλανίνη απαγωγών νευρώνων. Χαρακτηριστικά, αν και το 

80% των νευρώνων του υπομέλανος τόπου που συνεκφράζουν γαλανίνη και 

νοραδρεναλίνη, μόνο οι μισοί από αυτούς που προβάλλουν σε φλοιικές και υποφλοιικές 

δομές συνεκφράζουν γαλανίνη94. Πέραν από την παρουσία και μέχρι σήμερα 

αδιευκρίνιστη δράση της γαλανίνης στους προβάλλοντες από τον υπομέλανα τόπο 

νοραδρενεργικούς άξονες, πιστοποιείται η ύπαρξη ενός ενδογενούς στον υπομέλανα 

τόπο ρυθμιστικού μηχανισμού κατά τον οποίο η ενεργοποίηση του υποδοχέα της 

γαλανίνης οδηγεί σε αναστολή της αυτόματης πυροδότησης των νευρώνων διαμέσου 

ανοίγματος διαύλων καλίουxcvi. Η τελευταία αυτή παρατήρηση, σε συνδυασμό με τη 

διαπιστωμένη συσχέτιση του ρυθμού αυτόματης πυροδότησης των νευρώνων του 

υπομέλανος τόπου και της εμφάνισης σημείων στερητικής συνδρομής σε εξαρτημένα 

από οπιοειδή ζώα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γαλανίνη εμπλέκεται στην έκφραση της 

στερητικής συνδρομής από οπιοειδή. 

 

 

2. Η γαλανίνη και η στερητική συνδρομή από οπιοειδή 
 

 Πρώιμες μελέτες με i.c.v. χορήγηση γαλανίνης σε δόσεις που επάγουν την 

πρόσληψη τροφής απέτυχαν να αναδείξουν επίδραση στα σωματικά συμπτώματα της 

στερητικής συνδρομής από οπιοειδήxcvii. Ωστόσο, η περιφερική χορήγηση γαλνόνης, 

ενός αγωνιστή της γαλανίνης που διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, είχε ως 



αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της έντασης της στερητικής συνδρομής από 

οπιοειδήxcviii. Επιπλέον, η  

 
 

από το  J Comparative Neurology 2004;479:421 

 
Εικ. 8. Ανοσοαντιδραστικότητα των υποδοχέων της γαλανίνης στον υπομέλανα τόπο. (Α) στεφανιαίες 
τομές εγκεφάλου ποντικιού, στο κουτί σημειώνεται ο υπομέλανας τόπος. (B-D) στεφανιαίες τομές με διπλή 
σήμανση για υποδοχείς της γαλανίνης και ΤΗ, στα κουτιά παρουσιάζονται μεγεθυσμένες εικόνες. 
 
 
υπερέκφραση της γαλανίνης σε νοραδρενεργικούς νευρώνες ποντικιού υπό τον έλεγχο 

του εκκινητή της ντοπαμινικής β-υδροξυλάσης (DβH) οδήγησε στα ίδια ευρήματα98. 

Αντιθέτως, knockout ποντίκια που δεν είχαν το πεπτίδιο της γαλανίνης παρουσίασαν 



αυξημένης έντασης στερητική συνδρομή σε σχέση με τα αγρίου τύπου, φαινόμενο 

αναστρέψιμο με τη χορήγηση γαλνόνης98. 

 Η στέρηση από οπιοειδή προκαλεί σημαντική επαγωγή της 

ανοσοαντιδραστικότητας c-Fos στον υπομέλανα τόπο, η οποία ελαττώνεται με τη 

χορήγηση γαλνόνης98. Παρομοίως, ελαττώνεται στον υπομέλανα τόπο και η 

φωσφορυλίωση της τυροσινικής υδροξυλάσης σε θέση που εξαρτάται από τη 

δραστηριότητα της cAMP-εξαρτώμενης πρωτεϊνικής κινάσης (ΡΚΑ)98. Λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν όλα τα παραπάνω, μπορεί να τεθεί η ισχυρή υπόθεση ότι η γαλανίνη που 

απελευθερώνεται από τους νοραδρενεργικούς νευρώνες και η παρεπόμενη δράση της 

στην αναστολή της αυτόματης πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος τόπου 

αποτελούν κομβικό σημείο στην ελάττωση της σοβαρότητας της στερητικής συνδρομής 

από οπιοειδή. 

 

 Αυτή η ανασταλτική δράση δε φαίνεται να συνοδεύεται από άνοδο των επιπέδων 

του πεπτιδίου της γαλανίνης, καθώς δεν ανιχνεύεται αύξηση των επιπέδων του mRNA 

κατά τη φάση της στέρησηςxcix, αλλά από αυξημένα  επίπεδα υποδοχέα GalR1 και του 

mRNA αυτού στον υπομέλανα τόποc. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η δράση της 

γαλανίνης κατά τη φάση της στέρησης περιορίζεται από τα επίπεδα του υποδοχέα της, 

μεταφέροντας κατά κύριο λόγο το σημείο της ρύθμισης από το πεπτίδιο στον υποδοχέα. 

Κατά τη διάρκεια της εξάρτησης και της στέρησης από οπιοειδή παρατηρείται προς τα 

άνω ρύθμιση των αδενυλικών κυκλασών και του cAMP στον υπομέλανα τόπο74. Η 

ενεργοποίηση του GalR1 προκαλεί αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης, γεγονός που 

εξηγεί την ικανότητα της γαλανίνης να ελαττώνει το ρυθμό αυτόματης πυροδότησης των 

νευρώνων του υπομέλανος τόπου. H ρύθμιση της μεταγραφής του GalR1 κατά τη φάση 

της στέρησης από οπιοειδή ενδέχεται να αποτελεί προσαρμοστικό μηχανισμό 

προσαρμογής της πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος τόπου ο οποίος απαντά 

στην αύξηση του cAMP. Έχουν, δε, αναγνωρισθεί δύο CRE-like περιοχές στον εκκινητή 

του γονιδίου του GalR1, με το CREB να δρα ως ο μεταγραφικός παράγοντας που 

συνδέεται σε αυτές τις περιοχέςci. H σύνδεση της έκφρασης GalR1 με την άνοδο των 

επιπέδων του cAMP με βάση τον προαναφερθέντα μεταγραφικό μηχανισμό έχει 



πιστοποιηθεί στον υπομέλανα τόπο. Δε φαίνεται, όμως, να ισχύει το ίδιο και με τους 

άλλους δύο υπότυπους των υποδοχέων της γαλανίνηςcii. 



 

 

Μελέτη με διαγονιδιακά ζώα 

 
 Η σημαντικότερη μελέτη που ισχυροποιεί την άποψη ότι η γαλανίνη εμπλέκεται 

στο μετριασμό της σοβαρότητας της εκδήλωσης της στερητικής συνδρομής από οπιοειδή 

έγινε από τους Zachariou et al το 200398. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν εθισμένα σε 

μορφίνη διαγονιδιακά ποντίκια που δεν εξέφραζαν ή που υπερεξέφραζαν το πεπτίδιο της 

γαλανίνης, στα οποία χορηγήθηκε γαλνόνη μετά την επαγωγή στερητικής συνδρομής με 

ναλοξόνη. Η γαλνόνη είναι ένας μέτριας ισχύος σχετικά εκλεκτικός αγωνιστής των τριών 

υποτύπων υποδοχέων της γαλανίνης που μπορεί και διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό 

φραγμό. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης: 

 

• C57BL/6 αγρίου τύπου εξαρτημένα από μορφίνη ποντίκια παρουσίασαν ηπιότερο 

επαγόμενο από ναλοξόνη στερητικό σύνδρομο όταν προηγήθηκε χορήγηση γαλνόνης 

(2mg/kg ip), σε σχέση με αυτά που δεν έλαβαν. Ειδικότερα, βελτιώθηκαν δείκτες 

όπως η οπισθοδρόμηση, ο μηρυκασμός, η διάρροια, τα άλματα ο τρόμος των άνω 

άκρων και η απώλεια βάρους (εικ. 9 Α-Β). Σημειωτέον ότι η περιφερική χορήγηση 

γαλνόνης δεν είχε καμία επίδραση στον ουδό του πόνου, την αναλγητική δράση της 

μορφίνης ή την ανάπτυξη αντοχής (εικ. 9 C-D). 

 

• Προκειμένου να ελεγχθεί η ενδογενής δράση της γαλανίνης, επαναλήφθηκε η ίδια 

διαδικασία σε 120OlaHsd διαγονιδιακά ποντίκια που παρουσίαζαν έλλειψη του 

γονιδίου του πεπτιδίου της γαλανίνης. Τα Gal -/- ποντίκια επέδειξαν βαρύτερη 

στερητική συνδρομή από τα Gal +/+ (εικ. 10), με επιδείνωση στους δείκτες της 

οπισθοδρόμησης, διάρροιας, ανόρθωσης, απώλειας βάρους και ρίγους κορμού. Η μη 

ανεύρεση στατιστικά σημαντικής διαφοράς στα άλματα, τα οποία αποτελούν δείκτη 

με βαρύνουσα σημασία, οφείλεται σε ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης σειράς των 

ποντικιών. Η χορήγηση γαλνόνης πριν την επαγωγή της στερητικής  



 
 

Εικ. 9. Η γαλνόνη μετριάζει τη στέρηση από μορφίνη. (Α) στερητικά σημεία με ναλοξόνη μόνο (κενές 
ράβδοι) και με ναλοξόνη+γαλνόνη (διαγραμμισμένες ράβδοι). (Β) συνολική στερητική συνδρομή. (C) 
ουδός πόνου μετρημένος με θερμό δίσκο. (D) αντοχή στην αναλγητική δράση της μορφίνης. *p<0.05, 
**p<0.01, ***p<0.001 
 
 

 

συνδρομής σε Gal -/- ποντίκια ανέστρεψε την επιδείνωση και επανέφερε δείκτες 

όπως η οπισθοδρόμηση, η διάρροια, η ανόρθωση, η απώλεια βάρους, ο τρόμος και το 

ρίγος σε Gal +/+ επίπεδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δείκτες που δεν βελτιώθηκαν 

μετά τη χορήγηση γαλνόνης στα Gal -/- ποντίκια δεν εκφράζονταν σημαντικά ούτε 

στα Gal +/+ κατά τη φάση της στέρησης. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε μικρή αλλά 

στατιστικά σημαντική μείωση του ουδού του πόνου στα Gal -/-, χωρίς όμως άλλη 

αλλαγή στην αναλγητική δράση της μορφίνης και την ανάπτυξη αντοχής ανάμεσα 

στα knockout και τα αγρίου τύπου. 

 

• Προκειμένου να αναγνωρισθεί ο ανατομικός χώρος στον οποίο η επίδραση της 

γαλανίνης δρα ελαττώνοντας τη βαρύτητα της στερητικής συνδρομής από οπιοειδή, 

υποθέτοντας, δε ότι αυτός είναι το νοραδρενεργικό σύστημα, δημιουργήθηκαν 

διαγονιδιακά ποντίκια που εκφράζουν το cDNA της γαλανίνης κάτω από τον έλεγχο 



ενός εκκινητή της DβH. Υπενθυμίζεται ότι η ντοπαμινική β-υδροξυλάση εκφράζεται 

χαρακτηριστικά στους νοραδρενεργικούς νευρώνες. Πράγματι, η υπερέκφραση της 

γαλανίνης στο νοραδρενεργικό σύστημα βελτίωσε την συμπτωματολογία της 

στερητικής συνδρομής, ειδικότερα στους δείκτες της  οπισθοδρόμησης, διάρροιας, 

ανόρθωσης, απώλειας βάρους, μηρυκασμού, τρόμου και ρίγους (εικ. 11). Δεν 

ανιχνεύθηκε καμία διαφορά στον ουδό του πόνου, την αναλγητική δράση της 

μορφίνης ή την ανάπτυξη αντοχής ανάμεσα στα διαγονιδιακά και τα αγρίου τύπου 

ζώα. 

 

 

 
 
Εικ. 10. (Α-Β) Τα knockout για το γονίδιο της γαλανίνης ποντίκια (κενές ράβδοι) παρουσιάζουν 
επιδεινωμένη στερητική συνδρομή σε σχέση με τα αγρίου τύπου (σκιασμένες ράβδοι), φαινόμενο που 
αναστρέφεται με τη χορήγηση γαλνόνης (διαγραμμισμένες ράβδοι). (C) ουδός πόνου μετρημένος με θερμό 
δίσκο. (D) αντοχή στην αναλγητική δράση της μορφίνης. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 
 
• Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται ότι η ανταγωνιστική προς τη στερητική συνδρομή 

δράση της γαλανίνης συντελείται διαμέσου της ελάττωσης του ρυθμού αυτόματης 

πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος τόπου. Ως in vivo δείκτης της 

νευρωνικής διεγερσιμότητας της εν λόγω δομής χρησιμοποιήθηκε η c-Fos 

ανοσοαντιδραστικότητα. Η χορήγηση γαλνόνης πριν από την επαγωγή με ναλοξόνη 



στερητικής συνδρομής σε αγρίου τύπου εξαρτημένα από μορφίνη ποντίκια οδήγησε 

σε σημαντική πτώση της αύξησης της c-Fos ανοσοαντιδρα τικότητας στον 

υπομέλανα τόπο. Χορήγηση γαλνόνης απουσία στερητικής συνδρομής δεν 

προκάλεσε στατιστικά σημ

 σ

αντική ελάττωση της c-Fos ανοσοαντιδραστικότητας στον 

υπομέλανα τόπο (εικ. 12). 

 

 
 

Εικ. 11. Η υπερέκφραση της γαλανίνης κάτω από τον έλεγχο του εκκινητή της DβΗ μετριάζει κάποια από 
τα σημεία στέρησης από μορφίνη. (Α) διαγονιδιακά ποντίκια που υπερεκφράζουν γαλανίνη (κενές ράβδοι) 
υγκρινόμενα με αγρίου τύπου (σκιασμένες ράβδοι). (Β) συνολική στέρηση (C) ουδός πόνου μετρημένος 
 θερμό δίσκο. (D) αντοχή στην αναλγητική δράση της μορφίνης. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

• 

τη  τ

σ
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Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η μείωση της διεγερσιμότητας των 

νευρώνων του υπομέλανος τόπου εικάζεται ότι είναι η πτώση των επιπέδων του 

cAMP, συνεπεία ς ενεργοποίησης των υποδοχέων ης γαλανίνης. Προκειμένου να 

εκτιμηθούν τα επίπεδα του cAMP στους νοραδρενεργικούς νευρώνες, 

χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης η Ser-40 φωσφορυλιωμένη τυροσινική υδροξυλάση 

(ΤΗ). Η επιλογή αυτή έγινε λόγω, αφενός της αποκλειστικής έκφρασης του ενζύμου 

αυτού στον υπομέλανα τόπο από νοραδρενεργικούς νευρώνες, αφετέρου διότι 



φωσφορυλιώνεται ειδικά από την cAMP-εξαρτώμενη πρωτεϊνική κινάση (ΡΚΑ). Η 

επαγόμενη στέρηση από τη μορφίνη αύξησε τη φωσφορυλίωση της ΤΗ, ενώ η 

προηγούμενη χορήγηση γαλνόνης δεν επέτρεψε τέτοια αύξηση (εικ. 12) 

 

 

 
 
Εικ. 12. Ανοσοαντιδραστικότητα c-fos και φωσφορυλίωση της ΤΗ στον υπομέλανα τόπο μετά από 
χορήγηση γαλνόνης, κατόπιν επαγόμενης από ναλοξόνη στερητικής συνδρομής. (Α) αντιπροσωπεύτηκες 
φωτομικρογραφίες της ανοσοαντιδραστικότητας c-fos στον υπομέλανα τόπο. (Β) ποσοτικοποίηση της 
ανοσοαντιδραστικότητας c-fos, όπου φαίνεται μείωση της επαγωγής της στα εξαρτημένα ποντίκια που 
έλαβαν γαλνόνη+ναλοξόνη σε σχέση με αυτά που έλαβαν μόνο ναλοξόνη (αριστερά τα μη εξαρτημένα 
ζώα–δεξιά τα εξαρτημένα από μορφίνη, χορήγηση γαλνόνης στις διαγραμμισμένες ράβδους-ομάδα 
ελέγχου στις άδειες ράβδους). (C) στοιχειομετρία της φωσφορυλίωσης ΤΗ όπου παρατηρείται πτώση της 
επαγωγής της στα εξαρτημένα ποντίκια που έλαβαν γαλνόνη+ναλοξόνη σε σχέση με αυτά που έλαβαν 
όνο ναλοξόνη. *p<0.05 

  

δρομής στα 

Gal -/- ποντίκια αναστρέφεται με τη χορήγηση γαλνόνης σε ενήλικο ποντίκι. 

μ
 
 
 
 Ενστάσεις που είναι δυνατόν να εγερθούν αφορούν την απόδοση των ευρημάτων 

σε φαινοτυπικές διαφορές ανάμεσα στα διαγονιδιακά και τα αγρίου τύπου ποντίκια που 

προκαλούνται από την έλλειψη ή την υπερέκφραση της πρωτεΐνης κατά το στάδιο της 

ανάπτυξης. Για παράδειγμα, τα knockout για γαλανίνη ποντίκια παρουσιάζουν 

ανωμαλίες στην ανάπτυξη των γαγγλίων των οπισθίων ριζών και το βασικό πρόσθιο 

εγκέφαλο. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα σχετικά με τη στερητική συνδρομή στην ενήλικο 

ζωή δε φαίνεται να σχετίζονται με αυτά τα ελλείμματα. Η χορήγηση γαλνόνης σε 

ενήλικο ποντίκι έχει παρόμοια αποτελέσματα στα σημεία της στέρησης από μορφίνη 

όπως και στα Gal-tg ποντίκια. Επιπλέον, η επιβάρυνση της στερητικής συν



3. Κυτταρικοί μηχανισμοί στερητικής συνδρομής και ο ρόλος της 

γαλανίνης 
 

 

Δράση των οπιοειδών 

 

 Τα οπιοειδή όπως η μορφίνη δεσμεύονται στους αντίστοιχους υποδοχείς, των 

οποίων έχουν αναγνωρισθεί τρεις υπότυποι: οι μ, κ και δ-υποδοχείς των οπιοειδών. Οι 

υποδοχείς αυτοί είναι συνδεδεμένοι με G πρωτεΐνες, η ενεργοποίηση των οποίων οδηγεί 

σε υπερπόλωση του μετασυναπτικού νευρώνα διαμέσου της αύξησης της αγωγιμότητας 

Κ+. Παράλληλα, προκαλείται πτώση των επιπέδων του cAMPciii. Συγκεκριμένα στον 

υπομέλανα τόπο, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κυρίως μ-υποδοχέων, η οξεία 

χορήγηση μορφίνης με βάση τον προαναφερθέντα μηχανισμό έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του ρυθμού αυτόματης πυροδότησης και την πτώση των επιπέδων cAMP. Κατά 

τη χρόνια χορήγηση, συντελείται αναπροσαρμοστική ρύθμιση προς τα άνω του cAMP 

και ο ρυθμός πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος τόπου επανέρχεται στα 

βασικά επίπεδα72. 

 

 

Στέρηση και υπομέλανας τόπος

 

 Όταν διακοπεί απότομα η χορήγηση μορφίνης ή όταν επαχθεί στέρηση με 

ανταγωνιστές των οπιοειδών, οι νευρώνες του υπομέλανος τόπου υπεραυξάνουν το 

ρυθμό αυτόματης πυροδότησης (εικ. 13). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενα κεφάλαια, αυτή η υπερδιεγερσιμότητα του υπομέλανος τόπου είναι ο 

κύριος αιτιολογικός μηχανισμός της έκφρασης των σωματικών συνιστωσών της 

στερητικής συνδρομής. Θεωρείται, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, ότι 

αυτή η υπερδιεγερσιμότητα είναι ενδογενούς προελεύσεως και εδράζεται στην 

προηγηθείσα υπερρύθμιση της οδού του cAMP, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλεισθεί 

και η συμβολή προσαγωγών προς τον υπομέλανα τόπο οδών που περιέχουν διεγερτικά 

αμινοξέα από άλλες περιοχές του εγκεφάλου. 



 
από το J Neurophysiol 2001;85: 2388-2397  

 

Εικ.13. Η χορήγηση ναλοξόνης σε τομές εγκεφάλου εξαρτημένων από μορφίνη αρουραίων στο επίπεδο 
του υπομέλανος τόπου με ταυτόχρονη ηλεκτροφυσιολογική καταγραφή δείχνει την αύξηση της 
πυροδότησης των νευρώνων. (Α) καταγραφή από έναν τυπικό νευρώνα του υπομέλανος τόπου μετά από 
χορήγηση ναλοξόνης (βέλος). (Β) μέση τιμή δυναμικού ηρεμίας μεμβράνης σε τομές ελέγχου (μαύρες 
ράβδοι) και σε τομές από εξαρτημένους αρουραίους πριν (κάθετα διαγραμμισμένες ράβδοι) και μετά 
(οριζόντια διαγραμμισμένες ράβδοι) τη χορήγηση ναλοξόνης. (C) μέση τιμή ρυθμού αυτόματης 
πυροδότησης των νευρώνων του υπομέλανος τόπου, όπου είναι εμφανής η μεγάλη αύξηση του ρυθμού 
μετά τη χορήγηση ναλοξόνης. *p<0.05 
 
 
 
 
Η οδός του cAMP και μεταγραφικοί παράγοντες 

 

 Η προς τα άνω ρύθμιση της οδού του cAMP συνεπεία της χρόνιας χορήγησης 

μορφίνης δεν προκαλεί μόνο μεταβολές στη διεγερσιμότητα των νευρώνων στον 

υπομέλανα τόπο, αλλά οδηγεί και σε αλλαγές στο επίπεδο της μεταγραφής. O 

διαμεσολαβητικός παράγοντας συνίσταται στo cAMP response elementciv. Η χρόνια 

χορήγηση μορφίνης αυξάνει τα επίπεδα της cAMP response element-binding protein 

(CREB)cv. Ο μεταγραφικός παράγοντας, μετά τη φωσφορυλίωσή του συνδέεται στο 

cAMP response element (CRE), το οποίο απαντάται σε πολλά γονίδια και, έπειτα από τη 

φωσφορυλίωσή του, μεταβάλλει την έκφρασή τους. Η φωσφορυλίωση της CREB 

καθορίζεται από διάφορες ενδοκυττάριες οδούς, μεταξύ των οποίων και αυτή του cAMP. 



 Στον υπομέλανα τόπο η φωσφορυλίωση της CREB ρυθμίζεται ομοιοστατικά από 

τη δραστηριότητα των μ-υποδοχέων των οπιοειδών, οι οποίοι αναστέλλουν την οδό του 

cAMP διαμέσου της ανασταλτικής Gi-πρωτεΐνης. Κατά την οξεία χορήγηση μορφίνης 

παρατηρείται πτώση της φωσφορυλίωσης της CREB στον υπομέλανα τόπο. Όμως, η 

χρόνια χορήγηση μορφίνης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επάγει την έκφραση 

συγκεκριμένων στοιχείων της οδού του cAMP, συμπεριλαμβανομένων των αδενυλικών 

κυκλασών Ι και VIII και τις καταλυτικές και ρυθμιστικές υπομονάδες της πρωτεϊνικής 

κινάσης Α (ΡΚΑ)73,cvi. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά των επιπέδων της 

φωσφορυλιωμένης CREB σταδία στα φυσιολογικά επίπεδαcvii. Η άρση της επίδρασης 

των οπιοειδών και υπ’ αυτής αναστολής της οδού του cAMP έχει ως συνέπεια την 

σημαντική αύξηση της φωσφορυλίωσης της CREB και την αύξηση της μεσολαβούμενης 

από το CRE μεταγραφής104. Το φαινόμενο αυτό καθίσταται εμφανές κατά κύριο λόγο 

στα νοραδρενεργικά κύτταρα του υπομέλανος τόπου και δευτερευόντως σε μη 

νοραδρενεργικά κύτταρα τα οποία, όμως, συνδέονται στενά με τους νοραδρενεργικούς 

νευρώνες104. 

 Εκτός από τον υπομέλανα τόπο, χαρτογραφήθηκε και σε άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου η μεσολαβούμενη από το CRE μεταγραφή κατά την επαγωγή με ναλοξόνη 

στέρησης σε εξαρτημένα από μορφίνη ποντίκια104. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση 

καταγράφηκε στην κεντρική αμυγδαλή (CeA), κυρίως στους νευρώνες που εκφράζουν μ-

υποδοχείς των οπιοειδών. Επίσης, αύξηση παρατηρήθηκε και στον επικλινή πυρήνα 

(NAc). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο (VTA) και στους 

ραχιαίο πυρήνα της ραφής (DRN). 

 

 

Ρύθμιση της έκφρασης των υποδοχέων της γαλανίνης 

 

 Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, η έκφραση του πεπτιδίου της 

γαλανίνης δε μεταβάλλεται στον υπομέλανα τόπο κατά τη στέρηση από οπιοειδή. 

Αντίθετα, διαπιστώνεται άνοδος της έκφρασης του GalR1 υποδοχέα της γαλανίνης, 

καθώς και οι θέσεις δέσμευσης του πεπτιδίου100. 



 Αναλυτικότερα, σε μελέτη που αφορούσε αυτόματη και επαγόμενη με ναλοξόνη 

στέρηση σε εξαρτημένα από μορφίνη ποντίκια, το mRNA του GalR1 υποδοχέα ήταν 

κατά 120% αυξημένο τρεις ώρες μετά την επαγωγή της στέρησης (εικ. 14), η δε 

δέσμευση ραδιοσημασμένης γαλανίνης κατά 150% πέντε ώρες μετά και παρέμεινε 

αυξημένη κατά 60% εικοσιτέσσερις ώρες μετά (εικ. 15). Η αύξηση αυτή, όμως, δεν 

παρατηρήθηκε κατά την απλή διακοπή χορήγησης μορφίνης. 

 

 
από το  Neuropsychopharmacology 2000;23:133 

 

Εικ. 14. Αλλαγές στο GalR1 mRNA στον υπομέλανα τόπο ποντικιών. Οι ράβδοι, κατά σειρά από αριστερά 
προς δεξιά, αντιστοιχούν σε φυσιολ. ορρό/ φυσιολ. ορρό, φυσιολ. ορρό/ναλτρεξόνη, μορφίνη/ φυσιολ. 
ορρό και μορφίνη/ναλτρεξόνη (χρόνια αγωγή/εφ’άπαξ ένεση πριν τη θυσία). Η εμφανής αύξηση στα 
επίπεδα του GalR1 mRNA παρατηρείται μόνο κατά την επαγωγή στέρησης σε εξαρτημένα ποντίκια. 
 
  



 
από το  Neuropsychopharmacology 2000;23:129 

 
Εικ. 15. Αλλαγές στη δέσμευση [125Ι]-γαλανίνης στον υπομέλανα τόπο. Οι ράβδοι, κατά σειρά από 
αριστερά προς δεξιά, αντιστοιχούν σε φυσιολ. ορρό/ φυσιολ. ορρό, φυσιολ. ορρό/ναλτρεξόνη, μορφίνη/ 
φυσιολ. ορρό και μορφίνη/ναλτρεξόνη 5 και 24 ώρες μετά (χρόνια αγωγή/εφ’άπαξ ένεση πριν τη θυσία).  
Η εμφανής αύξηση στα επίπεδα της δέσμευσης παρατηρείται μόνο κατά την επαγωγή στέρησης σε 
εξαρτημένα ποντίκια, με τάση επιστροφής στα φυσιολογικά επίπεδα 24 ώρες μετά. 
  
 
 
   

 



 Στην ίδια μελέτη ερευνήθηκαν, επίσης, ο επικλινής πυρήνας και το κοιλιακό 

καλυπτρικό πεδίο. Ούτε η αυτόματη ούτε η επαγόμενη στέρηση προκάλεσαν μεταβολές 

στις θέσεις δέσμευσης της γαλανίνης (εικ. 16 και 17). Ενδιαφέρον παρουσίασε η αύξηση 

των θέσεων δέσμευσης μετά από χορήγηση ναλοξόνης στον επικλινή πυρήνα μη 

εξαρτημένων ποντικιών. Αυτό υποδηλώνει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή οι υποδοχείς 

της γαλανίνης βρίσκονται κάτω από τονική οπιοειδεργική ρύθμιση με μηχανισμό 

διάφορο από αυτόν που παρατηρείται σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Με δεδομένη τη 

διαπίστωση ότι η ενδοκοιλιακή έγχυση γαλανίνης μπορεί να μειώσει την εξαρτώμενη 

από μορφίνη προτίμηση χώρουcviii, μπορεί να υποτεθεί ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

οπιοειδεργικού και του γαλανινεργικού συστήματος στον επικλινή πυρήνα σχετίζεται 

περισσότερο με τις ενισχυτικές δράσεις της μορφίνης παρά με την εκδήλωση της 

στερητικής συνδρομής. 

 

 Η προαναφερθείσα αύξηση της έκφρασης του GalR1 υποδοχέα στον υπομέλανα 

τόπο κατά τη φάση της στέρησης από οπιοειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι άμεση 

συνάρτηση της ταυτόχρονης αύξησης της φωσφορυλίωσης του CREB. Ο εκκινητής του 

γονιδίου GalR1 περιέχει δύο CRE περιοχές101, δεν είναι, όμως, ακόμα γνωστή η σύνθεση 

των εκκινητών των άλλων δύο υποτύπων υποδοχέων της γαλανίνης. Ο προτεινόμενος 

μηχανισμός ελέγχου της έκφρασης του GalR1 στον υπομέλανα τόπο102 αποτελείται από 

τα εξής βήματα: η ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης από κάποιο ερέθισμα 

διεγείρει τη σηματοδότηση του cAMP, προκαλείται δραστηριοποίηση της ΡΚΑ, η οποία 

με τη σειρά της φωσφορυλιώνει την CREB. Έπειτα, η CREB συνδέεται στον εκκινητή 

του γονιδίου του GalR1, ξεκινώντας τη μεταγραφική διαδικασία. Σε αυτό το σημείο 

υπεισέρχεται μηχανισμός αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης, αφού η δέσμευση της 

γαλανίνης στον GalR1 υποδοχέα, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι συνδέεται με Gi/o πρωτεΐνη, 

αναστέλλει την αδενυλική κυκλάση (εικ.18). Ανάλογος μηχανισμός δεν διαπιστώθηκε 

για τους GalR2 και GalR3 υποδοχείς102. 

 

 

 

 



 
από το  Neuropsychopharmacology 2000;23:135 

 
 

Εικ. 16. Αλλαγές στη δέσμευση [125Ι]-γαλανίνης στον επικλινή πυρήνα. Οι ράβδοι, κατά σειρά από 
αριστερά προς δεξιά, αντιστοιχούν σε φυσιολ. ορρό/ φυσιολ. ορρό, φυσιολ. ορρό/ναλτρεξόνη, μορφίνη/ 
φυσιολ. ορρό και μορφίνη/ναλτρεξόνη 5 και 24 ώρες μετά (χρόνια αγωγή/εφ’άπαξ ένεση πριν τη θυσία).  
Δεν παρατηρείται αύξηση στα επίπεδα της δέσμευσης κατά την επαγωγή στέρησης σε εξαρτημένα 
ποντίκια. 
 



 
από το  Neuropsychopharmacology 2000;23:134 

 
 

Εικ. 17. Αλλαγές στη δέσμευση [125Ι]-γαλανίνης στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο. Οι ράβδοι, κατά σειρά 
από αριστερά προς δεξιά, αντιστοιχούν σε φυσιολ. ορρό/ φυσιολ. ορρό, φυσιολ. ορρό/ναλτρεξόνη, 
μορφίνη/ φυσιολ. ορρό και μορφίνη/ναλτρεξόνη 5 και 24 ώρες μετά (χρόνια αγωγή/εφ’άπαξ ένεση πριν τη 
θυσία).  Δεν παρατηρείται αύξηση στα επίπεδα της δέσμευσης κατά την επαγωγή στέρησης σε εξαρτημένα 
ποντίκια. 
 

 

 

 



Εικ. 18. Μοντέλο για τη νευροπλαστικότητα του GalR1 
υποδοχέα της γαλανίνης στον υπομέλανα τόπο. Η γαλανίνη 
συνδέεται με τον GalR1 και μέσω Gi/Go πρωτεϊνών 
σηματοδοτείται η αναστολή της δραστηριότητας της 
αδενυλικής κυκλάσης. Όμως, η ενεργοποίηση της οδού 
cAMP/PKA/CREB ρυθμίζει προς τα άνω την έκφραση του 
GalR1. Οπότε, η έκφραση του GalR1 ελέγχεται από μία 
cΑΜΡ-εξαρτώμενη οδό με αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση. 
 

Από το J Neurochem 2005;93:1174 
 

 

 

 

Δράση των υποδοχέων της γαλανίνης 

 

 Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται εν τάχει η φαρμακολογία των τριών υποτύπων 

των υποδοχέων της γαλανίνης: 

 

Ο κλωνοποιημένος GalR1 υποδοχέας μειώνει τη συγκέντρωση του cAMP31,37,43,44 , 

ανοίγει τους συνδεδεμένους με G-πρωτεΐνες διαύλους Κ+, αυξάνει την αγωγιμότητα της 

μεμβράνης σε Κ+, υπερπολώνει το νευρώνα και διεγείρει τη δραστηριότητα της ΜΑΡ 

κινάσης45 μέσω Giβγ σηματοδοτικής οδού. 

 

Ο GalR1 και ο GalR2 έχουν παρόμοιο φαρμακολογικό προφίλ, σε ό,τι αφορά την 

υψηλή συγγένεια για την πλήρη αλυσίδα της γαλανίνης και τα Ν-τελικά τμήματα. Η 

ενεργοποίηση του GalR2 διεγείρει τη δραστηριότητα της φωσφολιπάσης C και προκαλεί 

υδρόλυση της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης μέσω σύνδεσης με Gq /G11
45,49. Φαίνεται, 

επιπροσθέτως, ότι είναι σημαντικός για την κινητοποίηση του ενδοκυττάριου 

ασβεστίου44,49 και για την εξαρτώμενη από το ασβέστιο ενεργοποίηση των διαύλων 

χλωρίου45. Επίσης, έχει δειχθεί ότι εμποδίζει τη συσσώρευση cAMP, μέσω της 

ενεργοποίησης της Gi/o υπομονάδας44,49,53, όπως και ότι διεγείρει την ΜΑΡ κινάση με 

τρόπο συμβατό με Go μεσολαβούμενη σηματοδότηση45. σημειωτέον ότι μέχρι στιγμής 

δεν έχει περιγραφεί επαρκώς η φαρμακολογία φυσικού GalR2 υποδοχέα. 



Η φαρμακολογία του GalR3 συνδυάζει στοιχεία από αυτή των GalR1 και GalR2. Η 

ενεργοποίησή τους προκαλεί την είσοδο Κ+ διαμέσου συνδεδεμένων με G-πρωτεΐνη προς 

τα έσω ανορθωτικών καναλιών Κ+ 1 και 4, γεγονός συμβατό με Gi/o-πρωτεΐνες55. Έτσι , ο 

GalR3 μπορεί να προκαλέσει μια υπερπολωτική απάντηση με συνέπεια την αναστολή 

της εξωκύττωσης. 

 

Συγκεκριμένα στον υπομέλανα τόπο, η δράση των υποδοχέων της γαλανίνης, πέρα 

από την ανασταλτική δράση στην οδό του cAMP, οδηγεί σε υπερπόλωση και αναστολή 

της αυτόματης πυροδότησης των νευρώνων διαμέσου ανοίγματος διαύλων 

καλίουcix, , ,cx cxi cxii και αύξησης της αγωγιμότητας της μεμβράνης σε αυτό (εικ. 19 και 20). 

Η δράση αυτή φαίνεται να μεσολαβείται κυρίως από τον GalR1 υπότυποcxiii. Στην 

περίπτωση της στερητικής συνδρομής από οπιοειδή, αυτή η ανασταλτική δράση φαίνεται 

να δύναται να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων αυτής. 

 

 
από το Brain Res 2001;919:171 

 
Εικ. 19. Καμπύλη δόσης-απάντησης των AR-M1896 (αγωνιστή του GalR2), AR-M961 (αγωνιστή των 
GalR1 και GalR2) , γαλανίνης σε νευρώνες του υπομέλανος τόπου και η εκατοστιαία αναστολή του 
ρυθμού πυροδότησης αυτών. 100% αντιστοιχεί σε πλήρη αναστολή. 
 
 
 
 



 
 

από το Brain Res 2001;919:170 
 
Εικ. 20. Ηλεκτροφυσιολογική καταγραφή δόσης-απάντησης των AR-M1896 (αγωνιστή του GalR2), AR-
M961 (αγωνιστή των GalR1 και GalR2) , γαλανίνης σε νευρώνα του υπομέλανος τόπου. Παρατηρείται 
υπερπόλωση μετά τη χορήγηση γαλανίνης και αγωνιστών της και αναστολή της πυροδότησης του 
νευρώνα. 
 
 



4. Η γαλανίνη και οι ενισχυτικές ιδιότητες της μορφίνης 
 

 

Η γαλανίνη και οι υποδοχείς της στον επικλινή πυρήνα και το κοιλιακό καλυπτρικό 

πεδίο. 

 

 Είναι γνωστό ότι το πεπτίδιο της γαλανίνης και κατά κύριο λόγο ο GalR1 

υποδοχέας εκφράζονται στον επικλινή πυρήνα και το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο40 (εικ. 

22 και 23, πίνακ. 1). Γνωρίζουμε, επίσης, ότι οι περιοχές αυτές εμπλέκονται στην 

ενισχυτική δράση των οπιοειδών και άλλων εθιστικών ουσιών (εικ. 21). Ακόμα, 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι υπάρχουν προσαγωγές προβολές από τον 

υπομέλανα τόπο οι οποίες περιέχουν και γαλανίνη, μαζί με νοραδρεναλίνη. Επόμενο 

είναι να εγερθούν ερωτήματα σχετικά με το εάν η γαλανίνη εμπλέκεται στη ρύθμιση των 

ενισχυτικών δράσεων των οπιοειδών. 

 

 
από το N Engl J Med 2003;349:975-86. 

 
Εικ. 21. Σχηματικό διάγραμμα των κυκλωμάτων ενίσχυσης και ανταμοιβής στον εγκέφαλο του αρουραίου. 
Locus ceruleus ο υπομέλανας τόπος, Ventral tegmental area το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, Nucleus 
accumbens ο επικλινής πυρήνας. 
 



 
 

από το  J Comparative Neurology 2004;479:420 
 
Εικ. 22. Ανοσοαντιδραστικότητα των υποδοχέων της γαλανίνης στον επικλινή πυρήνα. (Α) στεφανιαίες 
τομές εγκεφάλου ποντικιού, στο κουτί σημειώνεται ο επικλινής πυρήνας. (B-D) στεφανιαίες τομές με 
διπλή σήμανση για υποδοχείς της γαλανίνης και ΤΗ. 
 
 
 
 
 
 



 
 

από το  J Comparative Neurology 2004;479:416 

 
Εικ. 23. Ανοσοαντιδραστικότητα των υποδοχέων της γαλανίνης στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο. (Α) 
στεφανιαίες τομές εγκεφάλου ποντικιού, στο κουτί σημειώνεται το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο. (B-D) 
στεφανιαίες τομές με διπλή σήμανση για υποδοχείς της γαλανίνης και ΤΗ, στα κουτιά παρουσιάζονται 
μεγεθυσμένες εικόνες. 
 
 
 



  
από το  J Comparative Neurology 2004;479:419 

 
Πίνακας 1. Σχετική ποσοτικοποίηση της ανοσοαντιδραστικότητας των υποδοχέων της γαλανίνης. LC o 
ομέλανας τόπος, VTA το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, NAc ο επικλινής πυρήνας. (***) υψηλή, (**) μέ-
ια, (*) χαμηλή, (-) καμία σχετική ανοσοαντιδραστικότητα. 

υμπεριφορική μελέτη σε εξαρτημένα ποντίκια

υπ
τρ
 

 

Σ  

περιοχές, τον υπομέλανα τόπο, τον επικλινή πυρήνα και το κοιλιακό 

ίο. 

 δεν είχε καμία επίδραση στα 

ινητικά αποτελέσματα της χορήγησης μορφίνης. 

ριοχή οι υποδοχείς της 

ονται κάτω από τονική οπιοειδεργική ρύθμιση. 

GALR1 GALR2 GALR3 
σώματα προβολές σώματα προβολές σώματα προβολές 

**  *** * 
VTA *** - ** ** ** 
NAc * ** * * * * 

 

LC * * ** ** 
* 

 

 Το 1999 οι Zachariou et al108 χορήγησαν στον εγκέφαλο ενδοκοιλιακά σε 

ποντίκια εξαρτημένα από μορφίνη, ταυτόχρονα με την κάθε ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 

μορφίνης. Κατόπιν ελέγχθηκε η μεταβολή στην επαγόμενη από τη μορφίνη προτίμηση 

χώρου. Τέλος, ακολούθησαν αυτοραδιογραφικές μετρήσεις των θέσεων δέσμευσης της 

γαλανίνης σε τρεις 

καλυπτρικό πεδ

  

 Κατ’ αρχάς, ας σημειωθεί ότι μόνη η χορήγηση γαλανίνης δεν επήγε ενισχυτικά ή 

αποτρεπτικά φαινόμενα. Η συγχορήγηση με τη χαμηλότερη επάγουσα προτίμηση χώρου 

δόση μορφίνης κατήργησε την προτίμηση χώρου, δε συνέβηκε, όμως, το ίδιο και με 

υψηλότερες δόσεις μορφίνης (εικ. 24). Επίσης, η γαλανίνη

κ

 

 Οι μετρήσεις αυτοραδιογραφίας διενεργήθηκαν 48 ώρες μετά την τελευταία 

έγχυση μορφίνης και αμέσως μετά την τελευταία συμπεριφορική καταγραφή. Έδειξαν 

40% μείωση των θέσεων δέσμευσης της γαλανίνης στον επικλινή πυρήνα στα ζώα που 

ελάμβαναν μόνο μορφίνη σε σχέση με τα ζώα ελέγχου (εικ. 25). Η απλή ένεση 

ναλτρεξόνης προκάλεσε αύξηση 46% στις θέσεις δέσμευσης στον ίδιο πυρήνα (εικ. 26), 

γεγονός που επιτρέπει να θεωρηθεί ότι στη συγκεκριμένη πε

γαλανίνης βρίσκ



  

  Στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο δε σημειώθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή 

ν θέσεων δέσμευσης γαλανίνης. 

 

τω

 

με μορφίνη διαμέρισμα. Παρατηρείται απώλεια της προτίμησης χώρου στη χαμηλότερη δόση μορφίνης, 
όταν συγχορηγείται γαλανίνη. *p<0.05 ως προς την αγωγή με φυσιολογικό ορρό. 

 
Εικ. 24. Επίδραση της γαλανίνης στην εξαρτημένη από μορφίνη προτίμηση χώρου. (Α) διαφορά χρόνου 
παραμονής στο συνδεδεμένο με μορφίνη διαμέρισμα. (Β) συνολικός χρόνος  παραμονής στο συνδεδεμένο 



 

 
 
Εικ. 25. Μείωση των θέσεων δέσμευσης [125Ι]-γαλανίνης στον επικλινή πυρήνα στην ομάδα που ελάμβανε 
μορφίνη σε όλες τις επάγουσες προτίμηση χώρου δόσεις. Στις εικόνες αντιπροσωπευτικές 
αυτοραδιογραφίες.  *p<0.05 ως προς την αγωγή με φυσιολογικό ορρό. 
 

 

 Στον υπομέλανα τόπο διαπιστώθηκε αύξηση των θέσεων δέσμευσης της 

γαλανίνης στα ζώα που ελάμβαναν μόνο μορφίνη σε σχέση με τα ζώα ελέγχου (εικ. 27), 

παρατήρηση που επαναλήφθηκε σε μεταγενέστερη μελέτη όταν χορηγούνταν μορφίνη 

άπαξ ημερησίως για μερικές μέρες100. Όταν συγχορηγούνταν γαλανίνη, παρατηρήθηκε 

μείωση των θέσεων δέσμευσης (εικ.28), αποτέλεσμα συμβατό με το μηχανισμό 

αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης που περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η μόνη 



χορήγηση ναλτρεξόνης ή μεγάλης δόσης μορφίνης δεν μετέβαλαν τις θέσεις δέσμευσης 

της γαλανίνης. 

 

 

Εικ. 26. αύξηση της δέσμευσης [125Ι]-
γαλανίνης στον επικλινή πυρήνα μετά 
από μόνη χορήγηση ναλτρεξόνης, σε 
σχέση με το φυσιολογικό ορρό. Στις 
εικόνες αντιπροσωπευτικές αυτο-
ραδιογραφίες. *p<0.05 ως προς την 
αγωγή με φυσιολογικό ορρό. 
 

 

 

 Απ’ ότι φαίνεται, η γαλανίνη καταργεί την εξαρτημένη προτίμηση χώρου σε 

χαμηλές δοσολογίες μορφίνης, σε αντίθεση με την αναφερθείσα ενίσχυση της 

αναλγητικής δράσης της μορφίνης στον νωτιαίο μυελό87,88. Πιθανόν να υπάρχει 

ανταγωνιστική δράση ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα σε περιοχές του εγκεφάλου 

που διαμεσολαβούν τις ενισχυτικές ιδιότητες της μορφίνης. Επίσης, η μορφίνη ρυθμίζει 

τις θέσεις δέσμευσης της γαλανίνης στο επίπεδο του επικλινούς πυρήνα, δηλώνοντας ότι 

η αλληλεπίδραση μεταξύ μορφίνης και γαλανίνης στον εγκέφαλο είναι αμοιβαία. Όπως η 

γαλανίνη μπορεί να επιδράσει στις ενισχυτικές λειτουργίες της μορφίνης, έτσι και αυτή 

με τη σειρά της  



 
Εικ. 27. Αύξηση της δέσμευσης [125Ι]-γαλανίνης στον υπομέλανα τόπο στις υψηλότερες δόσεις μορφίνης, 
σε σχέση με το φυσιολογικό ορρό. Στις εικόνες αντιπροσωπευτικές αυτοραδιογραφίες. *p<0.05 ως προς 
την αγωγή με φυσιολογικό ορρό. 
 

 

δύναται να μειώσει τα επίπεδα δέσμευσης της γαλανίνης και την αποτελεσματικότητα 

της γαλανινεργικής μεταβίβασης σε αυτήν την περιοχή. Μπορεί να προταθεί ότι αυτή η 

μείωση στη δέσμευση της γαλανίνης αποτελεί μία από τις προσαρμοστικές αλλαγές που 

θα συνέβαλλαν στη συμπεριφορά αναζήτησης και την ανταμοιβή της μορφίνης. 

Υποστηρικτικό της τονικής οπιοειδεργικής ρύθμισης των υποδοχεων της γαλανίνης στον 

επικλινή πυρήνα συνιστά η προαναφερθείσα αύξηση των θέσεων δέσμευσης της 

γαλανίνης μετά από μόνη ένεση ναλτρεξόνης. 



 
 
Εικ. 27. Μείωση της δέσμευσης [125Ι]-γαλανίνης στον υπομέλανα τόπο κατά τη χρόνια χορήγηση 
γαλανίνης και τη χρόνια χορήγηση γαλανίνης+μορφίνης, σε σχέση με το φυσιολογικό ορρό. Στις εικόνες 
αντιπροσωπευτικές αυτοραδιογραφίες. *p<0.05 ως προς την αγωγή με φυσιολογικό ορρό. 
 

 

 Προηγούμενες αυτοραδιογραφικές μελέτεςcxiv ανέδειξαν την παρουσία 

γαλανινεργικών υποδοχέων σε ντοπαμινεργικές απολήξεις στον επικλινή πυρήνα, όπου 

θα μπορούσαν να επηρεάζουν την ενισχυτική δράση της μορφίνης διαμέσου της 

αναστολής απελευθέρωσης ντοπαμίνης. Ο προτεινόμενος μηχανισμός βασίζεται στην 

ιδιότητα των υποδοχέων της γαλανίνης να ελαττώνουν τη δραστηριότητα της αδενυλικής 

κυκλάσης, να αυξάνουν το ρεύμα καλίου και ως εκ τούτων να μειώνουν τη 

διεγερσιμότητα των ντοπαμινεργικών νευρώνωνcxv. Οι αλλαγές στις θέσεις δέσμευσης 

της γαλανίνης οι οποίες παρατηρούνται κατά την ευόδωση των ενισχυτικών ιδιοτήτων 



της μορφίνης μπορούν να αποτελέσουν δείκτη επαγόμενης από οπιοειδή δραστηριότητας 

στον επικλινή πυρήνα. 

 

 

Διακριτός μηχανισμός δράσης της γαλανίνης 

 

 Από τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία, καθίσταται πρόδηλο ότι οι ιδιότητες της 

γαλανίνης να μετριάζει τη βαρύτητα της στερητικής συνδρομής από οπιοειδή και να 

μειώνει τις ενισχυτικές δράσεις της μορφίνης εδράζονται σε διαφορετικούς ανατομικούς 

σχηματισμούς. Κοινό λειτουργικό στοιχείο αποτελεί η αναστολή της αδενυλικής 

κυκλάσης και η ελάττωση της διεγερσιμότητας των νευρώνων όπου εντοπίζονται οι 

υποδοχείς της γαλανίνης. 

 

 
από το Neuropeptides 2005;39:314 

 

Εικ. 28. Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί δράσης της γαλανίνης στον επικλινή πυρήνα (Nac), όπου 
μεσολαβούνται οι ενισχυτικές ιδιότητες της μορφίνης, και στον υπομέλανα τόπο (LC), όπου μεσολαβείται 
η έκφραση της σωματικής στέρησης από τα οπιοειδή. 
 
 



 
 
 Η ενισχυτική δράση των οπιοειδών περιλαμβάνει την άρση της αναστολής των 

ντοπαμινεργικών νευρώνων του επικλινούς πυρήνα διαμέσου των μ-υποδοχέων των 

οπιοειδών  εντοπίζονται σε  νευρώνες. Αντιθέτως, οι γαλανινεργικοί 

υποδοχείς που εντοπίζονται στους θετικούς για τυροσινική υδροξυλάση (ΤΗ) 

ντοπαμινεργικούς νευρώνες  αναστέλλουν την πυροδότηση των τελευταίων μέσω της 

ενεργοποίησης G

 

που  GABAεργικούς

 

 και αντιτίθεται στην εκδήλωση των ενισχυτικών ιδιοτήτων της μορφίνης. 

 

 

λανίνης που

  

 

πυροδότηση, μετριάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα σημεία της στέρησης από οπιοειδή. 

i/Go πρωτεϊνών. Ως αποτέλεσμα, η γαλανίνη μειώνει την απελευθέρωση

ντοπαμίνης
 

 Έχει αναφερθεί πλειστάκις ότι η σωματική στέρηση από οπιοειδή είναι 

αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της προς τα άνω ρύθμισης της σηματοδότησης του cAMP 

στους νοραδρενεργικούς νευρώνες του υπομέλανος τόπου, η οποία λαμβάνει χώρα κατά 

τη χρόνια χορήγηση οπιοειδών. Από τη στιγμή που διακόπτεται η χορήγηση οπιοειδών, 

παύει και ο ανασταλτικός ρόλος που ασκούν οι μ-υποδοχείς των οπιοειδών στην οδό 

σηματοδότησης του cAMP, με συνέπεια την αύξηση του ρυθμού πυροδότησης των εν 

λόγω νευρώνων. Οι υποδοχείς της γα ,  εντοπίζονται στους ίδιους νευρώνες, 

μπορούν να αντικαταστήσουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό την απολεσθείσα 

ανασταλτική της cAMP οδού Gi/Go σηματοδότηση και να μειώσουν τη νευρωνική
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