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Περίληψη  

Μία από τις πιο βασικές μονάδες του εγκεφάλου, ο προμετωπιαίος φλοιός ( PFC), 

διαμορφώνει και ελέγχει τις γνωστικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά. Σοβαρά 

ελλείμματα στη λειτουργία του PFC σχετίζονται με θεμελειώδη στοιχεία της 

σχιζοφρένειας, ενώ συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 

συμβάλλουν στην εκδήλωση των συμπτωμάτων, τα οποία εμφανίζουν έντονες 

φυλετικές διαφοροποιήσεις. Στρεσογόνα περιβαλλοντικά ερεθίσματα επηρεάζουν άμεσα 

τη λειτουργία του εγκεφάλου και ενδέχεται να συνδέονται  με την αιτιολογία της 

διαταραχής. Η απόκριση του στρες περιλαμβάνει την έκλυση του εκλυτικού παράγοντα 

της κορτικοτροπίνης (CRF) από τον υποθάλαμο και η δράση του φαίνεται να παρουσιάζει 

έντονες διαφορές ανάμεσα σε θηλυκά και αρσενικά άτομα. Στόχος αυτής της μελέτης 

ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του CRF στη συναπτική διαβίβαση και συναπτική 

πλαστικότητα του PFC, και συγκεκριμένα στη μακρόχρονη συναπτική ενδυνάμωση 

(LTP), σε ενήλικους θηλυκούς και αρσενικούς μύες, καθώς και σε θηλυκούς και 

αρσενικούς μύες του νευροαναπτυξιακού μοντέλου σχιζοφρένειας MAM. 

Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές στη στοιβάδα II του PFC σε 

φέτες εγκεφάλου παρουσία ή απουσία του a-Helical CRF9-41, ενός ανταγωνιστή των 

υποδοχέων του CRF, καθώς και σε φέτες εγκεφάλου θηλυκών MAM και φυσιολογικών 

μυών οι οποίοι είχαν υποστεί χρόνια χορήγηση του ανταγωνιστή των CRFR1, 

ανταλαρμίνη. Η παρουσία του a-Helical CRF9-41 μείωσε το ποσοστό ενδυνάμωσης των 

συνάψεων στους αρσενικούς μύες, αλλά στους θηλυκούς μύες προκάλεσε μια τάση για 

αύξηση. Στους ΜΑΜ-μύες διαφορές παρατηρήθηκαν στη συναπτική ενδυνάμωση 

ανάμεσα στα δύο φύλα, οπότε στους αρσενικούς ΜΑΜ-μύες φαίνεται μειωμένη σε σχέση 

με τα φυσιολογικά επίπεδα, σε αντίθεση με τους θηλυκούς-MAM μύες όπου δε φαίνεται 

να διαφέρει. Η επίδραση της ανταλαρμίνης σε φυσιολογικούς θηλυκούς μύες αύξησε 

σημαντικά τα επίπεδα της συναπτικής ενδυνάμωσης, ενώ στους MAM-θηλυκούς μύες 

απέτρεψε τη δημιουργία συναπτικής πλαστικότητας. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων 

του CRF φαίνεται να έχει διαφορετική επίδραση στον PFC ανάλογα με το φύλο, κάτι που 

μπορεί να υποστηρίζει τις διαφορές στην απόκριση στο στρες και στην εκδήλωση, 

σχετιζόμενων με στρες, διαταραχών όπως η σχιζοφρένεια. 
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προμετωπιαίος φλοιός, αρσενικοί/θηλυκοί μύες, σχιζοφρένεια, στρες, πλαστικότητα 

 



 

Abstract 

Prefrontal cortex (PFC) is a brain region of great importance implicated in 

modulating and controlling cognitive functions and behaviour. Serious deficits in 

PFC function are associated with fundamental elements of schizophrenia, while a 

combination of genetic and environmental factors contributes to the manifestation 

of symptoms that exhibit intense sex differentiation. Stressful environment al 

stimuli directly affect brain function and may be related to the cause of the disorder. 

Stress response involves the release of corticotropin-releasing factor (CRF) from the 

hypothalamus and appears to exhibit significant differences between female and 

male individuals. Aim of this study, was to investigate the effect of CRF on 

physiology of PFC, namely on long-term synaptic potentiation (LTP), in adult female 

and male mice as well as in female and male mice of the MAM neurodevelopmental 

model of schizophrenia. Electrophysiological recordings were performed in layer II 

of PFC in brain slices in the presence or absence of a-Helical CRF9-41, a CRF 

receptor antagonist, as well as in brain slices of female MAM and control mice that 

had undergone chronic administration of the CRFR1 antagonist, antalarmin. The 

presence of a-Helical CRF9-41 reduced the rate of potentiation of synapses in male 

mice, while causing an increasing tendency in females. Variations were observed in 

synaptic potentiation between the two sexes. Specifically, it appears that LTP is 

diminished in male MAM-mice compared to control mice, as opposed to female-

MAM mice, that showed no differences. Chronic administration of antalarmin on 

control female mice significantly increased the levels of synaptic potentiation, while 

in MAM-female mice it prevented the emergence of synaptic plasticity. Activation 

of CRF receptors appears to have a sexually dimorphic effect on PFC, which may 

support the observed differences between sexes in response to stress and in the 

manifestation of stress-related disorders, such as schizophrenia. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Γνωστικές λειτουργίες 

Σύμφωνα με τον Neisser (1967) ο όρος γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνει όλες 

τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού οι οποίες 

συνεργάζονται για την απόκτηση, οργάνωση και χρησιμοποίηση της γνώσης. Ο ι 

γνωστικές λειτουργίες όπως η αντίληψη, η μνήμη, η νόηση, η γλώσσα, η επίλυση 

προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων και άλλες, αποτελούν το στάδιο στο οποίο το 

άτομο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Μέσω των λειτουργιών αυτών τα ποικίλα 

ερεθίσματα που δέχεται ο οργανισμός αποκτούν νόημα και σημασία, δηλαδή το 

ερέθισμα γίνεται αντίδραση.  

Οι γνωστικές λειτουργίες αν και ελέγχονται από συγκεκριμένες περιοχές του 

εγκεφάλου, συνδέονται με τα συστήματά του σε ένα δυναμικό μοντέλο, καθώς οι 

διάφορες συσχετιζόμενες περιοχές επικοινωνούν άμεσα ή έμμεσα μεταξύ τους. 

Όλες οι ανώτερες γνωστικές λειτουργίες σχετίζονται σε κάποιο βαθμό με τη 

λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού και άλλων περιοχών στο μετωπιαίο λοβό. 

Ο μετωπιαίος λοβός είναι σημαντικά ανεπτυγμένος στον άνθρωπο και σε αυτόν 

οφείλονται αρκετές από τις λειτουργίες που διαφοροποιούν τον άνθρωπο από τα 

υπόλοιπα ζώα.   

 

 

1.1 Προμετωπιαίος φλοιός (PreFrontal Cortex-pfc) 

Ως προμετωπιαίος φλοιός ορίζεται η συνειρμική περιοχή που βρίσκεται στον 

πρόσθιο μετωπιαίο λοβό στον εγκέφαλο των θηλαστικών και παρόλο που δεν 

υπάρχει ακριβής ανατομική οριοθέτηση κοινή για το σύνολο των θηλαστικών το 

βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκεκριμένης περιοχής είναι πως 

αποτελεί το τμήμα του φλοιού του οποίου οι κύριες αμφίδρομες συνδέσεις είν αι 

με τον μεσοραχιαίο πυρήνα του θαλάμου του εγκεφάλου. Αυτή η φλοιϊκή περιοχή 

εντοπίζεται στο πρόσθιο άκρο των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, πρόσθια του 

πρωτοταγή κινητικού φλοιού στην πλάγια, κογχική και διάμεση επιφάνεια, ενώ 

αποτελείται από μία ομάδα συσχετιζόμενων περιοχών (Kolb et al., 2012). Στα 

πρωτεύοντα, ο προμετωπιαίος φλοιός αποτελεί την πλέον ανεπτυγμένη περιοχή 

του νεοφλοιού, διαμορφώνει και εμπλέκεται σε ανώτερες γνωστικές και 

συναισθηματικές λειτουργίες όπως η συμπεριφορά, η ρύθμιση και η επεξεργασία 

συναισθημάτων, η προσοχή, η αναστολή συμπεριφορών, η λήψη αποφάσεων, η 

ευελιξία, η μνήμη εργασίας κ.ά.. Σύμφωνα με τον Luria (The Working Brain, 1973) η 



 

λειτουργική οργάνωση των μετωπιαίων λοβών του εγκεφάλου αποτελεί ένα από 

τα πιο σύνθετα προβλήματα στη σύγχρονη επιστήμη, καθώς οι λειτουργίες του 

προμετωπιαίου φλοιού προσδιορίζουν το άτομο και αποτελούν την έκφραση της 

προσωπικότητάς του (Εικόνα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την πολυπλοκότητα των λειτουργιών του προμετωπιαίου φλοιού στα 

πρωτεύοντα η ύπαρξη μιας αντίστοιχης περιοχής προμετωπιαίου στα τρωκτικά 

υπήρξε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, 

ανατομικές και λειτουργικές μελέτες παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία  για την 

ύπαρξη προμετωπιαίας φλοιϊκής περιοχής που εμπλέκεται σε μαθησιακές και 

εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες απαιτούνται για την εκδήλωση στοχευμένης 

συμπεριφοράς (Uylings et. al., 2003) και παρουσιάζει μια ξεκάθαρη αναλογία με 

την προμετωπιαία περιοχή των πρωτευόντων καθώς δέχεται και προβάλλει 

συνδέσεις στο μεσοραχιαίο (dorsomedial) θάλαμο του εγκεφάλου των τρωκτικών 

(Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 1: σκίτσο με τις λειτουργίες του προμετωπιαίου φλοιού 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ο προμετωπιαίος φλοιός των πρωτευόντων χωρίζεται ανατομικά σε τρεις 

περιοχές: την πλευρική, τη μέση και την κοιλιακή περιοχή. Η συνδεσιμότητα του 

προμετωπιαίου φλοιού με άλλες φλοιϊκές και υποφλοιϊκές εγκεφαλικές δομές 

είναι ιδιαίτερα εκτενής και οι υποπεριοχές του επικοινωνούν μέσω αμφίδρομων 

συνδέσεων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους πυρήνες του πρόσθιου και 

ραχιαίου θαλάμου. Επιπλέον, η μέση και κοιλιακή περιοχή συνδέονται με τον 

υποθάλαμο και άλλες δομές του μεταιχμιακού συστήματος, όπως η αμυγδαλή και 

ο ιππόκαμπος, ενώ η πλευρική προεκβάλλει στα βασικά γάγγλια και συνδέεται 

εκτενώς με συνειρμικές περιοχές των άλλων λοβών του εγκεφάλου. Παράλληλα, 

ο προμετωπιαίος φλοιός στα τρωκτικά δεν είναι τόσο διαφοροποιημένος όσο 

αυτός των πρωτευόντων, ωστόσο αναγνωρίζονται τρεις βασικές υποδιαιρέσεις: ο 

φλοιός της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου (anterior cingulate cortices), ο 

προμεταιχμιακός (prelimbic) και ο υπομεταιχμιακός (infralimbic) φλοιός (Εικόνα 

3). Οι πυραμιδικοί νευρώνες του φλοιού της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου 

στέλνουν κατιούσες προεκβολές στην καρδιά του επικλινούς πυρήνα, το κέντρο 

Εικόνα 2: αντιστοιχία προμετωπιαίου φλοιού μεταξύ ανθρώπου & τρωκτικού  

        (Puig et al.,2004) 



 

επεξεργασίας της ανταμοιβής, και δέχονται ανιούσες συνδέσεις από αυτή καθώς 

και από άλλες μεταιχμιακές περιοχές (Kandel et al., 2000).  

Ο προμεταιχμιακός και ο υπομεταιχμιακός φλοιός επικοινωνούν μεταξύ τους, 

αλλά διασπείρουν τις συνδέσεις τους πολύ διαφορετικά στην έκταση του 

εγκεφάλου, με εξαίρεση τις κοινές προβολές τους σε τμήματα του μεσοκοιλιακού 

προμετωπιαίου φλοιού, του οσφρητικού προεγκεφάλου και του θαλάμου μέσης 

γραμμής. Ο προμεταιχμιακός προβάλλει κυρίως προς συνειρμικές και 

αισθητικοκινητικές περιοχές του νεοφλοιού, αλλά και προς μεταιχμιακές περιοχές 

που επηρεάζουν τη μάθηση, όπως για παράδειγμα ο κεντρικός και ο βασικός 

πυρήνας της αμυγδαλής. Ο υπομεταιχμιακός, αντιθέτα, προβάλλει κυρίως προς 

περιοχές που ελέγχουν την αυτόνομη και σπλαχνοκινητική δραστηριότητα 

(Vertes, 2003). Επιπροσθέτως, ο προμετωπιαίος φλοιός δέχεται πλούσια 

χολινεργική και μονοαμινεργική, ιδίως ντοπαμινεργική, εννεύρωση. Ο 

προμετωπιαίος φλοιός στοχεύει στα κύρια μετωπιαία χολινεργικά και 

μονοαμινεργικά συστήματα και επιπλέον έχει προβολές και στους χολινεργικούς 

νευρώνες στο βασικό προσθεγκέφαλο. Τα συστήματα αυτά δρουν εναλλάξ 

τροποποιώντας τα νευρωνικά δίκτυα, μέσω της επίδρασης τους στα διεγερτικά 

και ανασταλτικά συναπτικά σήματα, καθώς και σε άλλες πτυχές φλοιϊκής 

επεξεργασίας σε νευρώνες του προμετωπιαίου φλοιού. Τέλος, οι ανιούσες 

συνδέσεις από τα συστήματα νευροδιαβίβασης που αναφέρθηκαν συμμετέχουν 

στον έλεγχο διαφόρων πτυχών της συμπεριφοράς (Robbins & Arnsten, 2009).     

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 3: αντιστοιχία της περιοχής του προμετωπιαίου φλοιού σε εγκέφαλο ανθρώπου 
(αριστερά) και τρωκτικού (μεσαία απεικόνηση) καθώς και οι περιοχές του φλοιού της 
πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου, του προμεταιχμιακού και του υπομεταιχμιακού 

φλοιού, κατ’ αυτή τη σειρά από πάνω προς τα κάτω σε τομή εγκεφάλου τρωκτικού.  

(Bizon et al., 2012)  



 

1.2 Λειτουργίες του προμετωπιαίου φλοιού 

 
Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του προμετωπιαίου φλοιού είναι η 

συμμετοχή του σε διεργασίες μνήμης, συγκεκριμένα τον τύπο που 
χαρακτηρίζεται ως μνήμη εργασίας ή ενεργός μνήμη (working memory). Η 

ενεργός μνήμη είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για ένα τύπο μνήμης που είναι 
ενεργή για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως κλίμακας 

δευτερολέπτων. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σύστημα βραχύχρονης αποθήκευσης 
και επεξεργασίας εξωτερικών και εσωτερικών αναπαραστάσεων με σκοπό τη 

συσχέτιση πληροφοριών, απομακρυσμένων μεταξύ τους χωρικά και χρονικά. Η 
ενεργός μνήμη έχει παρομοιαστεί με ένα «μαυροπίνακα» στον εγκεφάλο, όπου η 

πληροφορία, όπως ένας στόχος ή ένας κανόνας, δεν εντυπώνεται μόνιμα στα 
νευρωνικά δίκτυα, αλλά αντικαθίσταται σύντομα, όταν πάψει να είναι χρήσιμη. H 

σημασία της μνήμης εργασίας στα πλαίσια ανώτερων γνωσιακών λειτουργίων 
δεν είναι αναγκαστικά αυτονόητη, εξαιτίας κυρίως της παροδικής της φύσης. 

Ωστόσο, η ικανότητα του εγκεφάλου να ανακαλεί γεγονότα χωρίς να είναι παρόν 
το άμεσο ερέθισμα, είναι από τους πιο ευέλικτους μηχανισμούς του και το πλέον 
αξιόλογο εξελικτικό του επίτευγμα. Η πιο στοιχειώδης συνεισφορά της μνήμης 
εργασίας στην γνωσιακή λειτουργία είναι η ικανότητα αντίληψης της ύπαρξης 
ενός αντικειμένου, όταν αυτό απομακρύνεται από το οπτικό ή γενικά από το 

αισθητικό πεδίο. Αυτή η διεργασία έχει αναφερθεί ως «γνώση αναπαράστασης» 
και θεωρείται ένα θεμελιώδες συστατικό της αφηρημένης σκέψης. Η μνήμη 

εργασίας επιστρατεύεται επίσης σε όλες τις μορφές γνωστικής και γλωσσικής 
επεξεργασίας και είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την κατανόηση, όσο και για τη 

δόμηση προτάσεων. Εν τέλει, αυτός ο τύπος μνήμης διαδραματίζει γενικότερα 
σπουδαίο ρόλο στη διεκπεραίωση μεγάλου φάσματος πολυσύνθετων γνωστικών 

λειτουργιών, όπως η μάθηση, ο συλλογισμός, η αντίληψη, ο προσανατολισμός της 
προσοχής, η λήψη αποφάσεων, η αναστολή συμπεριφορών, η εκμάθηση 

κανόνων, η συμπεριφορική ευελιξία, ο σχεδιασμός δράσεων και η 
δημιουργικότητα (Goldman-Rakic, 1996).  

O προμετωπιαίος φλοιός λαμβάνει εισόδους από όλες τις υπόλοιπες περιοχές του 
νεοφλοιού και τις επεξεργάζεται για το σχεδιασμό σύνθετων κινητικών, 

μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών πτυχών της συμπεριφοράς. Η 
θεμελιώδης και γενικότερη λειτουργία του, δηλαδή, είναι η χρονική οργάνωση 
διαφόρων δραστηριοτήτων προς την επίτευξη βιολογικών ή μαθησιακών στόχων 
που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, το λόγο και τη λογική. Δεδομένης της 
συνθετότητας και της καινοτομίας της λειτουργίας αυτής ο προμετωπιαίος φλοιός 
έχει χαρακτηριστεί ως «το όργανο της δημιουργικότητας». Επιπλέον, λόγω της 
συμβολής του στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών, στη λήψη αποφάσεων και 

στην εκτέλεση χρονικά δομημένων ενεργειών, θεωρείται επίσης ως το «κέντρο 
εκτέλεσης» του εγκεφάλου (Kolb et al., 2012). 

Στη βάση της χρονικής οργάνωσης των ενεργειών βρίσκεται η νευρική διαδικασία 
της ενσωμάτωσης πληροφοριών από χρονικά διακριτά ερεθίσματα, δράσεις και 

σχέδια δράσεων που θα αξιοποιηθούν για την πραγματοποίηση μιας στοχευμένης 
αλληλουχίας συμπεριφορών. Για να διεκπεραιώσει το ρόλο αυτό, ο 

προμετωπιαίος φλοιός πρέπει να έχει πρόσβαση σε αισθητικά, κινητικά, 
μνημονικά και γενικότερα σε όλα τα στοιχεία που δομούν μια συμπεριφορά. Τα 



 

νευρωνικά αυτά δίκτυα σχηματίζονται και αναδιαμορφώνονται από τις εμπειρίες 

που αποκτώνται κατά την έκθεση και την αλληλεπίδραση του ατόμου με το 
περιβάλλον (Fuster, 2001). Γενικά, ο εγκέφαλος αποτελεί ιδιαίτερα δυναμικό 

όργανο που βρίσκεται σε μόνιμη σχέση, τόσο με το εσωτερικό, όσο και με το 
εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. 

 
 

 
1.3 Πλαστικότητα  

 
Ο όρος πλαστικότητα χαρακτηρίζει ένα δυναμικό μοντέλο το οποίο φέρει τη 

δυνατότητα μεταβολής και διατήρησης της μεταβολής αυτής για ένα διάστημα, 
μικρό ή μεγάλο (Dudai, 2004, 2007). Η έννοια της πλαστικότητας εφαρμόζεται σε 

όλα τα επίπεδα της οργάνωσης του νευρικού συστήματος, εκφράζοντας, τόσο τη 
λειτουργική, όσο και τη δομική πλαστικότητα. Στο ανώτερο επίπεδο λειτουργικής 

οργάνωσης, η πλαστικότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω της μεταβολής στη 
συμπεριφορά, αυτό δηλαδή που χαρακτηρίζεται ως μάθηση. Στο χαμηλότερο 
επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης, που φέρει και μια σχετική αυτονομία και που 
αποτελεί την βάση του μεγαλύτερου μέρους της συμπεριφορικής πλαστικότητας, 
η λειτουργική πλαστικότητα, συνίσταται στη συναπτική πλαστικότητα. Γενικά ως 

πλαστικότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί το σύνολο των φυσικών και βιοχημικών 
αλλαγών, που συμβαίνουν κυρίως στις περιοχές των συναπτικών συνδέσεων του 

εγκεφάλου, οι οποίες και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των βιωμένων 
εμπειριών και της επίδρασής τους στη συμπεριφορά του οργανισμού (Swanson, 

2002).   
 

 
 

1.3.1 Συναπτική πλαστικότητα  
 

Μια βασική παραδοχή στη νευροεπιστημονική μελέτη των φαινομένων μάθησης 
και μνήμης είναι ότι οι διεργασίες αυτές απαιτούν ή βασίζονται στο φαινόμενο της 

μεταβολής της συναπτικής διαβίβασης, τη συναπτική πλαστικότητα, δηλαδή ένα 
σύνολο διακριτών μοριακών και κυτταρικών διεργασιών  που οδηγούν σε αλλαγή 
της συναπτικής διαβίβασης (Buzsaki, 2006). Υπό τη γενική και πιο 
χρησιμοποιούμενη έννοια, συναπτική πλαστικότητα είναι η ιδιότητα των χημικών 
συνάψεων να μεταβάλλονται ως αποτέλεσμα της νευρωνικής δραστηριότητας, η 
ικανότητα δηλαδή να αποκρίνονται με συγκεκριμένο τρόπο αναλόγως της 
«ιστορίας» της δραστηριότητάς τους. Ο βασικός ρόλος της συναπτικής 

πλαστικότητας θεωρείται ότι είναι η διαμόρφωση της συναπτικής εξόδου, 
δηλαδή η διαμόρφωση της επίπτωσης της διέγερσης ενός νευρώνα επί του 

επόμενου με τον οποίο συνδέεται συναπτικά. Ένας από τους πιο απλούς και 
άμεσους τρόπους επαγωγής μεταβολής της συναπτικής διαβίβασης είναι η 

επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση του προσυναπτικού νευρώνα μέσα σε ένα 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη πρόκληση 

συναπτικής διαβίβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν είναι επαρκή 
για επιστροφή της σύναψης σε μια κατάσταση «ηρεμίας». 



 

Τα φαινόμενα συναπτικής πλαστικότητας κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες 

ομάδες με κριτήριο τη διάρκεια διατήρησης της μεταβολής της συναπτικής 
διαβίβασης, στη βραχύχρονη και στη μακρόχρονη συναπτική πλαστικότητα, αν 

και τα χρονικά όρια μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων κατηγοριών είναι ασαφή και 
κυμαίνονται μεταξύ αρκετών δεκάδων λεπτών. Η περαιτέρω μελέτη των 

φαινομένων θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση του ρόλου που μπορεί να έχει 
καθένα από τα φαινόμενα αυτά στις διεργασίες μάθησης και μνήμης, αλλά και 

γενικότερα στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. 
 

 

1.3.2 Μακρόχρονη συναπτική πλαστικότητα 

Οι διαδικασίες της μακρόχρονης συναπτικής πλαστικότητας είναι αμφίδρομες, 
δηλαδή υπάρχει, τόσο η ενδυνάμωση, όσο και η αποδυνάμωση. Εντυπωσιακό 
είναι το γεγονός ότι οι μηχανισμοί επαγωγής τους στα αρχικά στάδια εμπλέκουν 
παρόμοιες διεργασίες, όπως τους υποδοχείς NMDA και την είσοδο ασβεστίου 
(Christie et.al., 1996). 
Το κυρίαρχο παράδειγμα συναπτικής πλαστικότητας που θεωρείται πως  αποτελεί 
τη θεμελιώδη νευροβιολογική διεργασία στη μνήμη και τη μάθηση είναι η 
μακρόχρονη συναπτική ενδυνάμωση (Long Term Potentiation-LTP) και έχει 
μελετηθεί εκτεταμένα στις συνάψεις του ιπποκάμπου, ενώ αποτελεί πλέον την 
αφετηρία κάθε μελέτης και συζήτησης γύρω από τους μοριακούς και κυτταρικούς 
μηχανισμούς των διεργασιών μάθησης και μνήμης (Bliss et.al, 2007).  
 
 

 
1.3.3. Μακρόχρονη συναπτική πλαστικότητα & Μνήμη 

 
Το βασικό μονοπάτι που συνδέει τη συναπτική πλαστικότητα με τη μνήμη 
σχετίζεται με το ρόλο του ιπποκάμπου και της νευρωνικής του δραστηριότητας 
στις διεργασίες μάθησης και μνήμης, και του υποδοχέα NMDA στη μακρόχρονη 
συναπτική ενδυνάμωση. Σχετικά λίγα στοιχεία όμως  είναι γνωστά για τον τρόπο 
μέσω του οποίου οι διεργασίες ολοκλήρωσης μεταξύ διαφορετικών συνάψεων 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός νευρώνα και επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι 
αλληλεπιδράσεις, εντός και μεταξύ νευρωνικών δικτύων, κωδικοποιούν και 
συγκρατούν την πληροφορία με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ανακτήσιμη και να 
μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μεταγενέστερα από τον χρόνο απόκτησής 
της (Bliss et al., 2007, Nabavi et al., 2014).  
Κοινή αποδοχή αποτελεί η υπόθεση της «συναπτικής πλαστικότητας και της 
μνήμης» (Martin et al., 2000, Takeuchi et al., 2014). Η υπόθεση αυτή στηρίζεται σε 

δύο παραδοχές: α) ότι η συναπτική πλαστικότητα αποτελεί ένα κοινό φαινόμενο 
κατά τη νευρωνική δραστηριότητα στον εγκέφαλο, και β) η συναπτική  

πλαστικότητα υπόκειται στη δημιουργία της μνήμης. Συγκεκριμένα, προβλέπει 
ότι φαινόμενα συναπτικής πλαστικότητας επάγονται μέσω της νευρωνικής 

δραστηριότητας σε συγκεκριμένες συνάψεις κατά τη δημιουργία της μνήμης και 
συνιστά αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αποθήκευση της πληροφορίας που 



 

σχετίζεται με το συγκεκριμένο είδος μνήμης, το οποίο υποστηρίζεται από την 

εγκεφαλική περιοχή στην οποία παρατηρούνται τα συγκεκριμένα φαινόμενα 
πλαστικότητας. 

Διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες υποδεικνύονται από τα παραπάνω κριτήρια, 
έχουν δώσει αρκετά στοιχεία για τις σχέσεις μεταξύ συναπτικής πλαστικότητας 

και μνήμης. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ενίσχυση των συνάψεων στον 
ιππόκαμπο μετά την εκμάθηση δοκιμασιών, όπως εξαρτημένη μάθηση 

βλεφαρισμού μέσω αποτυπώματος (Whitlock et al., 2006) και αναγνώριση νέων 
αντικειμένων (Matsuo et al., 2008). Εκμάθηση της συμπεριφορικής δοκιμασίας 

που συνίσταται σε «εξαρτημένη φοβική αντίδραση πλαισίου» ή «εκμάθηση 
αποφυγής» οδηγεί σε αύξηση των υποδοχέων AMPA στις συνάψεις του 

ιπποκάμπου, δηλαδή η μάθηση οδηγεί σε αυξημένη διακίνηση των υποδοχέων 
στη σύναψη (Bourne & Harris, 2007, Matsuo et al., 2008), κάτι το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της σύναψης. Η προσέγγιση μέσω 
φαρμακολογικού αποκλεισμού του υποδοχέα NMDA έχει 

αποδείξει τον ρόλο του υποδοχέα, τόσο στην LTP όσο και στη μνήμη (Morris et al., 
1986). 
Eνδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι μελέτες γύρω από τη 
σχέση μεταξύ του φαινομένου της LTP και της μνήμης αφορούν τη συναπτική 
ενδυνάμωση που επάγεται μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων NMDA. 

Όμως, LTP μπορεί να επαχθεί και μέσω ενεργοποίησης τασεοελεγχόμενων 
διαύλων Ca2+ στις συνάψεις του ιπποκάμπου (Cavus & Teyler, 1996, Grover & 

Teyler, 1990, Morgan & Teyler, 2001). Μάλιστα, η ενεργοποίηση των διαύλων Ca 2+ 
επάγει φαινόμενα που οδηγούν σε ιδιαίτερα παραμένουσα LTP (Raymond & 

Redman, 2002). 
Επίσης, σημαντικό και διακριτό ρόλο στη μνήμη φαίνεται να παίζει και η 

μακρόχρονη συναπτική καταστολή (LTD). Για παράδειγμα, στην εκμάθηση της 
αναγνώρισης συγκεκριμένης διαμόρφωσης των αντικειμένων στον χώρο κατά 

την εξερεύνηση του περιβάλλοντος το οποίο περιέχει νεοαπαντώμενα 
αντικείμενα ή/και οικεία αντικείμενα τα οποία είναι τοποθετημένα σε νέες θέσεις, 

αυξάνεται το μέγεθος της LTD (Kemp & Manahan-Vaughan, 2004, Manahan-
Vaughan & Braunewell, 1999). 

 
 
 
1.3.4 Βασικοί μηχανισμοί επαγωγής LTP 
 
Ένα από τα βασικότερα μονοπάτια σε κυτταρικό επίπεδο επαγωγής LTP είναι 
αυτό που εμπλέκει τον NMDA υποδοχέα. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων ο 

υποδοχέας NMDA εμπλέκεται στις διεργασίες συναπτικής πλαστικότητας 
εντοπίζονται κυρίως στην ιδιότητα του υποδοχέα να επιτρέπει την εισροή Ca 2+ 

τον ενδοκυττάριο χώρο. Αυτό συνιστά τη βασική διεργασία έναρξης επαγωγής 
συνακόλουθων βιοχημικών μονοπατιών που θα οδηγήσουν ή θα συμβάλλουν στη 

μεταβολή της συναπτικής διαβίβασης.  
Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής συναπτικής διαβίβασης χαμηλής συχνότητας 

απελευθερώνεται γλουταμινικό από τις προσυναπτικές απολήξεις το οποίο 
προσδένεται τόσο στους NMDA, όσο και στους μη-NMDA (AMPA/καϊνικού-Q/KA) 



 

υποδοχείς που βρίσκονται στις δενδριτικές άκανθες. Ιόντα Na+ και K+ διαρρέουν 

μέσω των μη-NMDA, αλλά όχι των NMDA υποδοχέων, εξαιτίας της φραγής των 
NMDA διαύλων από ιόντα Mg2+ τα οποία θα απομακρυνθούν κατά την εκπόλωση 

της μεμβράνης. Η ροή κατιόντων μέσω των μη-NMDA διαύλων κατά τη διάρκεια 
ενός ερεθίσματος, εκπολώνει τη μετασυναπτική μεμβράνη και αναστέλλεται ο 

αποκλεισμός των NMDA διαύλων λόγω του Mg2+.  Το γεγονός αυτό επιτρέπει 
εισροή ιόντων Ca2+ στο κύτταρο και την αύξηση της συγκέντρωσής τους στο 

κυτταρόπλασμα, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των ασβεστιοεξαρτώμενων 
κινασών (PKC και CAMII), οι οποίες έχουν κύριο ρόλο στη μεταβολή της 

συναπτικής πλαστικότητας. Μέσω του καταρράκτη που ενεργοποιείται 
προάγεται η μεταγραφή πολλών διαφορετικών πρωτεϊνών, μεταξύ των οποίων 

και ένας αγγελιοφόρος ο οποίος φαίνεται να δρα στις κινάσες της προσυναπτικής 
απόληξης και προκαλλεί τη συνεχή ενίσχυση της απελευθέρωσης γλουταμινικού, 

στην οποία οφείλεται η διατήρηση της μακρόχρονης ενδυνάμωσης (Kandel et al., 
2000) (Εικόνα 4). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Εικόνα 4: διαδικασία επαγωγής LTP μέσω των υποδοχέων NMDA & AMPA από την 
απελευθέρωση γλουταμινικού στη συναπτική σχισμή και τον καταρράκτη 
σηματοδότησης που ενεργοποιείται και συμβάλλει στη διατήρηση της συναπτικής 
ενδυνάμωσης.          

         (www.quora.com) 



 

1.3.5 Συνθήκες επαγωγής LTP  

 
Από την ανακάλυψη της LTP στον ιππόκαμπο είχε γίνει σαφές ότι ο υψίσυχνος 

ηλεκτρικός ερεθισμός των προσυναπτικών, προσαγωγών ινών ήταν ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός στην επαγωγή LTP. 

Τα πιο κοινά πειραματικά πρωτόκολλα επαγωγής LTP περιλαμβάνουν έναν μικρό 
ή μεγάλο αριθμό ερεθισμών που επιδίδονται με υψηλή συχνότητα, δηλαδή ίση ή 

μεγαλύτερη από μερικές δεκάδες ερεθισμούς το δευτερόλεπτο (Hz), τυπικά 50-
200 Hz. Η συναπτική πλαστικότητα συνήθως μετράται ως διαρκούσα μεταβολή 

του μετασυναπτικού δυναμικού, ενώ η συναπτική πλαστικότητα των διεγερτικών 
συνάψεων συνήθως μελετάται χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια καταγραφής του 

ηλεκτρικού δυναμικού που τοποθετούνται στον εξωκυττάριο χώρο (εξωκυττάρια 
ηλεκτρόδια, εξωκυττάρια καταγραφή).  

Συνοπτικά, υπό συνθήκες «ηρεμίας», ένας υπερκατώφλιος ερεθισμός στις 
προσυναπτικές ίνες θα τις διεγείρει και το δυναμικό ενέργειας (ΔΕ) στις ίνες αυτές 

θα προκαλέσει απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή, του οποίου η δράση στη 
μετασυναπτική περιοχή θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη μεταβολή του 
μεμβρανικού δυναμικού του μετασυναπτικού κυττάρου μετά τη διάνοιξη των 
διαύλων των ιονοτροπικών υποδοχέων. Ένας επόμενος ερεθισμός ίδιας έντασης, 
ο οποίος δίνεται μετά από ένα ικανό διάστημα που τυπικά κυμαίνεται από 20” – 1’, 

θα προκαλέσει ακριβώς την ίδια μετασυναπτική απάντηση (το διάστημα μεταξύ 
των διαδοχικών ερεθισμών είναι μεγαλύτερο αυτού που  

μπορεί να προκαλέσει βραχύχρονη πλαστικότητα). Αυτή είναι η λεγόμενη 
«βασική» κατάσταση (baseline) μίας συγκριμένης σύναψης ή συνήθως ενός 

πληθυσμού συνάψεων (όταν η συναπτική διαβίβαση μελετάται με εξωκυττάρια 
ηλεκτρόδια). Στην κατάσταση αυτή η «συναπτική σχέση» ή «συναπτική 

αποτελεσματικότητα», οριζόμενη ως η σχέση μεταξύ ενός προσυναπτικού ΔΕ και 
του προκαλούμενου από αυτό μετασυναπτικού δυναμικού, παραμένει σταθερή 

στο χρόνο. Η δημιουργία, όμως, μιας αλληλουχίας διαδοχικών προσυναπτικών ΔΕ 
(ίδιας έντασης μεταξύ τους και με τα μεμονωμένα ΔΕ) με υψηλή συχνότητα 

μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη βιοχημικών διεργασιών που οδηγούν σε 
μεταβολή της συναπτικής αποτελεσματικότητας έτσι που ένα προσυναπτικό ΔΕ 

τώρα οδηγεί σε μεγαλύτερη μετασυναπτική απάντηση σε σύγκριση με τη 
«βασική». Ο υψίσυχνος προσυναπτικός ερεθισμός προσομοιάζει την αισθητική 
είσοδο που ενεργοποιεί τις συνάψεις σε μια εγκεφαλική περιοχή. Βέβαια, το 
πρότυπο νευρωνικής ενεργοποίησης που προκαλείται με το πιο χρησιμοποιημένο 
πειραματικό πρωτόκολλο ηλεκτρικού ερεθισμού, το οποίο συνίσταται σε ένα ή 
λίγα συνήθως τρένα εκατό περίπου παλμών συχνότητας 100 Hz, δεν έχει 
παρατηρηθεί να συμβαίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή για 

παράδειγμα του ιπποκάμπου στον οποίο και έχει πραγματοποιηθεί η πλειονότητα 
των μελετών LTP. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοια πρωτόκολλα 

ερεθισμού επάγουν παρόμοιες, αν όχι τις ίδιες, μοριακοκυτταρικές διεργασίες 
που επάγονται με πιο φυσιολογικά πρωτόκολλα επαγωγής LTP, όπως είναι αυτά 

που στηρίζονται στον «θήτα ρυθμό» (Larson & Munkácsy, 2015). Ο «θήτα ρυθμός» 
συνίσταται σε μια ταλάντωση της ενεργοποίησης του νευρωνικού  δικτύου του 

ιπποκάμπου που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της κινητικής δραστηριότητας 
εξερεύνησης του περιβάλλοντος στα τρωκτικά και του οποίου η συχνότητα 



 

κυμαίνεται στα 3-7 Hz (δηλαδή ~5 Hz) (Bland, 1986, Buzsaki, 2002), θεωρείται δε 

ότι εμπλέκεται σε φαινόμενα συναπτικής πλαστικότητας, καθώς και σε 
φαινόμενα μάθησης και μνήμης (Buzsaki, 2005, Colgin, 2013). 

Η επαγόμενη μέσω του υψίσυχνου ερεθισμού μεταβολή στη συναπτική 
αποτελεσματικότητα μπορεί να διατηρείται, για μικρό ή μεγάλο χρονικό 

διάστημα, και για να οριστεί η μεταβολή αυτή ως μακρόχρονη, θα πρέπει να 
διατηρείται για τουλάχιστον μισή ώρα. 

Η LTP είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται σταδιακά στο χρόνο, δηλαδή 
συνίσταται σε μία αλληλουχία διαδοχικών μοριακών και κυτταρικών διεργασιών, 

οι οποίες οδηγούν σε διαρκούσα συναπτική ενδυνάμωση (Εικόνα 5). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.3.6 Ντοπαμίνη & Συναπτική πλαστικότητα 

 
Η επαγωγή LTP στον προμετωπιαίο φλοιό, όπως και στον ιππόκαμπο, απαιτεί 

ενεργοποίηση των NMDA  υποδοχέων (Jay et al., 1996), ενώ πειραματικά 
δεδομένα υποστηρίζουν και το γεγονός ότι η ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής 

κινάσης Α (PKA) στις συνάψεις αυτές καταλήγει σε ενεργοποίηση της CREB 
(Laroche et al., 2000). Επίσης, είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι στα πλαίσια 

ορισμένων εγκεφαλικών περιοχών, όπως ο προμετωπιαίος φλοιός, ο ιππόκαμπος 
και το ραβδωτό σώμα, η ισχύς της συναπτικής διαβίβασης υφίσταται 

Εικόνα 5: επαγωγή LTP και διατήρησή του μετά το πέρας μίας εβδομάδας, και απεικόνηση 

του ενισχυμένου σήματος που προκύπτει (McAuliffe Neur 493) 



 

τροποποιήσεις μέσω της δράσης ενδογενών τροποποιητών (neuromodulators), 

όπως οι μονοαμίνες: ντοπαμίνη (DA), σεροτονίνη (5-HT) και ακετυλοχολίνη (ACh) 
(Goto et al., 2010). 

Η πιο καλά μελετημένη ρυθμιστική οδός τροποποίησης, τόσο σε in vivo όσο και σε 
in vitro κατάσταση, είναι αυτή που μεσολαβείται από τη ντοπαμίνη. Οι μελέτες 

που πραγματοποιήθηκαν in vivo αποκάλυψαν ότι η συγκεκριμένη οδός εμπλέκει 
D1/NMDA συνεργιστικές δράσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την επαγωγή LTP, 

αλλά και τη διέγερση των D2 υποδοχέων διάμεσων νευρώνων του 
προμετωπιαίου φλοιού, η οποία ρυθμίζει αρνητικά την έκφραση LTP στην οδό 

μεταιχμιακού-προμετωπιαίου φλοιού. Όταν ενεργοποιηθεί ο υποδοχέας D1, ο 
οποίος είναι συζευγμένος με την ετεροτριμερή Gs πρωτεΐνη, ενεργοποιείται η 

αδενυλική κυκλάση (AC) και έτσι τα ενδοκυτταρικά επίπεδα του cAMP 
αυξάνονται. Επακολουθεί ενεργοποίηση της PKA κινάσης, η οποία 

φωσφορυλιώνει ειδικά υποστρώματα του κυτταροπλάσματος, της μεμβράνης 
και του πυρήνα, μεταξύ των οποίων η CREB, οι NMDAs, οι AMPAs και η πρωτεϊνη 

DARPP-32. Η φωσφορυλίωση της NR1 υπομονάδας των NMDA υποδοχέων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργικότητα αυτών και άρα την ενεργοποίηση 
των Ca2+-εξαρτώμενων μηχανισμών (Snyder et al., 1998). Στην περίπτωση των 
AMPAs, η φωσφορυλίωση επιτρέπει την τοποθέτησή τους στην μεμβρανική 
επιφάνεια και ενισχύει κατ’ επέκταση τις γλουταματεργικές συναπτικές 

αποκρίσεις (Sun et al., 2005), ενώ η DARPP-32 μετατρέπεται σε ισχυρό αναστολέα 
της φωσφατάσης PP-1 και έτσι προωθείται η φωσφορυλίωση της CAMKII που 

αποτελεί ένα από τα ένζυμα-κλειδιά για την επαγωγή του LTP. Από την άλλη 
πλευρά, η αύξηση των ενδοκυτταρικών επιπέδων του Ca2+, εκτός από την 

CAMKII, ενεργοποιεί και την φωσφατάση PP2B ή καλσινευρίνη, η οποία 
αποφωσφορυλιώνει την DARPP-32 με αποτέλεσμα την παύση της αναστολής της 

PP-1 και την αναστολή της CAMKII αλλά και της CREB (Blitzer et al., 1998). Η 
ρύθμιση της PP-1 από την DARPP-32, επομένως, αποτελεί ένα μοριακό διακόπτη 

ιδιαίτερης σημασίας για τη ρύθμιση της μεταγωγής σήματος μέσω της 
ντοπαμίνης, ελέγχοντας έτσι τη δυναμική ισορροπία μεταξύ της δραστικότητας 

κινασών και φωσφατασών που καθορίζει τη συναπτική ισχύ (Jay, 2003).  
Αντίθετα, η διέγερση των D2 υποδοχέων έχει βρεθεί ότι εξασθενεί την δημιουργία 

LTP, χωρίς όμως να οδηγεί σε LTD, στη νευρική οδό ιπποκάμπου-προμετωπιαίου 
φλοιού, πιθανότατα μέσω αναστολής του σηματοδοτικού μονοπατιού 
AC/cAMP/PKA.  
Παράλληλα, τα πειραματικά δεδομένα in vitro ερευνών σε εγκεφαλικές τομές 
φανερώνουν ότι οι μηχανισμοί μεταβολής της συναπτικής ισχύος εμφανίζουν μια 
αξιοσημείωτη διαφορά στα πλαίσια των τοπικών νευρωνικών δικτύων του 
προμετωπιαίου φλοιού. Συγκεκριμένα η επαγωγή LTP σε αυτή την περίπτωση 

απαιτεί ταυτόχρονη διέγερση των υποδοχέων D1 και D2 (Matsuda et al., 2006), 
ενώ αν διεγερθεί μόνο ένας τύπος υποδοχέα, είτε ο D1, ή ο D2 προκαλείται LTD 

(Otani et al., 1998). Η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των D1 και D2 υποδοχέων ξεκινά 
από ένα άλλο σηματοδοτικό μονοπάτι, στο οποίο συμμετέχει η φωσφολιπάση C 

(PLC), ο δεύτερος αγγελιοφόρος διακυλογλυκερόλη (DAG) που ενεργοποιεί την 
πρωτεϊνική κινάση C (PKC) και η οποία με τη σειρά της φωσφορυλιώνει τις MAP 

κινάσες (ΕΡΚ1/2 και MEK1/2). Το μονοπάτι αυτό καταλήγει στην ενεργοποίηση της 



 

CREB και επάγει LTP ύστερα από υψηλής συχνότητας τετανικό ερεθισμό 

(Matsuda et al., 2006).  
Η διαφορά αυτή που παρατηρείται μεταξύ in vivo και in vitro μελετών αποδίδεται 

εν μέρει στη διέγερση διαφορετικών συναπτικών συνόλων. Οι μεταιχμιακοί 
νευρώνες in vivo προβάλλουν κυρίως στις βαθύτερες στοιβάδες του 

προμετωπιαίου φλοιού (layer V-VI) στις οποίες και εντοπίζεται μεγαλύτερος 
αριθμός D1 υποδοχέων. Στα τοπικά δίκτυα του προμετωπιαίου φλοιού από την 

άλλη, οι στοιβάδες που δέχονται τον τετανικό ερεθισμό είναι έιναι κυρίως οι πιο 
επιφανειακές (layer II) οι οποίες αποτελούνται από φλοιο-φλοιϊκές ίνες. Με αυτόν 

τον τρόπο πιθανώς διατηρείται μια ισορροπία σε ότι αφορά στην επεξεργασία 
πληροφοριών μετάξυ των τοπικών δικτύων του προμετωπιαίου φλοιού και των 

οδών που συνδέουν τον προμετωπιαίο φλοιό με δομές του μεταιχμιακού 
συστήματος. Η ισορροπία αυτή μετατοπίζεται προς μία από τις δύο κατευθύνσεις 

ανάλογα με το DA-εξαρτώμενο μονοπάτι που ενεργοποιείται (Goto et al., 2010).  
 

 
 
2. Σχιζοφρένεια 
 
Η προσπάθεια της επιστήμης της Νευροβιολογίας να κατανοήσει ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες όπως η αντίληψη, η νόηση και η γλώσσα δημιούργησε την 
ανάγκη της επέκτασης της έρευνας σε ζήτηματα όπως η σκέψη και η βούληση, 

αλλά και των διαταραχών τους. Μία από τις πιο σοβαρές διαταραχές της σκέψης 
είναι η σχιζοφρένεια που σχετίζεται με διαταραχές της βούλησης, του 

συναισθήματος, της αντίληψης, της αυτογνωσίας και των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Εικόνα 6: σκίτσο νεαρής κοπέλας με σχιζοφρένεια που αποτυπώνει τις οπτικές 

ψευδαισθήσεις της. 



 

Πέραν του επιστημονικού ενδιαφέροντος η σχιζοφρένεια έχει μια ιδιαίτερα 

κοινωνική σημασία, καθώς προσβάλλει περίπου το 1% του παγκόσμιου 
πληθυσμού, και περίπου το 10% των ατόμων με σχιζοφρένεια οδηγούνται σε 

αυτοκτονία, ενώ ταυτόχρονα το κοινωνικό στίγμα θεωρείται το μεγαλύτερο 
εμπόδιο στην ένταξη στον κοινωνικό ιστό και τη βελτίωση των συμπτωμάτων 

των ατόμων. Παράλληλα αυτού του ποσοστού ατόμων με σχιζοφρένεια, υπάρχει 
ένα άλλο 2-3% του γενικού πληθυσμού με σχιζοτυπική διαταραχή της 

προσωπικότητας, η οποία συχνά θεωρείται μια ήπια μορφή της νόσου (Kandel et 
al., 2000). Η σχιζοφρένεια φαίνεται να προσβάλλει τους άνδρες με μεγαλύτερη 

συχνότητα από ότι τις γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να υπάρχει φυλετική 
διαφοροποίηση στην ηλικία εμφάνισης των συμπτωμάτων. Στους άνδρες η πιο 

κρίσιμη ηλικία για την εμφάνιση των συμπτωμάτων παρατηρείται από 15-24 
ετών, ενώ στις γυναίκες 20-29 ετών (Seeman, 1983, Seeman & Lang, 1990) και με 

ένα δεύτερο κρίσιμο ηλικιακό σημείο αυτό των 45 ετών (Riecher-Rossler et al., 
1997).     

Η αρχή των ψυχωτικών επεισοδίων μπορεί να περιλαμβάνει απώλεια του 
ελέγχου της πραγματικότητας, διαταραχές της μνήμης, απώλεια βασικών 
εκτελεστικών λειτουργιών, όπως ο σχεδιασμός και η μνήμη εργασίας, και 
αποτελούν συμπτώματα της μη-ψυχωτικής περιόδου. Αυτού του είδους τα 
συμπτώματα χαρακτηρίζονται ως αρνητικά καθώς αντανακλούν την απουσία 

κάποιων φυσιολογικών και διαπροσωπικών συμπεριφορών. Παράλληλα ως 
θετικά συμπτώματα χαρακτηρίζονται οι έντονες διαταραχές των ψυχωτικών 

επισοδείων, λόγω της παρουσίας σαφούς παθολογικής συμπεριφοράς (Kandel et 
al., 2000).  

 
 

 
2.1 Σχιζοφρένεια & Προμετωπιαίος φλοιός  

 
Τα άτομα με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στη λειτουργία του 

προμετωπιαίου φλοιού τα οποία αποτελούν θεμελειώδη συστατικά της 
διαταραχής αυτής (Weinberger et al., 1986, Barch, 2005, Keedy et al., 2006, Keefe 

et al., 2006).  
Οι πιο βασικές ενδείξεις που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια είναι ένα σύνολο 
ανατομικών ανωμαλιών, διαταραχές της ντοπαμινεργικής συναπτικής 
διαβίβασης και η ύπαρξη γενετικού υποβάθρου που σχετίζεται με τη διαταραχή.  
Οι βασικές ανατομικές ανωμαλίες που εμφανίζονται σε άτομα με σχιζοφρένεια 
είναι αρχικά η μείωση της αιματικής ροής στην αριστερή ωχρή σφαίρα, γεγονός 
που υποδηλώνει διαταραχή στο σύστημα που συνδέει τα βασικά γάγγλια με τους 

μετωπιαίους λοβούς. Επίσης φαίνεται να υπάρχει κάποια διαταραχή στους ίδιους 
τους μετωπιαίους λοβούς, καθώς σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη μνήμη 

εργασίας στα άτομα με σχιζοφρένεια η αιματική ροή δεν αυξάνεται όπως 
συμβαίνει σε φυσιολογικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως το πρόσθιο 

τμήμα  του αριστερού ιπποκάμπου, που σχετίζεται με διαταραχές στη μνήμη, 
είναι μικρότερο στα άτομα με σχιζοφρένεια και σχετίζεται άμεσα με τη μείωση 

της αιματικής ροής στον αριστερό προμετωπιαίο φλοιό, άρα και με τη μειωμένη 
ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού κατά τη διενέργεια γνωστικών 



 

λειτουργιών, γεγονός που σχετίζεται με διαταραχές της σκέψης (Perlstein et al., 

2001). Προβλήματα στην επικοινωνία του αριστερού προμετωπιαίου φλοιού και 
της περιοχής του Wernicke σχετίζονται με την ύπαρξη ακουστικών 

παραισθήσεων (Ford et al., 2002). Επίσης οι πλάγιες και η τρίτη κοιλία, όπως και οι 
αύλακες εμφανίζονται διευρυμένες σε άτομα με σχιζοφρένεια και αυτό οδηγεί σε 

μείωση του όγκου, τόσο του κροταφικού, όσο και του μετωπιαίου λοβού. 
Μειωμένη λειτουργία του δεξιού προμετωπιαίου φλοιού  σχετίζεται με 

παραισθήσεις και παραληρητικές ιδέες (Corlett et al., 2007). Τέλος 
νευροπαθολογικές έρευνες έδειξαν πως ο ραχοπλευρικός προμετωπιαίος φλοιός 

(dorsolateral pfc) σε άτομα με σχιζοφρένεια εμφανίζει μειωμένο νευροπίλημα 
(neurophil) (Selemon et al., 1998) και απώλεια δενδριτικών ακανθών (Glantz and 

Lewis, 2000) στη στοιβάδα ΙΙΙ.  
Όσον αφορά στις διαταραχές της ντοπαμινεργικής συναπτικής διαβίβασης, είναι 

γνωστό πως η υπερβολική συναπτική απελευθέρωση ντοπαμίνης και οι αλλαγές 
στο ντοπαμινεργικό σύστημα μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση 

συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας. Η ντοπαμινεργική υπόθεση, όπως έχει 
χαρακτηριστεί, σχετίζεται με τη ντοπαμινεργική δραστηριότητα του 
μεσομεταιχμιακού συστήματος και την υπερβολική διέγερση των D2  υποδοχέων 
από τη ντοπαμίνη (Wonget al., 1986, Seemanet al., 1989, Laruelle et al., 1996, 
Kegeles et al., 2010). Ταυτόχρονα έχει φανεί πως αυξημένη δέσμευση του 

υποδοχέα D1 στον προμετωπιαίο φλοιό στη σχιζοφρένεια συσχετίζεται με 
γνωστικά ελλείμματα (Abi-Dargham et al., 2002).   

Τέλος, γονίδια που βρίσκονται διασκορπισμένα σχεδόν στο σύνολο των 
χρωμοσωμάτων έχει φανεί πως παρουσιάζουν μια σύνδεση με την εκδήλωση της 

σχιζοφρένειας. Υποψήφια γονίδια μέχρι σήμερα είναι αυτά που σχετίζονται με τη 
μετάδοση σήματος, τη νευρωνική ανάπτυξη και μετανάστευση, τη μυελίνωση, τη 

ρύθμιση της λειτουργίας της προσυναπτικής μεμβράνης και της 
γλουταματεργικής και GABA-εργικής λειτουργίας. Κυριότερα γονίδια είναι τα: 

neuregulin 1 (NMDA, GABA, ACh υποδοχείς), dysbindin (συναπτική πλαστικότητα), 
Catechol-O-methyl transferase (μεταβολισμός της ντοπαμίνης) και G72 (ρυθμίζει 

τη γλουταματεργική δραστηριότητα) (Ripke et al., 2015). 
 

 
 
2.2 Ζωϊκά μοντέλα σχιζοφρένειας 
 
Η ανάπτυξη αξιόπιστων, προβλέψιμων ζωικών μοντέλων για σύνθετες 
ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, είναι απαραίτητη για την 
καλύτερη κατανόηση της νευροβιολογικής βάσης της διαταραχής και της 

ανάπτυξης νέων φαρμάκων με βελτιωμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. 
Όλα, τα μέχρι στιγμής, διαθέσιμα ζωϊκά μοντέλα σχιζοφρένειας εμπίπτουν σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες μοντέλων: αναπτυξιακά, προκαλούμενα από 
φαρμακευτικά σκευάσματα, προκαλούμενα από ελλείμματα ή γενετικούς 

χειρισμούς. 
Τα περισσότερα μοντέλα τρωκτικών έχουν μεταβολές του συμπεριφορικού 

φαινοτύπου τους που παρομοιάζουν τα θετικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας, 
πιθανώς αντικατοπτρίζοντας τη μεταβαλλόμενη μεσομεταιχμιακή 



 

ντοπαμινεργική λειτουργία. Λιγότερα μοντέλα παρουσιάζουν αλλοιωμένη 

κοινωνική αλληλεπίδραση και εξασθένιση της μάθησης και της μνήμης, ανάλογη 
με τα αρνητικά συμπτώματα και τα γνωστικά ελλείμματα της σχιζοφρένειας, 

αντίστοιχα. Τα ευρέως διαδομένα αντιψυχωσικά φάρμακα, 1ης και 2ης γενιάς, 
έχουν αναπτυχθεί ώστε να στοχεύουν τα θετικά (ψυχωτικά) συμπτώματα της 

διαταραχής, αλλά δεν έχουν διορθωτικό αντίκτυπο στα αρνητικά συμπτώματα 
και τα γνωστικά ελλείμματα, τα οποία παραμένουν ανθεκτικά στη θεραπεία 

ακόμη και μετά την ύφεση της ψύχωσης (Nuechterlein et al., 2004, Keefe et al., 
2007, Mintz & Kopelowicz, 2007). Τα συμπτώματα που σχετίζονται με γνωστικά 

ελλείμματα στη σχιζοφρένειας συχνά προηγούνται της εμφάνισης της ψύχωσης 
και η θεραπεία τους θεωρείται ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για τη 

θετικότερη έκβαση του θεραπευτικού αποτελέσματος (Mintz & Kopelowicz, 2007).      
Οι Floresco et al. (2005) πρότειναν την ύπαρξη δύο προσεγγίσεων στην ανάπτυξη 

μοντέλων πειραματόζωων: η πρώτη σχετίζεται με γενετικές αλλοιώσεις ή 
φάρμακα για τη μελέτη συγκεκριμένων συστημάτων που τροποποιήθηκαν στη 

σχιζοφρένεια και η δεύτερη με την ανάπτυξη μοντέλων με γνωστικά ελλείμματα 
που προσομοιάζουν με εκείνα που παρατηρήθηκαν στη διαταραχή. 
Όλα τα επωφελή ζωϊκά μοντέλα θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη τριάδα 
χαρακτηριστικών: συμπεριφορά (ομολογία συμπτωμάτων), βιολογικά 
χαρακτηριστικά (να αναπαράγουν τη θεωρητική νευροβιολογική λογική και την  

παθολογία) και προβλεψιμότητα (να έχουν την αναμενόμενη φαρμακολογική 
ανταπόκριση ή την έλλειψή της στη θεραπεία με γνωστά αντιψυχωσικά και 

πιθανές νέες συμπληρωματικές θεραπείες που πρόκειται να αναπτυχθούν) για να 
προσομοιάζουν με εγκυρότητα την κλινική εικόνα της διαταραχής.  

Για τη σχιζοφρένεια, ένας κατάλληλος σχηματισμός συμπεριφορικών και 
νευροχημικών ανωμαλιών θα περιλάμβανε μετεφηβικά συμπτώματα που 

σχετίζονται με μειωμένη νευρωνική λειτουργικότητα και συνδεσιμότητα του 
ιπποκάμπου και του φλοιού, διαταραγμένη ντοπαμινεργική δραστηριότητα στο 

μεταιχμιακό σύστημα, υπολειτουργία της γλουταμινεργικής δραστηριότητας στο 
φλοιό, αυξημένη ευαισθησία σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, ανώμαλη 

ανταπόκριση στην ανταμοιβή (ανηδονία), κοινωνική απόσυρση και γνωστικά 
ελλείμματα (Jones et al., 2011).  

 
 
 
2.2.1. Το ζωϊκό μοντέλο σχιζοφρένειας MAM 
 
Το MAM (Methylazoxymethanol acetate) επαγώμενο μοντέλο ανήκει στην 
κατηγορία των νευροαναπτυξιακών ζωικών μοντέλων σχιζοφρένειας και 

βασίζεται στη θεώρηση πως η έκθεση ατόμων με γενετική προδιάθεση σε ένα 
ανεπιθύμητο συμβάν κατά τα πολύ αρχικά στάδια της ζωής τους προκαλεί ένα 

τροποποιημένο πρότυπο νευρωνικής ανάπτυξης και συνδεσιμότητας το οποίο 
οδηγεί στην έκφραση ενός σχιζοφρενικού φαινοτύπου. Τα αναπτυξιακά ζωϊκά 

μοντέλα της σχιζοφρένειας εφαρμόζουν περιβαλλοντικούς χειρισμούς ή 
χορήγηση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης πρόγεννητικης περιόδου 

για την προαγωγή μη αναστρέψιμων αλλαγών στην ανάπτυξη του κεντρικού 
νευρικού συστήματος του εμβρύου. 



 

Ο παράγοντας MAM, που απαντάται φυσικά στους σπόρους των φυτών cycad, 

είναι ένας αντι-μιτωτικός (και αντιπολλαπλασιαστικός) παράγοντας που 
μεθυλιώνει το DNA (Matsumot & Higa, 1966) και στοχεύει ειδικά τον 

πολλαπλασιασμό των νευροβλαστών στο Κ.Ν.Σ., χωρίς να επηρεάζει τα γλοιακά 
κύτταρα ή να έχει τερατογόνα αποτελέσματα στα περιφερικά όργανα (Cattabeni 

& DiLuca, 1997). Η έγχυση του παράγοντα ΜΑΜ σε έγκυους αρουραίους δεν 
επηρεάζει το μέγεθος των νεογνών ή το σωματικό βάρος των εμβρύων (Balduini 

et al., 1991b, Flagstad et al., 2004), αλλά επηρεάζει στοχευμένα την ανάπτυξη του 
εγκεφάλου. Πράγματι, η χορήγηση του παράγοντα ΜΑΜ σε εγκύους αρουραίους 

επηρεάζει τις δομές του εγκεφάλου που υπόκεινται στην πιο έντονη εξέλιξη στο 
έμβρυο, προκαλώντας μακροχρόνια ανατομικά και συμπεριφορικά ελλείμματα 

στους απογόνους (Moore et al., 2006, Lodge & Grace, 2009) και που είναι ανάλογα 
με την ακριβή ημέρα της κύησης (Gestational Day-GD) κατά την οποία 

χορηγήθηκε (Talamini et al., 1998, 2000, Fiore et al., 1999). Είναι γνωστό πως η 
νευρογενέση του φλοιού βρίσκεται στην αιχμή της κατά τη διάρκεια της GD15 

στον αρουραίο και η διακοπή αυτής της διαδικασίας προκαλεί σημαντική μείωση 
στον αριθμό των κυττάρων (Bayer & Altman, 1995). Έτσι, όταν χορηγείται σε 
GD15 αρουραίους ο παράγοντας MAM μειώνεται ο συνολικός όγκος της 
παρεγκεφαλίδας και του ιπποκάμπου, όπως φαίνεται με μαγνητική τομογραφία 
υψηλού πεδίου (Johnson et al., 2006). Ταυτόχρονα προκαλούνται μεγάλες 

μορφολογικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένης της μικροκεφαλίας και 
σοβαρών φλοιϊκών δυσπλασιών, όπως μειώση της φλοιώδους μάζας μέχρι και 

70% (Cattabeni et al., 1989), χαρακτηριστικό όμως το όποιο είναι πολύ πιο έντονο 
από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται, συνήθως, στη 

σχιζοφρένεια (Shenton et al., 2001). Αντίθετα, η χορήγηση του παράγοντα ΜΑΜ 
σε GD17 αρουραίους, όταν δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων του φλοιού 

είναι ιδιαίτερα μειωμένος, οδηγεί σε πιο περιορισμένη μείωση του μεγέθους σε 
νεοφλοιϊκές και μεταιχμιακές δομές, περιλαμβανομένου του mPFC και του 

ινιακού φλοιού (Moore et al., 2006, Matricon et al., 2010). Ταυτόχρονα 
ανοσοϊστοχημική ανάλυση έδειξε μια συγκεκριμένη μείωση του αριθμού 

νευρώνων στην περιοχή CA2 του ιππόκαμπου (Matricon et al., 2010). Κατά τη 
χορήγηση του παράγοντα MAM σε GD17 αρουραίους παρατηρήθηκε 

αποδιοργάνωση, μειωμένη πυκνότητα και ετεροτοπίες εντός της πυραμιδικής 
περιοχής CA3 του ιππόκαμπου, στοιχεία που παρατηρούνται επίσης και σε 
ασθενείς με σχιζοφρένεια (Moore et al., 2006). Επιπλέον, οι MAM GD17 αρουραίοι 
εμφανίζουν μια παθολογική αύξηση στην αυθόρμητη δράση της ντοπαμίνης από 
την κοιλιακή καλυπτρική περιοχή (Ventral Tegmental Area-VTA) που μπορεί να 
αποδωθεί σε διαταραχή στην ενεργοποίηση του κοιλιακού ιπποκάμπου (Lodge & 
Grace, 2007). Η επιλογή της GD17 σε αρουραίους παράγει όχι μόνο ένα μοντέλο 

ιστοπαθολογίας παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται στη σχιζοφρένεια, αλλά και 
συμπεριφορικές ανωμαλίες, με πιο συγκεκριμένες ομολογίες τη δυσλειτουργία 

του μετωπιαίου φλοιού και των μεταιχμιακών ντοπαμινεργικών εισόδων 
(Jongen-Relo et al., 2004, Moore et al., 2006). Επίσης, οι αρουραίοι στους οποίους 

χορηγήθηκε ο παράγοντας MAM τη GD17 εμφανίζουν αυθόρμητη 
υπερδραστηριότητα όταν τοποθετούνται σε ένα νέο πεδίο, που εμφανίζεται μόνο 

στην εφηβεία, και έχουν ενισχυμένη ευαισθησία στον ανταγωνιστή του υποδοχέα 
Ν-μεθυλο-D-ασπαρτικού οξέος (ΝΜDΑ), τον ΜΚ-801, που προκαλεί μεγαλύτερη 



 

υπερδραστηριότητα από ότι στην ομάδα ελέγχου (Le Pen et al., 2006). Παρά το 

γεγονός ότι δεν αποτελεί ένα στοιχείο που παρατηρείται αποκλειστικά στη 
σχιζοφρένεια, εμφανίζεται διαταραχή της προπαλμικής αναστολής –PPI- (Braff et 

al., 2001) και η αυξημένη νευροβιολογική ομολογία μεταξύ των ειδών για το 
αντανακλαστικό αυτό, οδήγησε στο να γίνει μια κοινή δοκιμασία για την 

επικύρωση μοντέλων τρωκτικών (Swerdlow et al., 2000, Geyer et al., 2001). Η PPI 
θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την αισθητηριοκινητική διαδικασία ηθμού που 

εμφανίζεται στα πρώτα λίγα εκατοντάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν από 
τη συνειδητή προσοχή, φιλτράροντας τα ασθενή και ασήμαντα ερεθίσματα κατά 

τη διάρκεια μιας αισθητικής εργασίας και συνεπώς πιστεύεται ότι αντικατοπτρίζει 
την διαδικασία της προ-προσοχής (Young et al., 2009) . Επίσης, οι μελέτες 

δείχνουν ότι η PPI είναι μειωμένη στους GD17 MAM αρουραίους (Moore et al., 
2006, Hazane et al., 2009). Το επαγώμενο από τον παράγοντα MAM μοντέλο 

στους αρουραίους φαίνεται να έχει λογική εγκυρότητα όσον αφορά στα θετικά 
και τα γνωστικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας και δομική εγκυρότητα όσον 

αφορά στις ανατομικές και ντοπαμινεργικές μεταβολές που παρατηρούνται στη 
διαταραχή (Jones et al., 2011).  
Για εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου αρουραίων σε ποντικούς έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν κάποιες τροποποιήσεις, καθώς προηγούμενες μελέτες 
έδειξαν ότι οι απόγονοι ποντικών στους οποίους έχει χορηγηθεί ο παράγοντας 

MAM κατά την 17η ημέρα κύησης (GD17) φαίνεται να έχουν ηπιότερο σχιζοτυπικό 
φαινότυπο σε σύγκριση με απόγονους αρουραίων οι οποίοι είχαν τον ίδιο 

χειρισμό. Επιπλέον, σύμφωνα με τη σύγκριση Carnegie σχετικά με τα στάδια 
εμβρυϊκής ανάπτυξης μεταξύ των ειδών, η GD16 και όχι η GD17 των ποντικών 

αντιστοιχεί καλύτερα στο GD17 των αρουραίων, όσον αφορά στη μορφολογική 
ανάπτυξη του εμβρύου. Σε παρόμοια πλαίσια, με βάση το τελευταίο πρότυπο 

πρόβλεψης των Workman et al. 2013, ισοδύναμα στάδια ωρίμανσης στην 
ανάπτυξη του εγκεφάλου μεταξύ ποντικού και αρουραίου διαφέρουν 1-2 ημέρες, 

με τον εγκέφαλο των εμβρύων του αρουραίου να ωριμάζει αργότερα. Με βάση 
αυτά τα δεδομένα στο εργαστήριο μας δοκιμάστηκαν αρχικά και οι δύο GDs σε 

πειράματα επικύρωσης του φαινοτύπου σε ποντίκια, και επικράτησε η GD16 ως η 
καλύτερη αποτύπωση του σχιζοτυπικού φαινοτύπου.  

 
 
 
3. Στρες 
 
Η καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον αναπότρεπτα 
δημιουργεί συναισθηματικά διεγερτικές εμπειρίες οι οποίες δυνητικά μπορούν να 

διαταράξουν την ομοιόσταση του οργανισμού. Κάθε πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή (στρεσσογόνο) γίνεται αντιληπτή από συγκεκριμένες περιοχές του 

εγκεφάλου. Ως στρεσσογόνοι παράγοντες μπορεί να δράσουν πραγματικά ή 
πνευματικά (mentally evoked)  προκληθέντα γεγονότα, όπως επίσης καταστάσεις 

σωματικής ή ψυχολογικής φύσης (Levine, 2005). Η αντίδραση του οργανισμού 
στους στρεσσογόνους παράγοντες χαρακτηρίζεται ως «στρες» και είναι άμεση και 

μη ειδική, καθώς ο οργανισμός αντιδρά σαν σύνολο. Διάφορα χαρακτηριστικά 
του οργανισμού μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση αυτή όπως το φύλο, το 



 

γενετικό υπόβαθρο, διάφορες διαταραχές ή ασθένειες (π.χ. σχιζοφρένεια), το 

αναπτυξιακό στάδιο το οποίο βρίσκεται, αλλά και το περιβάλλον του. 
Ο οργανισμός αποκρίνεται μέσω δύο βασικών αξόνων, του άξονα υποθαλάμου –

υπόφυσης–επινεφριδίων (ΥΥΕ) με τελική έκκριση γλυκοκορτικοειδών και του 
άξονα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος με απελευθέρωση επινεφρίνης 

και νορεπινεφρίνης από τον μυελό των επινεφριδίων (Levine, 2005). 
Το στρες έχει άμεση επίδραση σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λειτουργίες 

όπως η μάθηση και η μνήμη, καθώς επίσης προκαλλεί ορμονικές και 
συναισθηματικές αντιδράσεις.    

 
 

 
3.1 Η «ανατομία» της απόκρισης του στρες 

 
Οι ανατομικές δομές που εμπλέκονται στην αντίδραση του στρες εντοπίζονται, 

τόσο στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όσο και στους περιφερικούς ιστούς. Οι 
κύριοι συντελεστές της απόκρισης του στρες εντοπίζονται στον παρακοιλιακό 
πυρήνα (paraventricular nucleus, PVN) του υποθάλαμου, στον πρόσθιο λοβό της 
υπόφυσης και στον επινεφρίδιο αδένα. Αυτό το σύστημα δομών αναφέρ εται 
συνήθως ως άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ) και αποτελεί 

σύστημα αρνητικής ανάδρασης. Οι μικροκυτταρικοί νευρώνες του 
παρακοιλιακού πυρήνα του υποθαλάμου, συνθέτουν τον παράγοντα 

απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (CRF), τον κύριο ρυθμιστή του  άξονα ΥΥΕ. Στην 
απόκριση σε στρεσσογόνο ερέθισμα, ο CRF απελευθερώνεται  στο υποφυσιακό-

πυλαίο σύστημα και η σύνδεση του CRF με τον υποδοχέα του στην υπόφυση 
προκαλεί την απελευθέρωση της αδρενοκορτικοτροπικής ορμόνης (ACTH), από 

τα κορτικοτρόπα κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης, στην συστηματική 
κυκλοφορία.  Η ACTH κυκλοφορεί συστημικά και διεγείρει τη σύνθεση 

γλυκοκορτικοειδών και την έκκρισή τους από την στηλιδωτή ζώνη (zona 
fasciculata) του επινεφριδιακού φλοιού. Τα γλυκοκορτικοειδή με τη σειρά τους, 

δρουν στον εγκέφαλο με σκοπό την αναστολή της δραστηριότητας του άξονα 
ΥΥΕ. Η αρνητική ανάδραση λαμβάνει χώρα στο επίπεδο του υποθαλάμου για 

αναστολή σύνθεσης CRF, και στην υπόφυση για αναστολή σύνθεσης της 
προοπιομελανοκορτίνης (POMC) (Vale et al., 1981, Rivier & Vale, 1983) (Εικόνα 7).  
Η δραστηριότητα του άξονα ΥΥΕ ακολουθεί ένα ημερήσιο πρότυπο όπου σε 
συνθήκες ηρεμίας η δραστηριότητα κορυφώνεται ακριβώς πριν ή ταυτόχρονα με 
την περίοδο μείζονος σίτισης του οργανισμού, με κλειστά τα φώτα στο νυκτόβιο 
τρωκτικό και με ανοιχτά φώτα στο ημερόβιο πρωτεύον. Ωστόσο, η ανεπαρκής ή 
υπερβολική ενεργοποίηση του άξονα ΥΥΕ μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

παθολογικών φαινομένων ή να πυροδοτήσει παθολογικά γεγονότα. 
Ο άξονας YYE εμπλέκεται στη νευροβιολογία των διαταραχών  της διάθεσης και 

λειτουργικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής άγχους, της 
διπολικής διαταραχής, της αϋπνίας, της διαταραχής μετατραυματικού στρες, της 

οριακής διαταραχής της προσωπικότητας, της μείζονος καταθλιπτικής 
διαταραχής, του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης, του συνδρόμου ευερέθιστου 

εντέρου, και τον αλκοολισμό (Pariante, 2003).  
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.2 Το σύστημα του CRF/Οικογένεια CRF πεπτιδίων 
 

Ο παράγοντας απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης είναι ένα πεπτίδιο 41 αμινοξέων 
που αρχικά απομονώθηκε από υποθαλαμικό ιστό προβάτου το 1981 (Vale et al., 

1981). Από την αρχική αυτή ταυτοποίηση, ο CRF έχει αποδειχθεί ότι είναι ο 
πρωταρχικός ρυθμιστής της απελευθέρωσης ACTH από τα κορτικοτρόπα 
κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης και έχει επίσης εμπλακεί στη ρύθμιση του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος, σε διεργασίες μάθησης και μνήμης, και σε 
συμπεριφορές σχετικές με τη διατροφή και την αναπαραγωγή (Valentino et al., 
1983, 1988, Chatterton et al., 1990, Petraglia et al., 1999, Contarino et al., 2000, 
Croise et al., 2000, Richard et al., 2002).  

Ο CRF εκφράζεται ευρέως μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και 
σε έναν αριθμό περιφερικών ιστών. Στον εγκέφαλο, ο CRF είναι συγκεντρωμένος 

στη medial parvocellular subdivision του PVN  (Εικόνα 8) και επίσης εντοπίζεται 
στον οσφρητικό βολβό, στον bed nucleus of the stria terminalis (BNST), στη medial 

preoptic area, στον πλευρικό υποθάλαμο, στον κεντρικό πυρήνα της αμυγδαλής, 
στον πυρήνα του Barington, το dorsal motor complex και την inferior olive  

(Sawchenko et al., 1993). Στην περιφέρεια, ο CRF έχει ανιχνευθεί στα επινεφρίδια, 

Εικόνα 7: άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ). 

Στρεσσογόνν
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στους όρχεις, στον πλακούντα, στο γαστρεντερικό σωλήνα, στο θύμο αδένα και 

στο δέρμα (Bale & Vale, 2004).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ο CRF είναι το μέλος που έχει μελετηθεί ως επί το πλείστον  σε μια οικογένεια 
σχετικών πεπτιδίων, η οποία περιλαμβάνει τις urotensin, sauvagine και urokortins 
1, 2 και 3 (UCNs) σε σπονδυλωτά (Vaughan et al., 1995). Σχετικά πρόσφατα 

ταυτοποιήθηκαν τα τρία πρόσθετα μέλη της οικογένειας πεπτιδίων CRF, οι Ucn 1, 
Ucn2 (stresscopin-related peptide) και Ucn3 (stresscopin). Στον εγκέφαλο των 

θηλαστικών, η Ucn1 εκφράζεται κυρίως στον πυρήνα Edinger-Westphal και η 
έκφραση της Ucn2 περιορίζεται στον PVN και τον coeruleus locus. Η Ucn3 έχει 

ευρύτερη κατανομή στον εγκέφαλο και εντοπίζεται στην περιοχή του 
υποθαλάμου, του BNST, lateral septum (LS) και της αμυγδαλής (Hsu et al., 2001, Li 

et al., 2002). Η εκτεταμένη ανατομικά κατανομή του CRF και των ουροκορτινών 
συσχετίζεται άμεσα με το πλήθος και την ποικιλομορφία των φυσιολογικών 

λειτουργιών που σχετίζονται με αυτή την οικογένεια πεπτιδίων.  
 

 
 

3.2.1 CRF binding proteins  
 
Έχουν ταυτοποιηθεί δύο διαλυτές πρωτεΐνες που προσδένονται στα μέλη της 
οικογένειας CRF πεπτιδίων με υψηλή συγγένεια. Η CRF-BP πρωτεΐνη (CRF-BP) 
είναι μια εξαιρετικά διατηρημένη γλυκοπρωτεΐνη 37kD που δεσμεύει τόσο τον 
CRF, όσο και την Ucn1 με υψηλή συγγένεια. Η CRF-BP παρατηρήθηκε αρχικά στο 
μητρικό πλάσμα του αίματος, όπου η λειτουργία της είναι να αναστέλλει την 

ενεργοποίηση του άξονα ΥΥΕ από τα αυξημένα επίπεδα του CRF στην 
κυκλοφορία που δημιουργούνται λόγω από πλακούντα. Η CRF-BP εκφράζεται σε 

μεγάλο βαθμό στην υπόφυση και η σύνδεση της CRF-BP/CRF φαίνεται να 
εξασθενεί την επαγόμενη από CRF απελευθέρωση ACTH σε καλλιέργεια 

κυττάρων της πρόσθιας υπόφυσης. Ενδεχομένως, η CRF-ΒΡ έχει την ικανότητα να 
απομονώσει το CRF στο επίπεδο της υπόφυσης και ως αποτέλεσμα να μειωθεί η 

δραστικότητα των υποδοχέων CRF (Potter et al., 1991, Linton et al., 1998, McLean  
& Smith, 2001, Huising et al.,2005, Westphal et al., 2006). 

Εικόνα 8: έκφραση του CRF στην περιοχή medial parvocellular subdivision του PVN, 

όπως φαίνεται με GFP χρώση.   



 

3.3 CRF υποδοχείς (CRFRs) 

 
Όλα τα CRF-σχετιζόμενα πεπτίδια είναι εξαιρετικά διατηρημένα σε όλη την 

κλίμακα της εξέλιξης (Lederis et al., 1990). Τόσο ο CRF όσο και τα UCNs 
σχετίζονται με δύο υποδοχείς, τους CRFR1 και CRFR2, οι οποίοι έχουν 

κλωνοποιηθεί από δύο ξεχωριστά γονίδια που εμφανίζουν ομοιότητα 70% στο 
επίπεδο των αμινοξέων τους. Και οι δύο υποδοχείς CRF ανήκουν στην κατηγορία 

Β1 της υπεροικογένειας συνδεδεμένων με G-πρωτεΐνες υποδοχέων και λόγω 
εναλλακτικού ματίσματος, παρατηρούνται διάφορες ισομορφές των CRFR1 και 

CRFR2  (Zmijewski & Slominski, 2010). Το γονίδιο του υποδοχέα CRF τύπου 1 
(CRFR1) κωδικοποιεί ένα λειτουργικό παράγωγο (α) σε ανθρώπους και τρωκτικά, 

ενώ ο υποδοχέας CRF τύπου 2 (CRFR2) έχει τρία λειτουργικά παράγωγα στον 
άνθρωπο (α, β και γ) και δύο σε τρωκτικά (α και β) που διαφέρουν στην 

εξωκυτταρική Ν-τελική περιοχή τους (Vita et al., 1993, Chen et al., 1993, Chang et 
al., 1993, Perrin et al., 1995, Stenzel et al, 1995).  

Ο CRFR1 συζεύγνεται απευθείας με αδενυλική κυκλάση, ενεργοποιώντας την  
κυτταρική σηματοδότηση με μεσολάβηση της cAMP. Επιπλέον οι υποδοχείς 
CRFR1  απευαισθητοποιούνται άμεσα μέσω μιας G-πρωτεϊνικής κινάσης που 
δεσμεύεται σε GPCRs (GRK) και μέσω του μονοπατιού της β-αρρεστίνης 
παρουσία υψηλής συγκέντρωσης αγωνιστή (Hauger et al., 2009). Κατά κύριο λόγο 

εκφράζεται στον εγκέφαλο στους οσφρητικούς λοβούς, την υπόφυση, το φλοιό, 
τον ιππόκαμπο και την παρεγκεφαλίδα, και σε χαμηλά επίπεδα στους 

περιφερικούς ιστούς, με κυριότερο το γαστρεντερικό ιστό, αλλά και τα 
επινεφρίδια, τους όρχεις και τις ωοθήκες σε αρουραίους και ανθρώπους (Chatzaki 

et al., 2004a, 2004b, Hauger et al., 2003, Yuan et al., 2012).  Σε αντίθεση, ο CRFR2 
εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στους περιφερικούς ιστούς και εντοπίζεται σε 

περιορισμένο αριθμό περιοχών στον εγκέφαλο. Τα διαφορετικά παράγωγα του  
CRFR2 έχουν διαφορετικό πρότυπο κατανομής στους ιστούς, και φαίνεται πως το 

παράγωγο CRFR2a υπερισχύει στον εγκέφαλο των θηλαστικών (Hauger et al., 
2003) κυρίως στο lateral septum, στο BNST, στη ventral medial hypot halamus, και 

στο mesencephalic raphe nuclei (Εικόνα 9). Στην περιφέρεια, η έκφραση CRFR2β 
έχει βρεθεί σε σκελετικούς μύς, στην καρδιά, στους όρχεις, στη γαστρεντερική 

οδό και στη χοληδόχο κύστη (Chatzaki et al., 2004b, 2004a, 2013, 2005, 2006, 
Hauger et al., 2003, Kimura et al., 2002, Van Pett et al., 2000, Kostich et al., 1998). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Εικόνα 9: κατανομή των υποδοχέων CRFR1 (κόκκινο χρώμα) και CRFR2 (μπλε χρώμα) σε 

εγκέφαλο ποντικού 



 

Παράλληλα οι CRFR1 και CRFR2 εμφανίζουν διαφορετικά φαρμακολογικά 

χαρακτηριστικά. Ο CRF συνδέεται με τον CRFR1 με υψηλότερη συγγένεια από ότι 
με τον CRFR2, ενώ η Ucn1 έχει υψηλή συγγένεια τόσο για CRFR1 όσο και για CRFR2 

και είναι πιο ειδική από τον CRF στην πρόσδεση με τον CRFR2 (Perrin et al., 1995). 
Τα Ucn2 και Ucn3 είναι εξαιρετικά επιλεκτικά για τον CRFR2 και παρουσιάζουν 

χαμηλές συγγένειες για τον CRFR1. Επιπλέον, τα Ucn2 και Ucn3 επάγουν ελάχιστα 
την cAMP τόσο σε κύτταρα που εκφράζουν ενδογενώς CRFR1, όσο και σε κύτταρα 

διαμολυσμένα με CRFR1 (Hsu et al., 2001). 
Ο νευροενδοκρινικός χαρακτήρας του CRF επιτυγχάνεται μέσω του CRFR1 στην 

πρόσθια υπόφυση. Η δέσμευση του CRF στον υποδοχέα τύπου 1 έχει ως 
αποτέλεσμα τη διέγερση της αδενυλικής κυκλάσης και την επακόλουθη 

ενεργοποίηση του μονοπατιού σηματοδότησης μέσω του cAMP που καταλήγει 
στην απελευθέρωση της ACTH από τα κορτικοτρόπα κύτταρα της πρόσθιας 

υπόφυσης. Ο άμεσος ρόλος του CRFR1 στη ρύθμιση της έκλυσης της ACTH 
επιβεβαιώθηκε από τον φαινότυπο ποντικών με έλλειψη του CRFR1., όπου 

εμφάνισαν σοβαρά εξασθενημένη ανταπόκριση του άξονα ΥΥΕ σε στρεσσογόνα 
ερεθίσματα, καθώς και μειωμένες αγχώδεις συμπεριφορές.  
Αντίθετα ο ρόλος του CRFR2 στη ρύθμιση του άξονα YYE και η συμβολή του στην 
προσαρμογή της απόκρισης του στρες είναι λιγότερο σαφής. Τα ποντίκια με 
έλλειψη του CRFR2 έχουν ενισχυμένη απόκριση του άξονα ΥΥΕ, και παρουσιάζουν 

εντονότερες αγχώδεις συμπεριφορές. Ωστόσο, η χορήγηση αγωνιστών και 
ανταγωνιστών του CRFR2 σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου αποκαλύπτει 

τόσο αγχολυτικούς όσο και αγχογόνους ρόλους του CRFR2 (Smith et al., 1998, 
Timpl et al., 1998, Bale et al., 2000, Coste et al., 2000, Kishimoto et al., 2000). 

Τέλος, αν και οι υποδοχείς CRF δεσμεύουν πρωτίστως τη Gs πρωτεΐνη και την 
αδενυλική κυκλάση για να αυξήσουν την παραγωγή cAMP, έχουν την ικανότητα 

να αλληλεπιδρούν και με άλλα συστήματα G πρωτεϊνών, όπως τις Gq, Gi, Go και 
Gz (Grammatopoulos et al., 2001). Έτσι, οι υποδοχείς CRF μπορούν να ρυθμίζουν 

διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια και κινάσες, όπως τη φωσφοκινάση Α (ΡΚΑ), 
τη φωσφοκινάση Β (ΡΚΒ), τη φωσφοκινάση C (ΡΚC), και MAP κινάσες, αλλά και 

ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις Ca2+, ώστε να ενεργοποιούνται τα διάφορα 
συστήματα G-πρωτεϊνών με τρόπο εξαρτώμενο από τη συγκέντρωση 

(Grammatopoulos and Chrousos, 2002).  (Εικόνα 10)  
 
 
 
3.4 Ανταγωνιστές των CRFRs 
 
Οι πολύπλευρες δράσεις του παράγοντα CRF και των σχετικών πεπτιδίων 

προβλέπουν πολλές πιθανές χρήσεις σχετικά με τους ανταγωνιστές των 
υποδοχέων του CRF, ως θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση 

διαφόρων ψυχικών διαταραχών που συχνά συνδέονται με το σύστημα του CRF.  
Ως ανταγωνιστής ενός υποδοχέα χαρακτηρίζεται ένας τύπος προσδέτη για τον 

υποδοχέα ή ένα φάρμακο που μπλοκάρει ή μειώνει μια βιολογική απόκριση με τη 
δέσμευσή του στον υποδοχέα, αντί να προκαλεί τη βιολογική απόκριση όπως 

ένας αγωνιστής. Οι ανταγωνιστές των CRFRs δεσμεύουν τις θέσεις του υποδοχέα 
για τον CRF και εμποδίζουν έτσι τις επακόλουθες εκκρίσεις της ACTH και των 



 

γλυκοκορτικοειδών, λόγω ενεργοποίησης του άξονα ΥΥΕ, όπως και την αυξημένη 

συγκέντρωση του CRF στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Υπάρχει αυξημένο κλινικό 
ενδιαφέρον για τους ανταγωνιστές των υποδοχέων του CRF που μπορούν να 

διαπεράσουν τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη 
ρύθμιση καταστάσεων που σχετίζονται με την υπερδραστηριότητα του άξονα 

ΥΥΕ. Η έρευνα στράφηκε στην προσπάθεια να αναπτυχθούν ανταγωνιστές του 
CRF1 υποδοχέα, οι οποίοι θα παρεμπόδιζουν το σηματοδοτικό μονοπάτι Gs του 

υποδοχέα CRFR με στόχο τη χρήση τους ως δυνητικούς αντικαταθλιπτικούς 
παράγοντες. Μια μελέτη του παράγοντα R121919, ενός από τους πρώτους 

ανταγωνιστές του υποδοχέα CRF1, διεξήχθη σε μικρό αριθμό νοσηλευόμενων 
ασθενών με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Η μελέτη αυτή ανέφερε ότι η 

θεραπεία 30 ημερών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συμπτωμάτων της 
κατάθλιψης και του άγχους που εμφάνιζαν τα άτομα (Zobel et al., 2000). Ωστόσο, 

μετά από μια δεκαετία εντατικής έρευνας δεν επιτευχθηκέ η παραγωγή ενός 
ανταγωνιστή του CRF1 υποδοχέα που να  είναι ικανοποιητικά αποτελεσματικός σε 

άτομα που εμφανίζουν μείζωνα κατάθλιψη. Βέβαια, υπάρχουν δεδομένα που 
δείχνουν ότι η θεραπεία με ανταγωνιστή του CRFR1 είναι αποτελεσματική στη 
μείωση της αγχώδους συμπεριφοράς σε ζώα που αναπτύσσονται σε συνθήκες 
υψηλών επιπέδων άγχους, όπως και ζώων που έχουν εκτεθεί σε έντονο 
στρεσσογόνο ερέθισμα. Αρκετοί ανταγωνιστές για αυτόν τον υποδοχέα έχουν 

αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ευρέως στην έρευνα, με πιο γνωστό το μη-
πεπτιδικό παράγοντα, εκλεκτικό ανταγωνιστή για τον CRFR1, ανταλαρμίνη 

(antalarmin) (Webster et al., 1996). Σε πειράματα σχετικά με την απόκριση σε 
συνθήκες φόβου σε μοντέλα αρουραίων η ανταλαρμίνη, εμπόδισε τόσο τη 

δημιουργία φόβου όσο και την έκφραση του ήδη εγκαθιδρυμένου φόβου σε αυτά 
τα ζώα. Στους πιθήκους rhesus, ο ίδιος ανταγωνιστής εμπόδισε την έκφραση 

συμπεριφορών που σχετίζονται με άγχος. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ανταγωνιστής 
προκαλεί μόνο μικρές μειώσεις στα επίπεδα της αδρενοκορτικοτροπίνης (ACTH), 

της κορτιζόλης, της επινεφρίνης και της νορεπινεφίνης σε μελέτες ζώων με 
εφάπαξ χορήγηση ή μελέτες ζώων με χρόνια χορήγηση του ανταγωνιστή (Deak et 

al., 1999). Σε μελέτες ζώων που υπόκεινται σε χρόνια χορήγηση του ανταγωνιστή, 
ένας σοβαρός στρεσσογόνος παράγοντας αύξησε τόσο τη δραστηριότητα του ΥΥΕ 

άξονα, όσο και τη δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος, 
υποδηλώνοντας ότι η χρήση ανταγωνιστών των CRFR1 δεν οδηγεί σε ανεπάρκεια 
γλυκοκορτικοειδών ή κατεχολαμινών (Wong et al., 1999). Ο ανταγωνιστής του 
CRFR1 φαίνεται να μειώνει σημαντικά το επίπεδο του CRF στο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό και είναι γνωστό πως η συγκέντρωση του CRF συσχετίζεται με την ένταση 
των συμπεριφορών που σχετίζονται με το άγχος που παρουσιάζουν τα ζώα. Με 
αυτά τα δεδομένα φαίνεται πως πιθανότατα ο ανταγωνιστής, σε αυτή την 

περίπτωση, διακόπτει ένα βρόγχο θετικής ανάδρασης μεταξύ των συστημάτων 
αμυγδαλής, υποθαλάμου και του συστήματος Locus-caeruleus-νορεπινεφρίνης 

στον εγκέφαλο (Gold & Chrousos, 2002). 
Ανταγωνιστές που δρουν στους CRFR2 έχουν επίσης αναπτυχθεί, όπως το 

πεπτίδιο Astressin-B, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι διαθέσιμοι ιδιαίτερα 
επιλεκτικοί παράγοντες για διάφορους υποτύπους του CRFR2. Είναι βέβαια 

αυξημένο το ενδιαφέρον σχετικά με τη συνδυαστική χρήση των ανταγωνιστών 



 

CRFR1 και CRFR2, για τη ρύθμιση του άξονα ΥΥΕ σε διάφορες περιπτώσεις 

διαταραχών.  
Ένα παράδειγμα μη-ειδικού ανταγωνιστή για τους CRFR αποτελεί ο παράγοντας 

Alpha-helical CRF9-41.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Εικόνα 10: κύρια ενδοκυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια των CRFRs  

(Hauger et al., 2006) 



 

3.5 Προμετωπιαίος φλοιός & Στρές 

 
Όπως είναι γνωστό τα νευρωνικά κυκλώματα του εγκεφάλου μπορούν να 

αναδιαμορφωθούν από την εμπειρία (Bennett et al., 1964) και οι στρεσσογόνες 
εμπειρίες έχουν σημαντικές επιδράσεις στον αριθμό δενδριτικών ακανθών, την 

πυκνότητα και τις συνάψεις σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, 
συμπεριλαμβανομένου του ιπποκάμπου, της αμυγδαλής και του προμετωπιαίου 

φλοιού, με επιπτώσεις, όχι μόνο στις γνωστικές λειτουργίες και στη ρύθμιση των 
συναισθημάτων, αλλά και σε άλλες αυτορυθμιζόμενες συμπεριφορές, όπως η 

νευροενδοκρινική δραστηριότητα (McEwen & Gianaros, 2011).  
Ο mPFC έχει εκτεταμένες κατιονικές προβολές σε περιοχές πολύ διαφορετικές 

μεταξύ τους, όπως η αμυγδαλή και το εγκεφαλικό στέλεχος (Sesack et al., 1989), 
παρέχοντας ένα υπόστρωμα για την κατιονική ρύθμιση της νευροενδοκρινικής 

ισορροπίας (Thayer and Brosschot, 2005), με επιδράσεις στην παρασυμπαθητική 
δραστηριότητα (Thayer και Sternberg, 2006) και τη δραστηριότητα του άξονα ΥΥΕ 

(Diorio et al., 1993). Παράλληλα στρεσσογόνα ερεθίσματα φαίνεται να 
επηρεάζουν τόσο συμπεριφορές εξαρτώμενες από τον προμετωπιαίο φλοίο, όσο 
και τη δημιουργία LTP. Ο  παράγοντας CRF μπορεί να προκαλέσει LTP (Wang et 
al., 1998, 2000, Pollandt et al., 2006) ή να ενισχύσει το μέγεθος της LTP που 
επάγεται με άλλες διαδικασίες (Pollandt et al., 2006). Η  επαγώμενη από τον CRF 

LTP εξαρτάται από τους υποδοχείς CRFR1 και εμπλέκει το μονοπάτι της ΡΚΑ (Joëls 
et al., 2006). Οι στεροειδείς ορμόνες των επινεφριδίων διαμεσολαβούν σε αυτά τα 

γεγονότα και διευκολύνουν την εμφάνιση τόσο της LTP, όσο και των 
συμπεριφορών που εξαρτώνται από τον mPFC, μέσω μηχανισμών που 

καθορίζονται όχι μόνο από τους υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών (GRs), αλλά 
επίσης από μονοπάτια σηματοδότησης που περιλαμβάνουν κινάσες επαγόμενες 

από ορό και γλυκοκορτικοειδή (SGK), και ανακύκλωση υποδοχέων  NMDA και 
AMPA (Yuen et al., 2009, 2011a). Το χρόνιο στρές προκαλεί καταπόνηση στο 

γλουταμινεργικό σύστημα στον προμετωπιαίο φλοιό και σταδιακά προκαλλεί 
ελλείμματα στη μνήμη εργασίας, απώλεια δενδριτικών ακανθών και μείωση των 

διακλαδώσεων των δενδριτών στους νευρώνες του mPFC (Hains et al., 2009). 
Αυτή η μείωση των δενδριτικών ακανθών που παρατηρείται, ενδεχομένως 

οφείλεται σε χρόνια επίδραση κορτικοστερόνης, ενώ συνδέεται με μειωμένους 
NMDA υποδοχείς και μειωμένα επίπεδα του παράγοντα BDNF (Gourley et al., 
2009). Σε ενήλικες αρουραίους, στιγμιαία ήπια έκθεση σε στρεσσογόνο 
παρεμποδίζει τη μνήμη εργασίας, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εκθέση 
στο ερέθισμα, μέσω υπερβολικής διέγερσης ντοπαμινεργικών και 
νοραδρενεργικών υποδοχέων (Arnsten, 2009b). Επίσης, οι πυραμιδικοί νευρώνες 
στη στοιβάδα ΙΙΙ και των τριών περιοχών του mPFC (AcG, PL και IL) σε αρσενικούς 

αρουραίους επηρεάζονται από το χρόνιο στρες, ενώ φαίνεται να υπάρχουν 
σημαντικές  διαφοροποιήσεις φύλου σε ορισμένες από αυτές τις αποκρίσεις. 

Ταυτόχρονα με άλλες περιοχές του εγκεφάλου, η αμυγδαλή και ο προμετωπικός 
φλοιός περιέχουν υποδοχείς στεροειδών ορμονών των επινεφριδίων (Ahima et 

al., 1991, Ahima and Harlan, 1990) και διεγερτικά αμινοξέα, που όπως φαίνεται 
έχουν ενεργό ρόλο στην προκαλούμενη από στρες δενδριτική μείωση (Martin & 

Wellman, 2011). Επιπροσθέτως, είναι γνωστό πως τα γλυκοκορτικοειδή προάγουν 
διφασικές επιδράσεις στη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού δρώντας μέσω 



 

των γλουταμινεργικών, GABAεργικών και νοραδρενεργικών συστημάτων και  

ενώ η δράση των γλυκοκορτικοειδών στον προμετωπιαίο φλοιό ενισχύει την 
παγίωση της μνήμης, ταυτόχρονα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη μνήμη 

εργασίας μέσω ενός κοινού νευρικού μηχανισμού που περιλαμβάνει την 
ενεργοποίηση ενός μεμβρανικού υποδοχέα. Η βασεοπλευρική αμυγδαλή 

αλληλεπιδρά με τον mPFC για τη ρύθμιση της επιδράσης των γλυκοκορτικοειδών 
στην εξασθένιση της μνήμης εργασίας (Roozendaal et al., 2004). Τα 

ενδοκυτταρικά σηματοδότικα μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την έκθεση 
σε στρεσσογόνα ερεθίσματα έχουν άμεσες αλληλεπιδράσεις που προκαλλούν 

άμεσα ελλείμματα στις γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με τον 
προμετωπιαίο φλοιό.  

 
 

 
3.6 Σχιζοφρένεια & Στρες 

 
Ένας συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων παίζουν ρόλο 
στην ανάπτυξη της σχιζοφρένειας και αυτό συμβάλλει στην αδυναμία της 
επιστημονικής κοινότητας να εντοπίσει πλήρως τα αίτια της διαταραχής αυτής. Ο 
πολυπαραγοντικός χαρακτήρας της σχιζοφρένειας υποστηρίζει την έντονη 

επίδραση του περιβάλλοντος του ατόμου σε ένα γενετικό υπόβαθρο με διάφορα 
εν δυνάμει «επικύνδυνα» γονίδια σχετιζόμενα με τη διαταραχή, όπου στις 

περισσότερες περιπτώσεις η πυροδότηση της συμπτωματολογίας οφείλεται στην 
πίεση που υφίσταται το άτομο από ένα μικρό ποσοστό στρεσσογόνων 

ερεθισμάτων. Οι διάφοροι τύποι στρεσσογόνων παραγόντων που έχουν σχετιστεί 
με τη σχιζοφρένεια είναι πολιτισμικοί, κοινωνικοί και διαπροσωπικοί, όπως οι 

οικογενειακές αλληλεπιδράσεις (Brown, 1959), το υψηλά εκφραζόμενο 
συναίσθημα, διάφορα γεγονότα της ζωής (Norman & Mall, 1993, Bebbington et al., 

1996), η μετανάστευση (Harrison et al., 1997, Haasen et al., 1998), η χρήση 
διαφόρων ουσιών, αλλά και η αστικοποίηση καθώς και η κοινωνική τάξη. 

Ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο φαίνεται να έχει το ενδομήτριο, το περιγεννητικό και το 
πρώιμο στρες, όπου ευαισθητοποιεί τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-

επινεφριδίων και το ντοπαμινεργικό σύστημα, διαταραχές των οποίων οδηγούν 
σε ανώμαλη νευροανάπτυξη.  
Η εμπλοκή του στρες στο γενετικό υπόβαθρο της σχιζοφρένειας είναι σε κάποιες 
περιπτώσεις ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Είναι γνωστό πως υπάρχουν διάφοροι 
σηματοδοτικοί καταρράκτες, οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν τις συνδέσεις στον 
προμετωπιαίο φλοιό ή/και να σταματήσουν την απόκριση στο στρες και να 
αποκαταστήσουν τις νευρωνικές συνδέσεις του δικτύου. Είναι μάλιστα 

εντυπωσιακό ότι ένας αξιόλογος αριθμός αυτών των μορίων έχει συσχετιστεί με 
γενετικά στοιχεία της σχιζοφρένειας, όπου οδηγούν σε εξασθένιση και 

απορρύθμιση των νευρωνικών δικτύων, λόγω της απόκρισης στο στρες (Arnsten, 
2011). Γενικά ένας μεγάλος αριθμός γενετικών τόπων  που συναντάται στη 

σχιζοφρένεια σχετίζεται με μόρια που συνήθως εμποδίζουν την απόκριση στο 
στρες. Ταυτόχρονα ένα ακόμα στοιχείο της επίδρασης του στρες είναι τα 

αυξημένα επίπεδα απελευθέρωσης της ντοπαμίνης κατά την έκθεση του 
οργανισμού σε στρεσσογόνα ερεθίσματα. Επίσης, η έκθεση σε στρεσσογόνους 



 

παράγοντες οδηγεί σε εξασθένιση των δικτύων του προμετωπιαίου φλοιού και σε 

μείωση των δενδριτικών ακανθών, στοιχεία που είναι κοινά στη σχιζοφρένεια. 
Οπότε, καθώς τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας συχνά κάνουν την εμφάνισή 

τους ως απόκριση σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, οι μηχανισμοί του στρες μπορεί 
να συνδέονται άμεσα με την αιτιολογία της διαταραχής. Η κατανόηση αυτών των 

μοριακών ενεργειών είναι δυνατό να οδηγήσει σε θεραπείες που μπορούν να 
προστατεύσουν τη φαιά ουσία του προμετωπιαίου φλοιού και να επιβραδύνουν 

την εμφάνιση των συμπτωμάτων (Arnsten, 2011).    
 

 
 

4. Η επίδραση του φύλου 
 

Τα τελευταία χρόνια ένα κομμάτι της έρευνας που σχετίζεται με τη συμπεριφορά, 

τις ψυχικές διαταραχές, αλλά και το σχεδιασμό πιο εξειδικευμένων 

φαρμακευτικών παραγόντων, έχει στραφεί στη μελέτη των φυλετικών 

διμορφισμών που παρατηρούνται. Πολλά στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με 

ψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος και δείχνουν να είναι πιο 

διαδεδομένες στα θηλυκά από  ότι στα αρσενικά άτομα. Διαταραχές σχετιζόμενες 

με το άγχος, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη, η διαταραχή μετατραυματικού 

στρες εμφανίζονται με διπλάσια συχνότητα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους 

άνδρες. Αν και η νευροβιολογική βάση αυτού είναι μέχρι στιγμής άγνωστη, οι 

διαφορές στην ευαισθησία αρσενικών και θηλυκών ατόμων σε στρεσσογόνα 

ερεθίσματα, έχουν εμπλακεί στη διαφορετική συχνότητα εμφάνισης των 

διαταραχών αυτών ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Επειδή ο παράγοντας απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (CRF), αποτελεί βασικό 

στοιχείο της απόκρισης του οργανισμού σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, και επειδή 

η έκφραση του είναι απορρυθμισμένη σε πολλές διαταραχές που σχετίζονται με 

το άγχος, αποτελεί ιδιαίτερα πιθανό υπόστρωμα για την εμφάνιση των διαφορών 

που σχετίζονται με το φύλο σε καταστάσεις που αφορούν ευαισθησία του άξονα 

του στρες. Πράγματι, υπάρχουν δεδομένα τα οποία σχετίζουν τη ρύθμιση της 

έκφρασης των γονιδίων CRF άμεσα από τα οιστρογόνα και υποδεικνύουν ένα 

μηχανισμό ο οποίος υποστηρίζει το φυλετικό διμορφισμό της απόκρισης του 

στρες και της επικράτησης της ψυχοπαθολογίας που σχετίζεται με το άγχος στις 

γυναίκες (Vamvakopoulos & Chrousos, 1993). Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι η 

αυξημένη ευαισθησία του άξονα YYE στα θηλυκά άτομα σχετίζεται με την 

επαγωγή της μεταγραφής του παράγοντα CRF από το σύμπλοκο υποδοχέα-

οιστρογόνου. Ο υποκινητής του γονιδίου CRF περιέχει θέσεις στις οποίες 

σύμπλοκα υποδοχέα-οιστρογόνου συνδεδεμένα με αγωνιστή μπορούν να 

επηρεάσουν τη μεταγραφή του γονιδίου (Vamvakopoulos & Chrousos, 1993).  Πιο 

πρόσφατα, οι β-ισόμορφες του υποδοχέα οιστρογόνου βρέθηκαν να 

συνεντοπίζονται με CRF σε πληθυσμό παρακοιλιακών υποθαλαμικών νευρώνων 



 

σε αρουραίο και να ρυθμίζουν τον υποκινητή του CRF σε καλλιέργειες κυττάρων 

(Miller et al., 2004). Αυτά τα ευρήματα συμβαδίζουν με την ιδέα ότι οι επιδράσεις 

των οιστρογόνων στη μεταγραφή του CRF σχετίζονται με τις διαφορές που 

παρατηρούνται στην απόκριση του στρες ανάμεσα σε θηλυκά και αρσενικά 

άτομα. 

Ταυτόχρονα, προκλινικές μελέτες έχουν εντοπίσει φυλετικές διαφορές στους 

υποδοχείς CRF, οπότε έτσι μπορεί να αυξηθεί η νευρωνική ευαισθησία στον CRF 

στα θηλυκά σε σύγκριση με τα αρσενικά τρωκτικά. Επί παραδείγματος, οι 

νοραδρενεργικοί νευρώνες στο σύστημα locus coeruleus (LC)  ήταν περισσότερο 

ευαίσθητοι στoν παράγοντα CRF σε θηλυκούς αρουραίους σε σύγκριση με 

αρσενικούς αρουραίους (Bangasser et al., 2010, 2013b, Curtis et al., 2006). Αυτή η 

διαφορά στη φυσιολογία μεταξύ των φύλων συνδέθηκε με τις διαφορές που 

παρατηρούνται στην πρόσδεση και σηματοδότηση μέσω του υποδοχέα CRF1 σε 

αρσενικά και θηλυκά άτομα (Bangasser et al., 2010). Επίσης, η δέσμευση του 

υποδοχέα CRF1 είναι υψηλότερη σε ορισμένες περιοχές του φλοιού και της 

αμυγδαλής σε ενήλικους θηλυκούς αρουραίους σε σύγκριση με ενήλικους 

αρσενικούς αρουραίους (Weathington & Cooke, 2012, Weathington et al., 2014). 

Επιπρόσθετα, έχουν προσδιοριστεί διαφορές, που σχετίζονται με το φύλο, στο 

συνεντοπισμό των υποδοχέων του CRF με τους GABA-εργικούς νευρώνες σε 

περιοχές του ιπποκάμπου (Howerton et al., 2014, Williams et al., 2011).  

Παράλληλα, μελέτες έδειξαν πως στα επίπεδα της ηλεκτροφυσιολογίας και της 

σηματοδότησης, οι θηλυκοί αρουραίοι είναι πιο ευαίσθητα στον παράγοντα CRF 

από τους αρσενικούς αρουραίους (Bangasser et al., 2010, Curtis et al., 2006). Έτσι, 

υψηλότερες δόσεις του CRF ενεργοποίησαν έναν αντισταθμιστικό μηχανισμό στα 

αρσενικούς, αλλά όχι στους θηλυκούς αρουραίους, που μείωσε τη σχετίζομενη με 

το άγχος συμπεριφορά τους. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να είναι η 

απευαισθητοποίηση του υποδοχέα CRF1, που έχει παρατηρηθεί σε αρσενικά 

ποντίκια που υπερεκφράζουν CRF, αλλά όχι σε θηλυκά ποντίκια που 

υπερεκφράζουν CRF (Bangasser et al., 2013b). Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα από 

την Bangasser και συνεργάτες (Bangasser et al, 2017), φαίνεται ότι στα θηλυκά 

άτομα ο CRFR1 σηματοδοτεί πιο ειδικά για το μονοπάτι των Gs πρωτεϊνών και 

κατ’ επέκταση των cAMP/PKA, σε αντίθεση με τα αρσενικά άτομα στα οποία 

φαίνεται πως ο CRFR1 προτιμά το σηματοδοτικό μονοπάτι της β-αρρεστίνης, το 

οποίο καταλήγει σε ενδοκυττάρωση των υποδοχέων.  

Οι διαφορές που σχετίζονται με το φύλο είναι επίσης εμφανείς και σε άλλες 

πτυχές της δραστηριότητας του άξονα YYE, καθώς παρατηρείται ότι οι θηλυκοί 

αρουραίοι έχουν υψηλότερα επίπεδα κορτικοστερόνης σε κατάσταση  ηρεμίας, 

αλλά και εμφανίζουν μεγαλύτερες ημερήσιες μεταβολές τόσο στην ACTH, όσο και 

στα επίπεδα κορτικοστερόνης σε σχέση με τους αρσενικούς (Handa et al., 1994, 



 

Kitay 1961). Επίσης, σε σύγκριση με τους αρσενικούς αρουραίους, οι θηλυκοί 

έχουν υψηλότερα επίπεδα γλυκοκορτικοειδών μετά από έκθεση σε στρεσσογόνα 

και αυτό φαίνεται να εξαρτάται από τις ορμόνες του κύκλου των θηλυκών (Galea 

et al., 1997, Seale et al., 2004a, b). Αυτές οι διαφορές σε κυτταρικό επίπεδο μεταξύ 

αρσενικού και θηλυκού φύλου υποδηλώνουν  ότι ο CRF μπορεί να επιδρά 

διαφορετικά στη ρύθμιση, τόσο των νευρωνικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου, 

όσο και της συμπεριφοράς αρσενικών και θηλυκών ατόμων.  

Τέλος, μελέτες δείχνουν έντονες διαφορές που σχετίζονται με το φύλο σε ένα 

άλλο σύστημα το οποίο συσχετίζεται με το άγχος, το σύστημα νορεπινεφρίνης 

του εγκεφάλου, το οποίο διαμορφώνει τις γνωστικές πτυχές της απόκρισης στο 

στρες. Η αυξημένη ευαισθησία σε συνθήκες στρες αυτού του συστήματος, θα 

μπορούσε να μεταφραστεί σε αυξημένη ή ακατάλληλη διέγερση, διαταραχή της 

προσοχής και υπερεγρήγορση. 

Βέβαια, οι διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων σε επίπεδο 
συστημάτων και συμπεριφορών που σχετίζονται με το σύστημα CRF είναι σε 

μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες, καθώς η πλειονότητα των προηγούμενων μελετών 
αξιολογούσε τη λειτουργία του συστήματος CRF, αλλά και άλλων συστημάτων, 

μόνο σε αρσενικά τρωκτικά (Toth et al., 2014, 2015).  
 

 
 

4.1 Φύλο & Σχιζοφρένεια  
 

Όσον αφορά στις διαφορές φύλου στη σχιζοφρένεια, αυτές είναι εμφανείς σε όλα 
σχεδόν τα χαρακτηριστικά της ασθένειας, από την εμφάνιση και τη μέση ηλικία 
εμφάνισης έως τη συμπτωματολογία, την πορεία της νόσου και την ανταπόκριση 
στις φαρμακολογικές θεραπείες. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
διαφέρουν οι άνδρες και οι γυναίκες με σχιζοφρένεια θα δώσει σημαντικές 
ενδείξεις σχετικά με την παθοφυσιολογία της διαταραχής. Μελέτες, έδειξαν πως 
οι γυναίκες με σχιζοφρένεια εμφανίζουν πιο έντονα συναισθηματικά-σχετιζόμενα 

συμπτώματα όπως οι διαταραχές της διάθεσης (Walker et al., 1985, Goldstein, 
1988, Szymanski et al., 1995, Koster et al., 2008), αλλά και καταθλιπτικά 

συμπτώματα τα οποία τείνουν να επιμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαταραχής 
(Morgan et al., 2008). Επίσης, τα θηλυκά άτομα τείνουν να παρουσιάζουν πιο 

έντονα ακουστικές ψευδαισθήσεις και παραληρητικές  ιδέες (Goldstein & Link, 
1988, Rector & Seeman, 1992, Leungand & Chue, 2000). Τα αρσενικά άτομα, 

ωστόσο, φαίνεται να εκφράζουν σταθερά περισσότερα αρνητικά συμπτώματα, 
κατά την αρχική εμφάνιση της διαταραχής, (Abel et al., 2010) και γνωστικά 

ελλείμματα (Leung & Chue, 2000). Τα δεδομένα από διάφορες μελέτες 
περιγράφουν χαμηλότερη απόδοση σε άνδρες με σχιζοφρένεια σε λειτουργίες 

που σχετίζονται με την προσοχή, τη γλώσσα και εκτελεστικές λειτουργίες σε 
σύγκριση με γυναίκες με σχιζοφρένεια (Goldstein et al., 1994, 1998, Seidman et al., 
1997, Hoff et al., 1998). Επίσης, έχει φανεί ότι τα θηλυκά άτομα με σχιζοφρένεια 
εκτελούν λειτουργίες εκμάθησης λόγου και δοκιμασίες μνήμης με μεγαλύτερη 



 

επιτυχία από ότι τα αρσενικά άτομα με σχιζοφρένεια (Bozikas et al., 2010). 

Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες που δε δείχνουν καμία διαφορά με βάση το φύλο 
στη γνωστική λειτουργία (Goldberg et al., 1995, Moriarty et al., 2001), ή σε άλλες 

ομάδες συμπτωμάτων (Lindstrom & Von Knorring, 1994, Addington et al., 1996, 
Larsen et al., 1996, Hayashiet et al., 2002). Γενικά, οι άνδρες φαίνεται να 

παρουσιάζουν χειρότερα συμπτώματα από τις γυναίκες και εμφανίζουν πολύ πιο 
σοβαρή μορφή της διαταραχής και αυτό θεωρείται ότι οφείλεται στην πιο πρώιμη 

ηλικία εμφάνισης της σχιζοφρένειας σε αυτούς (Abel et al., 2010). Επίσης, οι 
γυναίκες τείνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις αντιψυχωσικές θεραπείες και 

απαιτούν χαμηλότερες δόσεις σε σχέση με τους άνδρες, ωστόσο αυτό εξαρτάται 
και από παράγοντες όπως ο τύπος της αντιψυχωτικής θεραπείας, η φάση της 

εμμηνόπαυσης που βρίσκονται και η εξέλιξης της νόσου (Abel et al., 2010). 
Παρόλα αυτά, οι λειτουργικοί μηχανισμοί στους οποίους οφείλονται αυτές οι 

διαφορές μεταξύ των φύλων που σχετίζονται με τη συμπτωματολογία, την ηλικία 
έναρξης των συμπτωμάτων και την ανταπόκριση σε θεραπεία, παραμένουν 

ασαφείς στις μελέτες σε ανθρώπους. 

 

  



 

 

II. Σκοπός 

 

Στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας ήταν  η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη : 

 της συναπτικής πλαστικότητας στον προμετωπιαίο φλοιό, σε επίπεδο 

μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης (LTP) σε αρσενικούς και θηλυκούς 

ενήλικους μύες, καθώς και σε αρσενικούς και θηλυκούς ενήλικους μύες  

του νευροαναπτυξιακού μοντέλου σχιζοφρένειας που επάγεται από τον 

παράγοντα MAM.  
 

 της επίδρασης του παράγοντα CRF στη συναπτική πλαστικότητα στον 

προμετωπιαίο φλοιό, σε επίπεδο μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης 

(LTP), μέσω ανταγωνισμού των CRFRs, χρησιμοποιώντας το μη-ειδικό 

ανταγωνιστή Alpha-helical CRF9-41, σε τομές προμετωπιαίου φλοιού.    
 

 της επίδρασης του παράγοντα CRF στη συναπτική πλαστικότητα του 

προμετωπιαίου φλοιού, σε επίπεδο μακρόχρονης συναπτικής 

ενδυνάμωσης (LTP), σε θηλυκούς MAM μύες. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω 

χρόνιου ανταγωνισμού του υποδοχέα CRFR1, έπειτα από ενδοπεριτοναϊκή 

χορήγηση του μη-πεπτιδικού ανταγωνιστή ανταλαρμίνη.  
 

 

  



 

II. Υλικά & Μέθοδοι 

 

1. Πειραματόζωα 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν:  

-Αρσενικοί και θηλυκοί ενήλικοι (>90 ημερών) μύες (Mus musculus) της 

εργαστηριακής σειράς C57BL/6V (B6). Οι μύες βρισκόταν σε κλουβί ανά 3-4 

άτομα, με άφθονη τροφή και νερό. Η θερμοκρασία του δωματίου ήταν 23 oC (+/- 

1oC ) και υπήρχε περιοδικότητα εναλλαγής φωτός/σκοταδιού ανά 12 ώρες.  

 

 Θηλυκοί ενήλικοι μύες που είχαν εκτεθεί προγεννητικά στη μιτοτοξίνη ΜΑΜ 

(methylazoxymethanol acetate). 

-Σε θηλυκούς εγκυμονούντες B6 μύες πραγματοποιήθηκαν ενδοπεριτοναϊκές 

εγχύσεις της μιτοτοξίνης MAM, σε δόση 26mg/kg κατά τη 16η ημέρα της κύησης 

(GD16) στο διάστημα 1:00-3:00 μ.μ.. Οι απόγονοι αυτών των μυών παρέμειναν με 

βιολογικές ή παρένθετες μητέρες μέχρι την ηλικία των 25 ημερών (p.25), όπου 

απογαλακτίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά κλουβιά με βάση το φύλο 

τους. Τα ζώα παρέμειναν στα κλουβιά τους στις προαναφερθήσες συνθήκες μέχρι 

την ημέρα διεξαγωγής των πειραματικών διαδικασιών (>90 ημερών).  

*[οι απόγονοι των μυών στους οποίους δόθηκε ο παράγοντας MAM 

χαρακτηρίζονται στην παρούσα μελέτη ως «MAM-μύες»]       

Σε πρώτη φάση επιλέχθησαν 12 θηλυκοί MAM μύες, καθώς σε συμπεριφορικά 

πειράματα που προηγήθηκαν εμφάνισαν διαφορετική από την αναμενόμενη 

συμπεριφορά σε σύγκριση με τους αρσενικούς MAM μύες. Ως εκ τούτου τα 

θηλυκά MAM ζώα πιθανολογήθηκε να παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση 

στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ) που σχετίζεται με το 

στρες και ως επέκταση στο σύστημα του CRF.  

 

 Χρόνια χορήγηση ανταλαρμίνης 

Τα θηλυκά MAM ζώα διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα ελέγχου (MAM-

saline treated group) και την ομάδα στην οποία πραγματοποιήθηκε χρόνια 

χορήγηση του φαρμάκου-ανταγωνιστή του CRF1 υποδοχέα, ανταλαρμίνη A8727 

sigma (MAM-antalarmin treated group), ενώ υπήρχε και μία ομάδα B6 θηλυκών 

μυών στα οποία χορηγήθηκε ανταλαρμίνη (control antalarmin treated group). 

Κατά τη χρόνια χορήγηση ανταλαρμίνης στα ζώα χορηγούταν, με 



 

ενδοπεριτοναϊκή έγχυση, για διάστημα πέντε ημερών μια δόση ανταλαρμίνης 

20mg/kg ανά 12 ώρες, ενώ αντίστοιχα στην ομάδα ελέγχου χορηγούταν 

φυσιολογικός ορός (saline) 1ml/kg.  

Την 6η ημέρα και μετά το πέρας 16 ωρών από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης 

ανταλαρμίνης πραγματοποιήθηκαν πειράματα ηλεκτροφυσιολογίας, σε 7 ΜΑΜ-

μύες και 3 B6-μύες, στους οποίους χορηγήθηκε ο ανταγωνιστής ανταλαρμίνη, και 

σε 5 μύες της ομάδας ελέγχου. 

 

 

2. Ηλεκτροφυσιολογία 

Πειράματα ηλεκτροφυσιολογίας πραγματοποιήθηκαν σε: 

 8 αρσενικούς MAM ενήλικους μύες & 6 θηλυκούς MAM ενήλικους μύες 

 13 αρσενικούς & 10 θηλυκούς ενήλικους B6 μύες  

 7 θηλυκούς MAM μύες & 3 θηλυκούς B6 μύες στους οποίους 

πραγματοποιήθηκε χρόνια χορήγηση ανταλαρμίνης  

 5 μύες της ομάδας ελέγχου του πειράματος χρόνιας χορήγησης 

ανταλαρμίνης     

 

Τα πειράματα της ηλεκτροφυσιολογίας πραγματοποιήθηκαν σε φέτες εγκεφάλου 

που περιείχαν την περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού, καταγράφοντας δυναμικά 

τοπικού πεδίου (Local Field Potentials-LFPs) σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

ερεθισμού που αναφέρεται στη συνέχεια.  

 

 Παρασκευή τεχνητού εγκεφαλονωτιαίου υγρού (artificial cerebrospinal fluid-

aCSF) 

Για την πραγματοποίηση ηλεκτοφυσιολογικών καταγραφών οι φέτες του 

εγκεφάλου πρέπει να παραμένουν μεταβολικά ενεργές σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, από την απομόνωση του εγκεφάλου μέχρι την πραγματοποίηση 

καταγραφών. Για να παραμένει μεταβολικά ενεργός ο ιστός  βρίσκεται συνεχώς σε 

φρέσκο και οξυγωνομένο τεχνητό εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Από τη στιγμή της 

απομόνωσης του εγκεφάλου από την κρανιακή κοιλότητα του ζώου μέχρι τη 

διαδικασία λήψης των λεπτών τομών χρησιμοποιείται παγωμένο και 

οξυγωνομένο (95% O2/5% CO2)  0-Ca2+/aCSF, με σύσταση 125 mM NaCl, 3.5 mM 

KCl, 26mM NaHCO3, 3 mM MgCl2, 1.26 mM NaH2PO4 , 10 mM glucose σε pH=7,4 και 

ωσμογραμμομοριακότητα κατ’όγκο 310mOsm/L. Μετά τη λήψη των τομών 



 

εγκεφάλου, ακολουθεί επώαση για ~1 ώρα σε οξυγωνομένο (95% O2/5% CO2) 

normal aCSF με σύσταση 125 mM NaCl, 3.5 mM KCl, 26 mM NaHCO3, 1 mM MgCl2, 

2 mM CaCl2, 10 mM glucose σε pH=7,4, ωσμογραμμομοριακότητα 310 mOsm/L και 

θερμοκρασία ~37oC. Συνεχής ροή οξυγωνομένου normal aCSF χρησιμοποιείται σε 

όλη τη διάρκεια των ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών, ώστε να παραμένουν 

μεταβολικά ενεργά τα εγκεφαλικά κύτταρα.    

 

 Διαδικασία απομόνωσης εγκεφάλου και λήψης τομών 

Το ζώο αναισθητοποιείται με αλοθάνιο (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane) 

και στη συνέχεια απομονώνεται ταχέως ο εγκέφαλός του ως εξής: το ζώο αρχικά 

καρατομείται και αφαιρείται η εξωτερική επιδερμίδα της κεφαλής. 

Δημιουργούνται τρεις σχισμές στο κρανίο σχήματος Τ, μία κατά μήκος του 

εμπροσθοπίσθιου άξονα και άλλες δύο μικρότερες με διεύθυνση κάθετη της 

πρώτης και στο επίπεδο του κρανίου που καλύπτει την παρεγκεφαλίδα. Με τη 

χρήση κυρτής λαβίδας απομακρύνεται το κρανιακό οστό και αφαιρείται η σκληρή 

μήνιγγα που περιβάλλει τον εγκέφαλο. Τέλος με τη βοήθεια λεπτής σπάτουλας, 

αποκόπτεται το οπτικό χίασμα και οι υπόλοιποι σύνδεσμοι μεταξύ κρανίου και 

εγκεφάλου και ο ιστός τοποθετείται σε beaker με παγωμένο και οξυγονομένο 0-

Ca2+/aCSF.  

Στη συνέχεια ο εγκέφαλος τέμνεται υπό γωνία ~60ο ως προς τον εμπροσθοπίσθιο 

άξονα και ~60ο ως προς τον εσωπλευρικό άξονα. Το πρόσθιο τμήμα του 

εγκεφάλου, όπου εντοπίζεται ο προμετωπιαίος φλοιός τοποθετείται σε 

μικροτόμο παλλόμενης λεπίδας (Leica VT1000S) και λαμβάνονται τομές πάχους 

400 μm, οι οποίες περιλαμβάνουν τον προμετωπιαίο φλοιό. Οι τομές 

μεταφέρονται σε tissue well, βυθισμένο σε normal aCSF, 37οC και συνεχή 

οξυγόνωση για ~1 ώρα μέχρι τη μεταφορά τους στην τράπεζα των 

ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών.  

 

 Πειραματική διάταξη καταγραφών τοπικού πεδίου  

Στη διαδικασία εξωκυττάριας καταγραφής δυναμικών τοπικού πεδίου (Local Field 

Potentials-LFps) χρησιμοποιείται ένα μεταλλικό συγκεντρωτικό μικροηλεκτρόδιο 

ερεθισμού (πλατίνα/ιρίδιο) και ένα ηλεκτρόδιο καταγραφής που απαρτίζεται από 

λεπτό σύρμα χλωριούχου αργύρου και μονωτική γυάλινη μικροπιπέτα 

(διαμέτρου ~10 μm), πλήρη ηλεκτρολύτη (3Μ NaCl). Οι καταγραφές 

πραγματόποιήθηκαν στο σύνολό τους στην έξω κοκκώδη στοιβάδα (layer II) στην 

περιοχή του prelimbic prefrontal cortex, η οποία εντοπίζεται με τη βοήθεια 

μικροσκοπίου φωτισμού πρόσπτωσης (Zeiss,USA) και ενσωματωμένης κάμερας 



 

Ηλεκτρόδιο 

καταγραφής 

Ηλεκτρόδιο  

ερεθισμού 

(Hamamatsu, Japan) (Εικόνα 11). Τα ασθενή ηλεκτρικά σήματα που δέχεται το 

μικροηλεκτρόδιο φιλτράρονται με χαμηλοπερατό φίλτρο στα 0-1 Hz και 

ενισχύονται μέσω ενισχυτή (DAGAN BVC-700), ψηφιοποιούνται με το ITC-18 (A-D 

board), και καταγράφονται σε υπολογιστή όπου λαμβάνονται με τη χρήση του 

προγράμματος IgorPro (Wavemetrics, USA). Η συχνότητα λήψης ανέρχεται στα 

100 kHz.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρωτόκολλο ερεθισμού  

Το πρωτόκολλο ερεθισμού για τον προμετωπιαίο φλοιό πραγματοποιείται με τα 

δύο ηλεκτρόδια (ερεθισμού και καταγραφής) τοποθετημένα στην ίδια στοιβάδα 

του προμετωπιαίου (layer II). Το ηλεκτρόδιο ερεθισμού «έρχεται» από τη 

στοιβάδα I του προμετωπιαίου φλοιού, ενώ το ηλεκτρόδιο καταγραφής από τη 

στοιβάδα IV. Αφού βρεθεί η κατάλληλη διάταξη των ηλεκτροδίων στο χώρο 

παραμένουν σταθερά σε αυτή τη θέση καθ’όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. Η 

διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:  

Εικόνα 111:  

πειραματική διάταξη ηλεκτροδίων σε τομή 

εγκεφάλου που περιέχει την περιοχή του pfc. 

Με κόκκινη γραμμή προσδιορίζεται η μέση 

γραμμή των ημισφαιρίων. 



 

-Input-output: πραγματοποιούνται διαδοχικά δύο ερεθισμοί διάρκειας 0.01 ms, 

έντασης 0.1 mA και με χρονική απόσταση μεταξύ τους ISI (InterStimulus Interval) 

διάρκειας 60”. Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με αυξανόμενη 

ένταση ερεθισμού κατά 0.1 mA κάθε φορά μέχρι τα 0.3mA και τέλος δίνονται δύο 

ερεθισμοί έντασης 0.15 mA.  

Σε όλες τις φάσεις του πρωτοκόλλου που ακολουθούν η ένταση του ρεύματος 

είναι σταθερή στο επίπεδο όπου η απόκριση που λαμβάνεται είναι της τάξης του 1 

mV. 

-Paired-pulses: εφαρμόζονται συζευγμένοι παλμοί με μεταξύ τους διάστημα 100, 

50 και 20 ms ή αλλιώς με συχνότητα 10, 20 και 50 Hz με τη σειρά που 

αναγράφονται και από δύο επαναλήψεις για την κάθε συχνότητα, με ISI διαρκείας 

60”. 

-Baseline activity: εφαρμογή 10 μονών ερεθισμάτων,σταθερής έντασης, διάρκειας 

0.01 ms και μεταξύ τους ISI 60”. 

-Tetanus test: ο τετανικός ερεθισμός αποτελείται από 3 επαναλήψεις διεγερτικών 

σημάτων υψηλής συχνότητας (100Hz) και αυξημένης διάρκειας (1sec), μεταξύ των 

οποίων παρεμβάλλεται ISI διαρκείας 20”. 

-LTP-induction: εφαρμόζονται μια σειρά 50 μονών ερεθισμών σταθερής έντασης 

και διάρκειας, με μεταξύ τους ISI 60’’ (όμοιες συνθήκες με αυτές του baseline 

activity). Εάν το μέσο μέγεθος της απόκρισης αυξηθεί σε σύγκριση με την baseline 

activity, παρ’ότι η ένταση του ερεθισμού είναι σταθερή, πρόκειται για 

μακρόχρονη ενδυνάμωση της συναπτικής ισχύος, ενώ αν δε μεταβληθεί 

σημαντικά οι συνάψεις δεν εμφανίζουν πλαστικότητα. 

 

🔵  Συνθήκη a-helical 

Ο α–Helical CRF9-41, αποτελεί πεπτιδικό ανταγωνιστή που δεσμεύει τις θέσεις 

των υποδοχέων (CRFR1 και CRFR2) για τον παράγοντα CRF και στην παρούσα 

μελέτη εφαρμόστηκε για να ελεγχθεί η επίδραση του στην εμφάνιση 

μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης. 

-Acute εφαρμογή: μετα την φάση των paired pulses εναλλάχθηκε η ροή normal 

aCSF στη φέτα εγκεφάλου, με 200ml α-Helical 3μM σε normal aCSF. Μετά το 

πέρας 10’ ώστε πλέον στη φέτα εγκεφάλου να επιδρά το α-Helical, το πρωτόκολλο 

εφαρμόστηκε από την αρχή με τις ίδιες συνθήκες. 

Η συγκεριμένη συνθήκη του α-Helical CRF εφαρμόστηκε σε πρώτη φάση σε φέτες 

εγκεφάλου από 4 αρσενικούς και 2 θηλυκούς ενήλικους μύες και όχι σε MAM ζώα.   



 

3. Στατιστική ανάλυση 

Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα 

πειράματα ηλεκτροφυσιολογίας. Προκειμένου να καθοριστεί το κατά πόσο δύο 

ομάδες τιμών είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση με χρήση του Student’s t-test. Στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ορίστηκαν εκείνες που έδιναν την τιμή p<0,05, ενώ τιμές p>0,05 κατέστησαν τις 

πιθανές διαφορές στατιστικά μη-σημαντικές. Όλες οι αναλύσεις καθώς και η 

δημιουργία γραφημάτων έγιναν με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος 

Microsoft Office excel 2007.  

  



 

IV. Αποτελέσματα 

 

Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές δυναμικών τοπικού 

πεδίου (LFPs) στη δεύτερη στοιβάδα (layer II) του προμετωπιαίου φλοιού σε 

εγκεφαλικές τομές ενήλικων (>90 ημερών) μυών, για την εκτίμηση της 

συναπτικής πλαστικότητας της περιοχής αυτής.  

 

Τα καταγραφόμενα δυναμικά τοπικού πεδίου έπειτα από μοναδιαίο ερεθισμό 

ήταν της μορφής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπου φαίνονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως:  

 Vpeak: κορυφή που αντικατροπτίζει τη συνολική απόκριση των 

προσυναπτικών νευρώνων (fiber volley) και εξαρτάται από το πλήθος των 

προσυναπτικών ινών που πυροδοτούν δυναμικά ενεργείας  

 

 fpeak:  αντιπροσωπεύει τη μέγιστη τιμή εκπόλωσης διεγερτικού 

μετασυναπτικού δυναμικού του συνόλου των νευρώνων που 

καταγράφονται  

 

 σημείο Α: το μέγιστο θετικό σημείο της καμπύλης μετά το Vpeak 

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ του σημείου Α και του fpeak, αποτελεί το fppeak. 

Α

fpeak 

Vpeak 



 

🔵  Σύγκριση αρσενικών & θηλυκών ενήλικων B6 μυών 

Ηλεκτροφυσιολογικές εξωκυττάριες καταγραφές πραγματοποιήθηκαν σε 9 φέτες 

προμετωπιαίου φλοιού ασρενικών ενήλικων μυών και 13 φέτες προμετωπιαίου 

φλοιού θηλυκών μυών, ακολοθώντας το ίδιο πρωτόκολλο ερεθισμού και στις δύο 

περιπτώσεις.  

 

 Input/Output 

Σε ότι αφορά τις βασικές ιδιότητες συναπτικής διαβίβασης των νευρώνων του 

προμετωπιαίου φλοιού με μεταβλητή ένταση του σήματος ερεθισμού, 

παρατηρήθηκε ότι τόσο σε αρσενικά, όσο και θηλυκά άτομα, η καταγραφόμενη 

απόκριση αυξανόταν, όσο μεγαλύτερη ήταν η ένταση του διεγερτικού 

ερεθίσματος. Σε ότι αφορά το μέγεθος της απόκρισης, οι νευρώνες των θηλυκών 

μυών εμφάνισαν μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των αρσενικών μυών.   

(Γράφημα 1). 

 

 

 

 

 LTP 

Για τη μελέτη της μακρόχρονης συναπτικής πλαστικότητας καταμετράται αρχικά 

το μέσο μέγεθος της απόκρισης των νευρώνων πριν την εφαρμογή του τετανικού 
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Γράφημα 1: input/output, με μπλέ γραμμή απεικονίζεται η απόκριση των 

θηλυκών μυών και με κόκκινο η απόκριση των αρσενικών μυών. 



 

ερεθισμού, δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζεται ως «βασική κατάσταση» (baseline 

activity). Μετά την εφαρμογή του τετανικού ερεθίσματος ακολουθεί καταγραφή 

του μέσου μεγέθους απόκρισης για 50’. Εάν το μέσο μέγεθος απόκρισης 

αυξάνεται σε σχέση με τη «βασική κατάσταση», πρόκειται για μακρόχρονη 

συναπτική ενδυνάμωση (LTP) (Εικόνα 12), ενώ εάν παραμένει σχετικά 

αμετάβλητη έχουμε απουσία μακρόχρονης συναπτικής πλαστικότητας  (Εικόνα 

13).  

 

 

Εικόνα 122: ενδεικτικές εξωκυττάριες καταγραφές όπου με μπλέ φαίνεται η 
συναπτική απόκριση πριν το τετανικό ερέθισμα, με κόκκινο φαίνεται η μακρόχρονη 

συναπτική ενδυνάμωση (LTP).  

 

 

Εικόνα 13: ενδεικτικές εξωκυττάριες καταγραφές όπου με μαύρο φαίνεται η 
συναπτική απόκριση πριν το τετανικό ερέθισμα, με κόκκινο φαίνεται η μακρόχρονη 
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συναπτική ενδυνάμωση μετά το τετανικό ερέθισμα, απουσία συναπτικής 

πλαστικότητας.  

Τόσο οι αρσενικοί, όσο και οι θηλυκοί μύες φαίνεται να εμφανίζουν LTP 

(Γράφημα 2), ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές που 

σχετίζονται με το φύλο στην εμφάνιση του LTP (Γράφημα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Γράφημα 3: διαφορές στην LTP σε θηλυκούς (μπλε) 
           και αρσενικούς μύες (κόκκινο).   
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Γράφημα 2: συναπτική πλαστικότητα σε σχέση με το χρόνο σε αρσενικούς 

(κόκκινο) και θηλυκούς μύες (μπλε).   



 

Γράφημα 4: δεν παρατηρείται διαφορά στο μέγεθος της απόκρισης σε σχέση με 
την ένταση του ερεθίσματος μεταξύ της συνθήκης όπου επιδρά ο α-Helical 

CRF9-41 (πορτοκαλί), και της φυσιολογικής (μπλε). 
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🔵  Σύγκριση αρσενικών & θηλυκών ενήλικων B6 μυών, υπό τη συνθήκη του 

ανταγωνιστή α-Helical CRF 9-41 

Σε 3 φέτες εγκεφάλου θηλυκών ενήλικων B6 μυών και σε 4 φέτες εγκεφάλου 

αρσενικών ενήλικων B6 μυών, ελέγχθηκε η επίδραση στη συναπτική 

πλαστικότητα του προμετωπιαίου φλοιού του ανταγωνιστή  α-Helical CRF 9-41, 

συγκέντρωσης 3μM, σε 200 ml normal-aCSF. Η εφαρμογή του ανταγωνιστή 

πραγματοποιήθηκε πριν την αρχή του πρωτόκολλου ερεθισμού για την επαγωγή 

LTP και η διαδικασία ήταν η ίδια για τις δύο πειραματικές ομάδες 

(θηλυκά/αρσενικά).   

 

♂  Αρσενικοί μύες 

 

 Input/Output  

Σε ότι αφορά το μέγεθος της απόκρισης, οι νευρώνες των αρσενικών μυών δεν 

εμφάνισαν διαφορές υπό την επίδραση του ανταγωνιστή α-Helical CRF9-41 (after 

α-helical), σε σύγκριση με τη φυσιολογική συνθήκη χωρίς τον ανταγωνιστή 

(before α-helical) όπως φαίνεται στο γράφημα 4. Οι καταγραφές 

πραγματοποιούνται στην ίδια φέτα πριν και μετά την επίδραση του ανταγωνιστή. 
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Γράφημα 5: συναπτική πλαστικότητα σε σχέση με το χρόνο, φέτες προμετωπιαίου 
φλοιού αρσενικών μυών υπό την επίδραση του ανταγωνιστή α-Helical CRF9-41 

(κόκκινο), αντίστοιχες φέτες σε φυσιολογική συνθήκη (control, πράσινο).  

 LTP 

Σε φέτες προμετωπιαίου φλοιού αρσενικών μυών στις οποίες επέδρασε ο 

ανταγωνιστής a-Helical CRF 9-41 (α-helical) φαίνεται πως τα επίπεδα της LTP 

έχουν μία τάση προς μείωση σε σύγκριση με τα επίπεδα της LTP που προέκυψαν 

σε φέτες εγκεφάλου αρσενικών μυών στις οποίες δεν επέδρασε ο ανταγωνιστής 

(control)(Γράφημα 5,6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 6: διαφορές στην LTP σε φέτες υπό την        
επίδραση του ανταγωνιστή α-Ηelical CRF9-41 
(κόκκινο) και στη φέτες σε φυσιολογική συνθήκη 

(control, πράσινο). 
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♀  Θηλυκοί μύες 

 Input/Output 

Σε ότι αφορά το μέγεθος της απόκρισης  στις φέτες προμετωπιαίου φλοιού από 

θηλυκούς μύες φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξημένη απόκριση των νευρώνων  υπό 

την επίδραση του ανταγωνιστή α-Helical CRF9-41 (after α-helical) στα μικρά 

ρεύματα ερεθισμού, σε σύγκριση με τη φυσιολογική συνθήκη χωρίς τον 

ανταγωνιστή (before α-helical) όπως φαίνεται στο γράφημα 5. Οι καταγραφές 

πραγματοποιούνται στην ίδια φέτα πριν και μετά την επίδραση του ανταγωνιστή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LTP 

Αντίθετα με τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε φέτες εγκεφάλου 

αρσενικών μυών, στις φέτες προμετωπιαίου φλοιού θηλυκών μυών υπό την 

επίδραση του ανταγωνιστή a-Helical CRF 9-41 (α-helical) φαίνεται πως τα επίπεδα 

της LTP έχουν μια τάση προς αύξηση, σε σύγκριση με τα επίπεδα της LTP  σε 

φέτες εγκεφάλου θηλυκών μυών σε φυσιολογική συνθήκη (control) (Γράφημα 

7,8).   

Γράφημα 5: αυξημένο μέγεθος της απόκρισης παρατηρείται σε μικρής έντασης 
ερεθίσμα στη συνθήκη όπου επιδρά ο α-Helical CRF9-41 (μπλε) σε σύγκριση με την 
απόκριση σε μικρής έντασης ερεθίσματος στη φυσιολογική συνθήκη, χωρίς 

επίδραση του ανταγωνιστή, (πορτοκαλί). 
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Γράφημα 7: συναπτική πλαστικότητα σε σχέση με το χρόνο, φέτες προμετωπιαίου 
φλοιού θηλυκών μυών υπό την επίδραση του ανταγωνιστή α-helical (γκρι), 

αντίστοιχες φέτες σε φυσιολογική συνθήκη (control, μώβ). 

 

Γράφημα 8: διαφορές στην LTP σε φέτες υπό 
την επίδραση του ανταγωνιστής α-Helical 
CRF9-41 (γκρι) και σε φέτες σε φυσιολογική 

συνθήκη (control,μωβ). 



 

🔵  Σύγκριση αρσενικών-MAM & θηλυκών-MAM ενήλικων μυών 

Η δεύτερη κατηγορία μυών όπου πραγματοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικές 

καταγραφές τοπικού πεδίου ήταν αρσενικοί και θηλυκοί ενήλικες (>90 ημερών) 

MAM-μύες. 

Διαφορές παρατηρήθηκαν σε θηλυκούς-MAM και αρσενικούς-ΜΑΜ μύες, σε 

επίπεδο επαγωγής συναπτικής πλαστικότητας, σε σχέση με τους μύες της ομάδας 

ελέγχου, του αντίστοιχου φύλου.  

Στους αρσενικούς-MAM μύες παρατηρήθηκε, στατιστικά σημαντική, μείωση της 

εμφάνισης μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης σε σύγκριση με  αρσενικούς 

B6 μύες (Γράφημα 9). 
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Γράφημα 9: συναπτική πλαστικότητα σε σχέση με το χρόνο σε B6 αρσενικούς μύες 

(PBS-κόκκινο) και αρσενικούς-MAM μύες (MAM E16, ροζ). 



 

Στους θηλυκούς-MAM μύες αντίθετα δεν παρατηρήθηκε, στατιστικά σημαντική, 

διαφορά στην εφάνιση της μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης (LTP) σε 

σύγκριση με τους B6 θηλυκούς μύες (Γράφημα 10).   

 

 

 

 

🔵  Χρόνια χορήγηση ανταλαρμίνης σε θηλυκούς-MAM και B6 ενήλικους μύες 

Σε 5 θηλυκούς-MAM μύες (MAM-antalarmin treated) και 3 θηλυκούς B6 μύες 

(control-antalarmin treated) χορηγήθηκε ενδοπεριτονιακά για δίαστημα 5 

ημερών, ανά 12ώρες και ο ανταγωνιστής των CRFR1, ανταλαρμίνη (20mg/kg). 

Ενώ σε 5 θηλυκούς-MAM μύες (MAM-saline treated) και 7 θηλυκούς B6 μύες, στο 

ίδιο διάστημα, χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά φυσιολογικός ορός (1mg/kg), ανά 12 

ώρες.  
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Γράφημα 10: συναπτική πλαστικότητα σε σχέση με το χρόνο σε B6 θηλυκούς μύες 

(control, πορτοκαλί) και θηλυκούς-MAM μύες (MAM-16, μπλε). 
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Μετά το πέρας των 5 ημερών πραγματοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικές 

καταγραφές τοπικού πεδίου σε φέτες εγκεφάλου που περιείχαν την περιοχή του 

προμετωπιαίου φλοιού, από όλες τις ομάδες των ζώων που συμμετείχαν. 

 

 

 Input/Output 

Σε ότι αφορά τις βασικές ιδιότητες συναπτικής διαβίβασης των νευρώνων του 

προμετωπιαίου φλοιού με μεταβλητή ένταση του σήματος ερεθισμού, 

παρατηρήθηκε πως στους θηλυκούς B6 μύες υπάρχει διαφορά όσο  στη 

συναπτική απόκριση όσο αυξάνεται η ένταση του ερεθισμού (Γράφημα 11), ενώ 

στους θηλυκούς MAM μύες φαίνεται να επηρεάζεται η συναπτική απόκριση μόνο 

σε χαμηλής έντασης ερεθίσματα (Γράφημα 12). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 11: διαφορές στη συναπτική απόκριση παρατηρούνται μεταξύ των 
θηλυκών μυών στα οποία χορηγήθηκε ανταλαρμίνη (μπλε) και σε αυτά που 
χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός (πράσινο) όπου η συναπτική απόκριση 

εμφανίζεται αυξημένη σε αυξημένη ένταση ερεθισμού.  
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 LTP 

Όσον αφορά τους B6 θηλυκούς μύες στους οποίους χορηγήθηκε χρόνια ο 

ανταγωνιστής ανταλαρμίνη (control antalarmin treated) παρατηρήθηκαν 

αυξημένα επίπεδα της LTP σε σύγκριση με B6 θηλυκούς μύες  στους οποίους 

χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός (control saline treated) όπως φαίνεται στα 

γραφήματα 13, 15. 

Αντίθετα στους θηλυκούς MAM μύες στους οποίους πραγματοποιήθηκε χρόνια 

χορήγηση ανταλαρμίνης (MAM antalarmin treated) δεν παρατηρήθηκε συναπτική 

ενδυνάμωση -οριακά συναπτική καταστολή- σε σύγκριση με MAM θηλυκούς μύες 

όπου χορηγούταν φυσιολογικός ορός (MAM saline treated) και εμφανίζουν LTP, 

αν και σε σχετικά μειωμένα επίπεδα (γράφημα 14,16).  

Τα αποτελέσματα της ομάδας των θηλυκών B6 μυών εμφανίζουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, ενώ της ομάδας των θηλυκών MAM μυών δεν  εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Γράφημα 12: διαφορές στη συναπτική απόκριση παρατηρείται μόνο σε μικρής 
έντασης ερέθισμα, όπου στους θηλυκούς MAM μύες που τους χορηγήθηκε 
ανταλαρμίνη (πορτοκαλί) φαίνεται αυξημένη σε σχέση με τους   αντίστοιχους που 

τους χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός (πράσινο). 



 

Γράφημα 13: συναπτική πλαστικότητα σε σχέση με το χρόνο σε B6 θηλυκούς μύες 
στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί χρόνια χορήγηση ανταλαρμίνης (control 
antalarmin treated, μπλε) και B6 θηλυκούς  μύες στους οποίους χορηγούταν 

φυσιολογικός ορός (control saline treated, πράσινο). 

Γράφημα 14: συναπτική πλαστικότητα σε σχέση με το χρόνο σε MAM θηλυκούς 
μύες στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί χρόνια χορήγηση ανταλαρμίνης (MAM 
antalarmin treated, πορτοκαλί) και MAM θηλυκούς  μύες στους οποίους 
χορηγούταν φυσιολογικός ορός (MAM  saline treated, πράσινο). 
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Γράφημα 15: μεταβολή της LTP σε θηλυκούς 
B6 μύες όπου πραγματοποιήθηκε χρόνια 
χορήγηση ανταλαρμίνης (μπλε), σε 
σύγκριση με θηλυκούς B6 μύες όπου 

χορηγούταν φυσιολογικός ορός (πράσινο). 

Γράφημα 16: μεταβολή της LTP σε θηλυκούς 
MAM μύες όπου πραγματοποιήθηκε χρόνια 
χορήγηση ανταλαρμίνης (πορτοκαλί) [εκτός 
ορίων του άξονα], σε σύγκριση με θηλυκούς 
MAM μύες όπου χορηγούταν φυσιολογικός 

ορός (πράσινο). 



 

V. Συζήτηση 

 

Σε αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές σε 

φέτες του  προμετωπιαίου φλοιού αρσενικών και θηλυκών ενήλικων μυών με 

σκοπό να μελετηθεί η συναπτική πλαστικότητα της περιοχής αυτής, τόσο σε 

βασικό επίπεδο της συναπτικής διαβίβασης των νευρώνων, όσο και  σε επίπεδο 

μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης (LTP). Δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική 

διαφοροποίηση στην εμφάνιση μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης μεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών μυών. Σε ότι αφορά τις βασικές ιδιότητες συναπτικής 

διαβίβασης των νευρώνων του προμετωπιαίου φλοιού με μεταβλητή ένταση του 

σήματος ερεθισμού, παρατηρήθηκε ότι τόσο σε αρσενικά, όσο και θηλυκά άτομα, 

η καταγραφόμενη απόκριση αυξανόταν, όσο μεγαλύτερη ήταν η ένταση του 

διεγερτικού ερεθίσματος. Σε ότι αφορά το μέγεθος της απόκρισης, οι νευρώνες 

των θηλυκών μυών εμφάνισαν μεγαλύτερες  τιμές από τις αντίστοιχες των 

αρσενικών μυών.  

Επίσης πραγματοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές σε φέτες 

προμετωπιαίου φλοιού για τη μελέτη της επίδρασης του παράγοντα CRF στη 

συναπτική πλαστικότητα, σε επίπεδο μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης 

(LTP) σε αρσενικούς και θηλυκούς ενήλικους μύες. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε 

ο ανταγωνισμός των CRFRs, χρησιμοποιώντας το μη-ειδικό ανταγωνιστή Alpha-

helical CRF9-41, σε τομές προμετωπιαίου φλοιού κατά τη διάρκεια των 

ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκαν 

διαφορές στη συναπτική πλαστικότητα του προμετωπιαίου φλοιού, υπό την 

επίδραση του a-Helical CRF9-41, σε αρσενικούς και θηλυκούς μύες σε σύγκριση με 

τις αντίστοιχες αποκρίσεις της φυσιολογικής συνθληκης, χωρίς την επίδραση του 

ανταγωνιστή. Στους αρσενικούς μύες φαίνεται μία τάση προς μείωση των 

επιπέδων της LTP υπό την επίδραση του ανταγωνιστή των CRFRs, σε σύγκριση με 

τα επίπεδα της LTP στη φυσιλογική συνθήκη. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα 

των θηλυκών μυών, όπου η επίδραση του a-Helical CRF9-41 στις φέτες 

προμετωπιαίου φλοιού φαίνεται να διατηρεί σταθερά ή να τείνει να αυξήσει τα 

επίπεδα της LTP, σε σύγκριση με τα επίπεδα της LTP  σε αντίστοιχες φέτες 

εγκεφάλου στη φυσιολογική συνθήκη. Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται σε πρώτη 

φάση η ύπαρξη ενεργών υποδοχέων του CRF στις φέτες εγκεφάλου με την 

περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού τόσο σε αρσενικούς, όσο και σε θηλυκούς 

μύες, ενώ εφόσον ο ανταγωνιστής επηρρεάζει διαφορετικά τα δύο φύλα, γίνεται 

αντιληπτή η ύπαρξη φυλετικών διαφοροποιήσεων στο σύστημα του CRF. 

Προηγούμενες μελέτες στις περιοχές της αμυγδαλής (basolateral και central 

amygdala)  και του ιπποκάμπου έχουν δείξει πως ενεργοποίηση των CRFR1, είτε 

από την επίδραση στρεσσογόνων  ερεθισμάτων, είτε από χορήγηση του 



 

παράγοντα CRF, οδηγεί σε αύξηση της LTP στις περιοχές της αμυγδαλής και 

αυξημένη διεγερσιμότητα των νευρώνων, ενισχυμένη συναπτική πλαστικότητα 

και αποτελεσματικότητα στην περιοχή του ιπποκάμπου (Aldenhoff et al., 1983, 

Wang et al., 1998, Blank et al., 2002, Polland et al., 2006, Refogo et al., 2011). 

Αντίθετα, αναστολή των CRFR1 στην περιοχή της βασοπλευρικής αμυγδαλής 

προκαλλεί μείωση, της επαγώμενης από τον παράγοντα CRF, LTP (Refogo et al., 

2011). Είναι γνωστό άλλωστε πως ο  παράγοντας CRF μπορεί να προκαλέσει LTP 

(Wang et al., 1998, 2000, Pollandt et al., 2006) ή να ενισχύσει το μέγεθος της LTP 

που επάγεται με άλλες διαδικασίες (Pollandt et al., 2006), και πως η επαγώμενη 

από τον CRF LTP εξαρτάται από τους υποδοχείς CRFR1 και εμπλέκει το μονοπάτι 

της ΡΚΑ (Joëls et al., 2006). Οι στεροειδείς ορμόνες των επινεφριδίων 

διαμεσολαβούν σε αυτά τα γεγονότα και διευκολύνουν την εμφάνιση τόσο της 

LTP, όσο και των συμπεριφορών που εξαρτώνται από τον mPFC, μέσω 

μηχανισμών που καθορίζονται όχι μόνο από τους υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών 

(GRs), αλλά επίσης από μονοπάτια σηματοδότησης που περιλαμβάνουν κινάσες 

επαγόμενες από ορό και γλυκοκορτικοειδή (SGK), και ανακύκλωση υποδοχέων 

NMDA και AMPA (Yuen et al., 2009, 2011a).  

Ο ρόλος των CRFR2 υποδοχέων δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρος, καθώς σε 

προγενέστερες μελέτες η χορήγηση αγωνιστών και ανταγωνιστών του CRFR2 σε 

διάφορες περιοχές του εγκεφάλου αποκαλύπτει τόσο αγχολυτικούς, όσο και 

αγχογόνους ρόλους του CRFR2 (Smith et al., 1998, Timpl et al., 1998, Bale et al., 

2000, Coste et al., 2000, Kishimoto et al., 2000). Βέβαια ο προμετωπιαίος φλοιός 

έχει φανεί πως δε βρίσκεται στο εύρος κατανομής των CRFR2, οπότε στην 

προκειμένη περίπτωση η επίδραση του α-Helical CRF9-41 δεν αναμένεται να 

επηρεάσει τη δράση των CRFR2.  

Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια προκύπτουν από μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε αρσενικά άτομα, οπότε τα στοιχεία που σχετίζονται με τα 

αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στις φέτες προμετωπιαίου φλοιού των 

θηλυκών μυών υπό τη δράση του ανταγωνιστή α-Helical CRF9-41 είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένα. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν υπό την επίδραση του 

ανταγωνιστή των CRFRs στη συναπτική πλαστικότητα του προμετωπιαίου 

φλοιού μεταξύ αρσενικών και θηλυκών μυών, πιθανολογείται πως σχετίζεται 

άμεσα με διαφορές που παρατηρούνται στην πρόσδεση και σηματοδότηση μέσω 

του υποδοχέα CRF1 σε αρσενικά και θηλυκά άτομα (Bangasser et al., 2010). 

Παράλληλα, μελέτες έδειξαν πως σε επίπεδα της ηλεκτροφυσιολογίας και της 

σηματοδότησης, οι θηλυκοί αρουραίοι είναι πιο ευαίσθητοι στον παράγοντα CRF 

από τους αρσενικούς αρουραίους (Bangasser et al., 2010, Curtis et al., 2006). Έτσι, 

υψηλότερες δόσεις του CRF ενεργοποιούν έναν αντισταθμιστικό μηχανισμό στα 

αρσενικούς, αλλά όχι στους θηλυκούς αρουραίους, που μείωνει τη σχετίζομενη 

με το άγχος συμπεριφορά τους. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να είναι η 



 

απευαισθητοποίηση του υποδοχέα CRF1, που έχει παρατηρηθεί σε αρσενικά 

ποντίκια που υπερεκφράζουν CRF, αλλά όχι σε θηλυκά ποντίκια που 

υπερεκφράζουν CRF (Bangasser et al., 2013b). Επίσης υπάρχουν δεδομένα τα 

οποία σχετίζουν τη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων CRF άμεσα από τα 

οιστρογόνα και υποδεικνύουν ένα μηχανισμό ο οποίος υποστηρίζει το φυλετικό 

διμορφισμό της απόκρισης του στρες και συσχετίζουν την αυξημένη ευαισθησία 

του άξονα YYE στα θηλυκά άτομα με την επαγωγή της μεταγραφής του 

παράγοντα CRF από το σύμπλοκο υποδοχέα-οιστρογόνου (Vamvakopoulos & 

Chrousos, 1993). Είναι επομένως πιθανό ότι οι γεννητικές ορμόνες των αρσενικών 

και θηλυκών να επηρεάζουν την ενεργότητα του άξονα ΥΥΕ μέσω ξεχωριστών 

υποδοχέων, αλλά η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ορμονών στο θηλυκό φύλο, 

καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εξακρίβωση τέτοιων μηχανισμών σε θηλυκά 

άτομα, επειδή κάθε ορμόνη μπορεί να δράσει μέσω πολυάριθμων διαφορετικών 

σηματοδοτικών οδών (Seale et al., 2004). Πράγματι, σε ενήλικα άτομα, υπάρχουν 

διαφορές που σχετίζονται με το φύλο στην επιδράση στρεσογόνων παραγόντων 

στον προμετωπιαίο φλοιό, καθώς η δυνατότητα του στρεσσογόνου να προκαλεί 

τη μείωση των δενδριτών είναι εμφανής σε αρσενικά, αλλά όχι σε θηλυκά άτομα 

(Garrett & Wellman, 2009). Σε θηλυκούς αρουραίους, η επαγόμενη από στρες 

αναδιαμόρφωση των δενδριτών σε νευρώνες του mPFC που προβάλουν στην 

αμυγδαλή έδειξε αυξημένο μήκος και αύξηση των διακλαδώσεων σε θηλυκά 

άτομα που  υποβλήθησαν σε θεραπεία με οιστρογόνα, αλλά όχι σε ζώα που τους 

έχει πραγματοποιηθεί ωοθηκεκτομή και δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με 

οιστρογόννα (Shansky et al., 2010). Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν την 

ικανότητα των οιστρογόνων να ενισχύουν την πλαστικότητα που προκαλείται 

από την απόκριση του άξονα του στρες. Αν και το στάδιο του κύκλου στα θηλυκά 

άτομα έχει φανεί πως είναι ικανό να μεταβάλει το μέγεθος της απόκρισης του 

στρες, αλλαγές παρατηρήθηκαν σε θηλυκούς αρουραίους οι οποίοι είχαν υποστεί 

ωοθηκεκτομή, άρα ήταν ανεπηρέαστοι από ορμόνες του κύκλου, σε σύγκριση με 

αρσενικούς αρουραίους, έδειξαν μια βαθιά διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στο 

επίπεδο της απόκρισης του στρες.  Η σύγκριση των διαφόρων σταδίων του 

κύκλου θα ήταν κατάλληλη για περαιτέρω διερεύνηση (Seale et al., 2004).  

Όσον αφορά τη χρόνια ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση του ανταγωνιστή των CRFR1, 

ανταλαρμίνη, σε θηλυκούς B6 μύες, παρατηρήθηκε πως τα επίπεδα της LTP, στον 

προμετωπιαίο φλοιό, ήταν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τις αντίστοιχες καταγραφές θηλυκών μυών οι οποίοι δεν 

είχαν υποστεί κάποιο χειρισμό (control). Χρόνια αναστολή των CRFR1 στον 

ιππόκαμπο έχει δείξει πως προλαμβάνει την εξασθενημένη συνοπτική 

πλαστικότητα (μειωμένο LTP) που προκαλείται από στρες στα πρώιμα ηλικιακά 

στάδια (Wang et al., 2011). Tα δεδομένα αυτά μπορούν να σχολιαστούν 

αντιπαραθετικά με την επίδραση του χρόνιου στρες στον οργανισμό, καθώς έχει 



 

φανεί πως το χρόνιο στρες προκαλεί καταπόνηση στο γλουταμινεργικό σύστημα 

στον προμετωπιαίο φλοιό και σταδιακά προκαλλεί ελλείμματα στη μνήμη 

εργασίας, απώλεια δενδριτικών ακανθών και μείωση των διακλαδώσεων των 

δενδριτών στους νευρώνες του mPFC (Hains et al., 2009). Αυτή η μείωση των 

δενδριτικών ακανθών που παρατηρείται, ενδεχομένως οφείλεται σε χρόνια 

επίδραση κορτικοστερόνης. Τέλος, οι πυραμιδικοί νευρώνες στη στοιβάδα ΙΙΙ και 

των τριών περιοχών του mPFC (AcG, PL και IL) σε αρσενικούς αρουραίους 

επηρεάζονται από το χρόνιο στρες, ενώ φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές  

διαφοροποιήσεις φύλου σε ορισμένες από αυτές τις αποκρίσεις. Όλα τα 

παραπάνω υποδεικνύουν τη συμβολή του χρόνιου στρες σε μειωμένη συναπτική 

πλαστικότητα στον προμετωπιαίο φλοιό.  

Σχετικά με τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν σε αρσενικούς και θηλυκούς 

ενήλικους MAM μύες, παρατηρήθηκαν διαφορές σε επίπεδο επαγωγής 

συναπτικής πλαστικότητας, στους θηλυκούς-MAM και αρσενικούς-ΜΑΜ μύες, σε 

σχέση με B6 μύες του αντίστοιχου φύλου. Στους αρσενικούς-MAM μύες 

παρατηρήθηκε μείωση της εμφάνισης μακρόχρονης συναπτικής ενδυνάμωσης σε 

σύγκριση με  αρσενικούς B6 μύες, ενώ στους θηλυκούς-MAM μύες δεν 

παρατηρήθηκε διαφορά στην εφάνιση της μακρόχρονης συναπτικής 

ενδυνάμωσης (LTP) σε σύγκριση με τους B6 θηλυκούς μύες. Είναι γνωστό ότι 

υπάρχουν διαφορές φύλου στη σχιζοφρένεια οι οποίες είναι εμφανείς σε όλα 

σχεδόν τα χαρακτηριστικά της ασθένειας, από την εμφάνιση και τη μέση ηλικία 

εμφάνισης έως τη συμπτωματολογία, την πορεία της νόσου και την ανταπόκριση 

στις φαρμακολογικές θεραπείες. Τα αρσενικά άτομα με σχιζοφρένεια, φαίνεται να 

εκφράζουν σταθερά περισσότερα αρνητικά συμπτώματα, κατά την αρχική 

εμφάνιση της διαταραχής, (Abel et al., 2010) και γνωστικά ελλείμματα (Leung & 

Chue, 2000). Τα δεδομένα από διάφορες μελέτες περιγράφουν χαμηλότερη 

απόδοση σε άνδρες με σχιζοφρένεια σε λειτουργίες που σχετίζονται με την 

προσοχή, τη γλώσσα και εκτελεστικές λειτουργίες σε σύγκριση με γυναίκες με 

σχιζοφρένεια (Goldstein et al., 1994, 1998, Seidman et al., 1997, Hoff et al., 1998). 

Επίσης, έχει φανεί ότι τα θηλυκά άτομα με σχιζοφρένεια εκτελούν λειτουργίες 

εκμάθησης λόγου και δοκιμασίες μνήμης με μεγαλύτερη επιτυχία από ότι τα 

αρσενικά άτομα με σχιζοφρένεια (Bozikas et al., 2010). Οπότε με βάση τα 

παραπάνω στοιχεία και σε συνδιασμό με τη συσχέτιση της LTP σε διεργασίες 

γνωστικών λειτουργιών, όπως μνήμη και μάθηση, (Martin et al., 2000, Bliss et al., 

2007, Takeuchi et al., 2014) είναι αναμενόμενη η παρατηρούμενη διαφορά στη 

συναπτική πλαστικότητα του προμετωπιαίου φλοιού μεταξύ αρσενικών και 

θηλυκών MAM μυών.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης, υπάρχει 

μια έντονη συσχέτιση της διαταραχής της σχιζοφρένειας και της απόκρισης του 

στρες. Δεδομένα δείχνουν ότι ένας αξιόλογος αριθμός μορίων που έχουν 



 

συσχετιστεί με γενετικά στοιχεία της σχιζοφρένειας, είναι τα ίδια που οδηγούν σε 

εξασθένιση και απορρύθμιση των νευρωνικών δικτύων, λόγω της απόκρισης στο 

στρες (Arnsten, 2011). Γενικά ένας μεγάλος αριθμός γενετικών τόπων που 

συναντάται στη σχιζοφρένεια σχετίζεται με μόρια που συνήθως εμποδίζουν την 

απόκριση στο στρες. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια και σε συνδιασμό με το γεγονός 

ότι δομικά και λειτουργικά έχουν φανεί να παρουσιάζονται ομοιότητες σε 

καταστάσεις χρόνιου στρες και στη σχιζοφρένεια, όπως τα αυξημένα επίπεδα 

απελευθέρωσης της ντοπαμίνης, η εξασθένιση των δικτύων του προμετωπιαίου 

φλοιού και η μείωση των δενδριτικών ακανθών, δημιουργήθηκε η υπόθεση πως 

η σχιζοφρένεια θα μπορούσε εν δυνάμη να παρομοιαστεί με μια κατάσταση 

έκθεσης σε αυξημένο χρόνιο στρες. Μέσω αυτής της υπόθεσης η παρατηρούμενη 

μείωση στην LTP των αρσενικών MAM μυών σε σχέση με τους B6 αρσενικούς 

μύες, είναι δυνατό να οφείλεται στην υπερενεργοποίηση του CRF συστήματος, 

άρα την υπερενεργοποίηση του CRFR1 υποδοχέα, που έχει ως συνέπεια την 

ενεργοποίηση ενός αντισταθμιστικού μηχανισμού σε αρσενικούς -αλλά όχι 

θηλυκούς- αρουραίους από υψηλές δόσεις του παράγοντα CRF (Bangasser et al., 

2013b). Αυτός ο μηχανισμός υποστηρίζει πως στα αρσενικά άτομα στα οποία 

φαίνεται πως ο CRFR1 προτιμά το σηματοδοτικό μονοπάτι της β-αρρεστίνης, το 

οποίο καταλήγει σε ενδοκυττάρωση των υποδοχέων (Bangasser et al., 2017) . Έτσι  

υποθέτουμε πως στα αρσενικά άτομα με σχιζοφρένεια η υπερενεργοποίηση του 

συστήματος CRF έχει οδηγήσει σε ενδοκυττάρωση των CRFR1 υποδοχέων και 

κατά συνέπεια σε μειωμένη επαγώμενη από το CRF LTP στους αρσενικούς MAM 

μύες. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να υποστηρίχθεί και από δεδομένα που 

προτείνουν πως αυξημένα επίπεδα της κορτιζόλης σε ανθρώπους έχουν άμεση 

επίδραση σε γνωστικές λειτουργίες μόνο σε αρσενικά άτομα, ενώ στα θηλυκά 

άτομα τα οιστρογόνα ρυθμίζουν την επιδράσεις του στρες στη γνωστική 

λειτουργία, με υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων να μετριάζουν την επίδραση του 

στρες στις γνωστικές λειτουργίες (Bangasser et al., 2017).  

Στο τελευταίο πείραμα που αφορά τη χρόνια χορήγηση ανταλαρμίνης σε 

θηλυκούς MAM μύες, παρατηρήθηκε μειωμένη LTP σε αυτά τα ζώα σε σύγκριση 

με τους θηλυκούς MAM μύες όπου δεν είχαν κάποιο χειρισμό (control). Αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στη χρόνια καταστολή του CRFR1, άρα και τη μειωμένη 

CRF επαγώμενη LTP.  

Συνοπτικά, τα αρσενικά και θηλυκά άτομα φαίνεται να βασίζονται σε 

διαφορετικούς μηχανισμούς για τη ρύθμιση των επιδράσεων του στρες στη 

γνωστική λειτουργία, τόσο σε άτομα με διαταραχές όσο και σε υγιή άτομα. Αυτό 

το πρότυπο ευαισθησίας των γνωστικών λειτουργιών από την επίδραση του 

στρες που παρατηρείται στα αρσενικά άτομα μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την  

εντονότερη εμφάνιση γνωστικών ελλειμμάτων στη διαταραχή της σχιζοφρένειας 



 

και κατ’ επέκταση να αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της σύνδεσης του στρες με τη 

σχιζοφρένεια και τελικά την ενίσχυση της υπόθεσής μας.  

Η σχιζοφρένεια είναι μια διαταραχή που παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των φύλων, αλλά επηρεάζει τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά άτομα, 

επομένως τόσο τα αρσενικά, όσο και τα θηλυκά άτομα πρέπει να αξιολογούνται 

σε επίπεδο ζωϊκών μοντέλων, και σε επίπεδο κλινικών μελετών. 

 

Σημασία αρσενικών/θηλυκών ατόμων στην έρευνα 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεδομένα είναι πολλά τα στοιχεία που δεν είναι 

γνωστά και σχετίζονται, τόσο με διαφοροποιήσεις συσχετιζόμενες με το φύλο, 

αλλά όσο και με δεδομένα που εμπλέκουν κυρίως λειτουργίες και διαταραχές στα 

θηλυκά άτομα.  Αυτό το γεγονός οφείλεται σε δύο βασικά στοιχεία, το πρώτο 

είναι η εμπλόκη των ορμονών του κύκλου των θηλυκών σε πολλά συστήματα, και 

ο σχετικά αδιεκρύνιστος ρόλος του σε πολλά από αυτά. Το δεύτερο, και ιδιαίτερα 

βασικό πρόβλημα, είναι η μέχρι πρότινος προτίμηση των αρσενικών ατόμων στην 

έρευνα. Αυτό δημιούργησε μεγάλα θέματα καθώς με αυτόν τον τρόπο 

εξαλείφθηκαν οι διαφόροποιήσεις ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά άτομα, τόσο 

σε μοριακό, όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο, και εγκαθιδρύθηκε, ως πρότυπο 

ελέγχου, ένα πρότυπο που αντιστοιχεί στην έκφραση του αρσενικού φύλου. Έτσι 

παρατηρούνται πολύ συχνά διαφοροποιήσεις λειτουργικές ή συμπεριφορικές, 

από αυτό το πρότυπο ελέγχου, σε θηλυκά άτομα οι οποίες μπορεί εν μέρη να 

οφείλονται στη έκφραση του θηλυκού φαινοτύπου, και όχι στην έκφραση/ή μη 

κάποιου παθολογικού φαινοτύπου. Αυτά τα στοιχεία είναι απαρραίτητο να 

λαμβάνονται υπ΄όψην κατά το σχεδιασμό και τον χαρακτηρισμό ζωϊκών 

μοντέλων, κυρίως για μοντέλα διαταραχές ή ασθενειών που χαρακτηρίζονται από 

φυλετικό διμορφισμό. Ένας ακόμα τομέας στον οποίο είναι πολύ σημαντικό να 

λαμβάνονται υπο’όψην οι διαφορές που σχετίζονται με το φύλο είναι αυτός του 

σχεδιασμόυ, συμπεριλαμβανομένου και του μεταβολισμού, φαρμάκων και 

θεραπειών για διαταρραχές, στις οποίες φαίνεται να επιδρούν συστήματα που 

έχουν διαφορoποιήσεις στη λειτουργία τους ανάμεσα στα δύο φύλα, και να 

επιδρούν ορμόνες που σχετίζονται με το φύλο. Ένα τέτοια παράδειγμα είναι η 

επίδραση του συστήματος του CRF σε διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια και η 

μείζων καταθλιπτική διαταραχή, και ο σχεδιασμός θεραπειών των συμπτωμάτων 

τους που βασίζονται στη λειτουργία των υποδοχέων του CRF και τη δράση των 

ανταγωνιστών τους.     

Τέλος, υπάρχουν πειραματικές αποδείξεις ότι οι στεροειδείς ορμόνες φύλο υ 

αλληλεπιδρούν με περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες για να 

διαμορφώσουν τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και κατ’επέκταση τη 



 

συμπεριφορά. Η χρήση, λοιπόν, των στεροειδών ορμονών που σχετίζονται με το 

φύλο και των εκλεκτικών ρυθμιστών του υποδοχέα οιστρογόνων, ως 

συμπληρωματικές θεραπείες για τη διαταραχή της σχιζοφρένεια, έχει αποδειχθεί 

τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα (Huerta-Ramos et al., 2014, Kulkarni et 

al., 2015, Weickert et al., 2015). 

 

Παράλληλα πειράματα/Μελλοντικοί στόχοι  

Παράλληλα με τα πειράματα που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη διατριβή 

πραγματοποιούνται συμπεριφορικές μελέτες που σχετίζονται με την αντίδραση 

του οργανισμού σε στρες περιορισμού και την επίδραση αυτού του τύπου 

στρεσσογόνου στα επίπεδα του άγχους και τα γνωστικά ελλείμματα. Στα 

συγκεκριμένα πειράματα πέραν από την ομάδα ελέγχου, υπάρχει η ομάδα στην 

οποία χορηγείται μια δόση του ανταγωνιστή του CRFR1 ανταλαρμίνη αμέσως 

μετά από το στρες περιορισμού, ώστε να μελετηθεί η επίδραση του 

ανταγωνισμού του CRFR1, στα επίπεδα άγχους και σε ελλέιμματα γνωστικών 

λειτουργιών έπειτα από έντονο στρεσσογόνο ερέθισμα. Ταυτόχρονα λόγω της 

επίδρασης του κύκλου των θηλυκών ατόμων στην αντίδραση του στρες, τόσο στα 

πειράματα ηλεκτροφυσιολογίας, όσο και στα πειράματα που σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά, πραγματοποιείται έλεγχος του σταδίου του κύκλου των θηλυκών 

ζώων ώστε να είναι δυνατή μια πιο συνδιαστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Τέλος, ως μελλοντικοί στόχοι στη συγκεκριμένη μελέτη είναι η χρήση 

περισσότερων ζώων, όλων των ομάδων, ενώ ταυτόχρονα η χρόνια χορήγηση 

ανταλαρμίνης σε αρσενικούς MAM και B6 μύες. Παράλληλα σε πειράματα 

ηλεκτροφυσιολογίας θα πραγματοποιηθούν εξωκυτταρικές καταγραφές τοπικού 

πεδίου με την επίδραση, τόσο του ανταγωνιστή των CRFRs ανταλαρμίνη, όσο και 

με τον παράγοντα CRF, επίσης σε όλες τις ομάδες ζώων. Στόχος είναι ίδιες 

ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές να πραγματοποιηθούν έπειτα από επώαση 

των φετών του εγκεφάλου, τόσο στον παράγοντα CRF, όσο και στον ανταγωνιστή 

των CRFRs ανταλαρμίνη, αλλά και τον ανταγωνιστή των  υποδοχέων του CRF, 

alpha-helical CRF9-41. Σε ένα επόμενο επίπεδο θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα 

πειράματα με ενδοκρανιακή έγχυση στον προμετωπιαίο φλοιό του παράγοντα 

CRF, αλλά και ανταγωνιστών του συστήματος CRF, τόσο σε MAM-ζώα, όσο και σε 

φυσιολογικά B6 ζώα, ώστε να παρατηρηθεί η διαφοροποίηση του συστήματος 

CRF, σε επίπεδο ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών και συμπεριφορικών 

αλλαγών.       
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