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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο εθισμός στις ψυχοτρόπους ουσίες αποτελεί μία χρόνια υποτροπιάζουσα 

διαταραχή και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Ιδιαίτερα τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί πλήθος μελετών με σκοπό να εκτιμηθεί η 

συμβολή των γενετικών παραγοντών στην ανάπτυξη της διαταραχής αυτής, οι οποίοι 

σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να αλληλεπιδρούν με τους περιβαλλοντικούς. Καθώς με 

βάση την επικρατούσα θεωρία οι δράσεις των διαφόρων ουσιών επιδρούν αυξάνοντας 

τη μεταιχμιακή ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση στα κέντρα ανταμοιβής του 

εγκεφάλου, εκτεταμένη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της λειτουργίας 

του συστήματος αυτού. Ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό των γενετικών 

παραγόντων δεν έχουν περιοριστεί στο συγκεκριμένο σύστημα αλλά έχουν εντοπίσει 

γενετικές μεταλλάξεις και στα υπόλοιπα νευροδιαβιβαστικά συστήματα, οι οποίες είτε 

αυξάνουν τις πιθανότητες εξάρτησης είτε λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες 

μειώνοντας την πιθανότητα χρήσης ή κατάχρησης. Παράλληλα, η αλληλεπίδραση των 

γενετικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων υποδηλώνει τη σπουδαιότητα των 

επιγενετικών μηχανισμών, μέσω των οποίων το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το 

γονιδίωμα ενός ατόμου. H κατάχρηση δηλαδή μίας ουσίας από ένα άτομο μπορεί να 

επηρεάσει πολλές γενιές απογόνων, ακόμη και αν ο γονιός έρθει σε επαφή με την ουσία 

πολύ πριν τη γονιμοποίηση του νέου οργανισμού. Αναμφισβήτητα τα στοιχεία που 

υπάρχουν έως τώρα για τη προδιαθεσιμότητα ενός ατόμου στην ανάπτυξη εξάρτησης 

δημιουργούν ένα πολύ καλό υπόστρωμα, καλό θα ήταν όμως να πραγματοποιηθούν 

επιπλέον έρευνες ώστε να καλυφθούν πιθανά κενά και να αναπτυχθούν νέες 

προσεγγίσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία του εθισμού. 

Λέξεις Κλειδιά: εθισμός, γενετικοί παράγοντες, επιγενετικοί μηχανισμοί, 

προδιαθεσιμότητα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο εθισμός, ή αλλιώς ουσιοεξάρτηση, είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα 

διαταραχή η οποία αφορά στη συστηματική χρήση ουσιών. Αποτελεί μία σοβαρή και 

διαδεδομένη ψυχική διαταραχή και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας, ενώ 

συχνά αποτελεί και αντικείμενο στιγματισμού. Τα τελευταία χρόνια οι διαταραχές που 

σχετίζονται με τη χρήση ουσιών έχουν αυξηθεί δραματικά και αυτό έχει οδηγήσει στην 

ανάδυση σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και προβλημάτων υγείας, 

τόσο στον χρήστη όσο και στον περίγυρό του. Ωστόσο δε θεωρούνται όλοι οι 

συστηματικοί χρήστες εθισμένοι, αλλά αυτοί που εξακολουθούν να κάνουν χρήση μίας 

ψυχοτρόπου ουσίας, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει 

στην υγεία και την κοινωνική τους ζωή και παρά την έντονη προσπάθεια τους για 

τερματισμό της χρήσης. Ο εθισμός στις ουσίες έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, από 

τα οποία το πρώτο αφορά στην καταναγκαστική συμπεριφορά, η οποία οδηγεί στην 

κατάχρηση των ουσιών, ενώ το δεύτερο αφορά στην έλλειψη ελέγχου για τον 

περιορισμό λήψης της ουσίας (Koob & Le Moal, 2001. Kring, Davison, Neale, & 

Johnson, 2010. Pinel, 2009). Η ουσιοεξάρτηση ακολουθεί γενικά μία εξελικτική 

πορεία, με το άτομο να έχει αρχικά μία θετική στάση απέναντι στην ουσία και αυτό 

είναι που οδηγεί στην αρχική χρήση της, χωρίς όμως να υπάρχει πρόθεση κατάχρησης. 

Στη συνέχεια, ξεκινάνε οι πειραματισμοί γύρω από τη χρήση, η τακτική, η βαριά και 

τέλος η κατάχρηση ή η εξάρτηση από αυτήν, με το άτομο να παγιδεύεται στις 

βιολογικές επιπτώσεις της αντοχής στην ουσία και του στερητικού συνδρόμου (Kring 

et al, 2010).  

Η διάγνωση μιας διαταραχής χρήσης ουσιών βασίζεται σε κάποια παθολογικά 

πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με την χρήση της ουσίας. Υπάρχουν τέσσερις 

κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει έναν αριθμό κριτηρίων διάγνωσης. 

Η πρώτη κατηγορία που αφορά στην έλλειψη ελέγχου στη χρήση της ουσίας περιέχει 

τα εξής τέσσερα κριτήρια: αύξηση της δόσης ή της διάρκειας λήψης της ουσίας από 

ότι αρχικά προοριζόταν, έντονη επιθυμία για λήψη της, ανεπιτυχείς προσπάθειες 

μείωσης ή διακοπής της χρήσης και ιδιαίτερα αυξημένη ενασχόληση με αυτήν. Η 

δεύτερη κατηγορία κριτηρίων αφορά στην κοινωνική απομόνωση και περιλαμβάνει τα 

εξής: δυσλειτουργίες σε βασικούς τομείς της ζωής ως αποτέλεσμα της 

επαναλαμβανόμενης χρήσης, συνέχιση της χρήσης παρά την ύπαρξη προσωπικών και 
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κοινωνικών προβλημάτων, απόσυρση από σημαντικές κοινωνικές, λειτουργικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξαιτίας αυτής. Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με την 

επικίνδυνη χρήση και περιλαμβάνει τη λήψη της ουσίας κατά τη διάρκεια επικίνδυνων 

καταστάσεων και τη συνέχιση της χρήσης παρά το ότι είναι  γνωστά τα σωματικά και 

ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να προκληθούν ή να επιδεινωθούν από αυτήν. Η 

τέταρτη και τελευταία κατηγορία, που αφορά στα φαρμακολογικά κριτήρια, 

περιλαμβάνει την αντοχή και τα συμπτώματα στέρησης, αν και κανένα από τα δύο αυτά 

δεν είναι απαραίτητο για τη διάγνωση της διαταραχής χρήσης ουσιών. Ο αριθμός των 

κριτήριων που μπορεί ένα άτομο να φέρει ως συμπτώματα καθορίζουν και τη 

σοβαρότητα της διαταραχής. Η ήπια διαταραχή ορίζεται από την ύπαρξη δύο ή τριών 

εκ των παραπάνω κριτηρίων, η μέτριας βαρύτητας από την ύπαρξη τεσσάρων έως 

πέντε, και η σοβαρή από την ύπαρξη έξι ή περισσότερων (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Η συνεχής και επαναλαμβανόμενη λήψη μιας ουσίας οδηγεί στην εμφάνιση 

κάποιων δυσμενών συνθηκών, οι οποίες ευθύνονται για την ανάπτυξη του εθισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνεχής λήψη μιας εθιστικής ουσίας έχει ως αποτέλεσμα την 

προοδευτικά μειωμένη ευαισθησία σε αυτήν, με επακόλουθο να απαιτείται η αύξηση 

της δόσης για να επιτευχθεί η επίδραση που είχε η αρχική μικρότερη δόση (Julien, 

2003. Pinel, 2009). Υπάρχουν μάλιστα και πολλές περιπτώσεις όπου μπορεί να 

οδηγήσει σε αντοχή και σε κάποια άλλη ουσία, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι δύο 

δρουν μέσω του ίδιου μηχανισμού, κάτι που είναι γνωστό ως διασταυρούμενη αντοχή 

(Pinel, 2009). Παράλληλα, η αντοχή μπορεί να εμφανιστεί για κάποιες συγκεκριμένες 

δράσεις μιας ουσίας και όχι για κάποιες άλλες, και μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου ενώ για κάποιες δράσεις μπορεί να υπάρξει αντοχή, για κάποιες άλλες μπορεί να 

αυξηθεί η ευαισθησία, δηλαδή να προκληθεί ευαισθητοποίηση, κάτι που μπορεί να 

αποβεί μοιραίο. Η φαρμακευτική αντοχή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: τη μεταβολική 

και τη λειτουργική. Η πρώτη κατηγορία είναι αποτέλεσμα αλλαγών, οι οποίες μειώνουν 

την ποσότητα της ουσίας που προσδένεται στις θέσεις δράσης. Η παρουσία ενός 

φαρμάκου στο αίμα μπορεί να προκαλέσει τη μείωση της σύνθεσης μεταβολικών 

ενζύμων του κυτοχρώματος P450, με αποτέλεσμα η εισερχόμενη ουσία να 

μεταβολίζεται γρηγορότερα και να απαιτείται αύξηση της δόσης ώστε να διατηρηθούν 

τα ίδια επίπεδα με την αρχική δόση στον οργανισμό. Από την άλλη, η δεύτερη 

κατηγορία αφορά αλλαγές οι οποίες μειώνουν την αντιδραστικότητα των θέσεων 

δράσης της ουσίας. Οι υποδοχείς του εγκεφάλου, δηλαδή, προσαρμόζονται στη 
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συνέχεια στην παρουσία της φαρμακευτικής ουσίας, με τους νευρώνες να μειώνουν 

είτε τον αριθμό των υποδοχέων τους, είτε την ευαισθησία σε αυτήν, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η βιολογική επίδρασή της και να χρειάζεται αύξηση των επιπέδων του 

φαρμάκου για να επανέλθει στην ίδια αρχική του επίδραση. Έχει παρατηρηθεί ένα 

επιπλέον είδος αντοχής, η εξαρτημένη φαρμακευτική αντοχή, η οποία εκδηλώνεται 

όταν κάποιο άτομο λαμβάνει μία ουσία σε συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο η ουσία 

είχε ληφθεί και στο παρελθόν, ενώ δε γίνεται να εμφανιστεί όταν αυτή λαμβάνεται σε 

καινούριους χώρους. Συνήθως, κατά την ίδια χρονική περίοδο με την αντοχή 

εμφανίζεται και η σωματική εξάρτηση, η οποία αποτελεί ένδειξη ότι η λήψη μίας 

ουσίας έχει οδηγήσει στην αλλοίωση κάποιων λειτουργιών του οργανισμού και κατά 

τη διακοπή θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα η ομοιόσταση του. Ένα σωματικά 

εξαρτημένο άτομο νιώθει έντονα την ανάγκη να λάβει την ουσία προκειμένου να 

αποφύγει τη βίωση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η ξαφνική διακοπή της. 

Οι επιπτώσεις αυτές, ή αλλιώς τα συμπτώματα στέρησης, αποτελούν το στερητικό 

σύνδρομο, το οποίο για να αντιμετωπιστεί άμεσα πρέπει να γίνει εκ νέου χορήγηση της 

ουσίας, διαφορετικά ο οργανισμός χρειάζεται από λίγες μέρες μέχρι σχεδόν δύο 

εβδομάδες για να προσαρμοστεί στη νέα καθαρή από ουσίες κατάσταση. Οι δράσεις 

από τη στέρηση μίας ουσίας είναι αντίθετες από τις δράσεις της ουσίας και τα 

συμπτώματα στέρησης προκαλούνται από τις ίδιες νευρωνικές αλλαγές που προκαλούν 

και την αντοχή. Η έκθεση δηλαδή σε μία ουσία προκαλεί αντισταθμιστικές αλλαγές 

στο νευρικό σύστημα, οι οποίες εξισορροπώντας τις δράσεις της ουσίας προκαλούν 

αντοχή. Έτσι, όταν η ουσία αποβληθεί από τον οργανισμό, οι αλλαγές αυτές 

εμφανίζονται ως συμπτώματα στέρησης αντίθετα με τις αρχικές της δράσεις (Julien, 

2003. Pinel, 2009).  

Ωστόσο, το πιο σημαντικό θέμα που αναδύεται μετά τη διακοπή λήψης μίας 

ουσίας είναι η αυξημένη πιθανότητα υποτροπής, δηλαδή η επιστροφή στη συνήθεια 

λήψης της μετά από μία περίοδο αποχής από αυτήν, ακόμη και μακροχρόνια. Τρία είναι 

τα βασικότερα αίτια υποτροπής που έχουν παρατηρηθεί. Αρχικά, το στρες θεωρείται 

ότι αποτελεί τον βασικότερο λόγο υποτροπής, με την εμπλοκή ορμονών του στρες, 

νευροδιαβιβαστών, του υποθαλαμο-υποφυσιακού πυλαίου συστήματος και περιοχών 

του εγκεφάλου, όπως η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος. Δεύτερος παράγοντας είναι η 

επανάληψη χρήσης της ουσίας, ακόμα και για μία φορά. Στην περίπτωση αυτή οι 

εθισμένοι που απέχουν από την ουσία για αρκετό καιρό πιστεύουν ότι μπορούν να 

ελέγξουν τον εθισμό τους και επομένως κάνουν χρήση της ουσίας με αποτέλεσμα να 
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πέφτουν και πάλι στον εθισμό. Τρίτος και τελευταίος παράγοντας είναι η έκθεση σε 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα που σχετίζονται με τη λήψη της ουσίας, όπως για 

παράδειγμα ένα μέρος όπου συνηθιζόταν να γίνεται η χορήγηση. Ο παράγοντας αυτός 

σχετίζεται με διεργασίες της κλασικής εξαρτημένης μάθησης, όπου τα περιβαλλοντικά 

σήματα λειτουργούν ως εξαρτημένα ερεθίσματα και η χρήση της ουσίας ως 

εξαρτημένη αντίδραση. Έτσι, στην πλειονότητα τους, οι περιπτώσεις υποτροπής 

συμβαίνουν κατά την διάρκεια περιόδων έντονου στρες, παρουσία της ουσίας ή 

κάποιων εξαρτημένων με αυτήν ερεθισμάτων (Koob & Le Moal, 2001. Pinel, 2009). 

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν κάποιες εγκεφαλικές δομές που 

εμπλέκονται στον εθισμό. Αρχικά, η πρώτη επαφή με μία ουσία και η επιθυμία για τις 

ιδιότητες του θετικού εναύσματος αυτής υποστηρίζεται ότι συνδέονται με τη 

μεσοφλοιική - μεσομεταιχμιακή οδό. Ο επικλινής πυρήνας για αυτό το αρχικό στάδιο 

του εθισμού φαίνεται να αλληλεπιδρά με τον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος σχετίζεται 

με την απόφαση για λήψη της ουσίας, με τον ιππόκαμπο, ο οποίος παρέχει πληροφορίες 

για προγενέστερες σχετικές εμπειρίες, και με την αμυγδαλή, η οποία συντονίζει τις 

θετικές ή αρνητικές συναισθηματικές αποκρίσεις στη λήψη της ουσίας. Η 

επαναλαμβανόμενη κατανάλωση μιας εθιστικής ουσίας μετατρέπεται σε έξη και στη 

συνέχεια σε καταναγκασμό, ο οποίος προκαλεί διάφορες μεταβολές σε επίπεδο 

εγκεφαλικό που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εθισμού. Πιο συγκεκριμένα, το 

ραβδωτό σώμα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο στάδιο αυτό. Καθώς 

αναπτύσσεται ο εθισμός, ο έλεγχος του επεκτείνεται από το κοιλιακό ραβδωτό 

(επικλινή πυρήνα) προς το ραχιαίο ραβδωτό, περιοχή που παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση και διατήρηση των έξεων. Παράλληλα, ο προμετωπιαίου φλοιός αρχίζει 

πλέον να υπολειτουργεί ενώ τα νευρωνικά συστήματα στον υποθάλαμο αρχίζουν να 

αλληλεπιδρούν με το ραχιαίο ραβδωτό. Τέλος, το ραβδωτό φαίνεται, αλληλεπιδρώντας 

με άλλες εγκεφαλικές περιοχές, να μεσολαβεί στα αίτια της υποτροπής. Μέσω 

αλληλεπίδρασής του με τον προμετωπιαίο φλοιό μεσολαβεί στην επαγόμενη από 

έναυσμα υποτροπή, με την αμυγδαλή να μεσολαβεί στην επαγόμενη από εξαρτημένα 

ερεθίσματα υποτροπή και με τον υποθάλαμο στην επαγόμενη από στρες υποτροπή 

(Pinel, 2009). 

Για τις διαταραχές που σχετίζονται με ουσίες έχουν προταθεί κάποιοι 

αιτιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι πιθανό να συνδέονται διαφορετικά με τις 

διάφορες ουσίες. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι κοινωνικοπολιτισμικοί, οι ψυχολογικοί, 
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οι νευροβιολογικοί, οι γενετικοί. Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικοπολιτισμικοί, όπως 

είναι το οικογενειακό, το πολιτισμικό, το κοινωνικό πλαίσιο, τα ΜΜΕ και η ευκολία 

πρόσβασης στην ουσία, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση που υιοθετεί το άτομο 

απέναντι σε μία ουσία και αποτελούν τον προβλεπτικό παράγοντα της χρήσης, αλλά 

και η ατομική χρήση μπορεί να λειτουργήσει ως προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης 

στο κοινωνικό δίκτυο του ατόμου. Στη συνέχεια, η επίδραση της ουσίας στη διάθεση 

του ατόμου, οι προσδοκίες του ατόμου αναφορικά με αυτήν, οι πεποιθήσεις του 

σχετικά με τους κινδύνους που επιφυλάσσει η χρήση, ο πόθος για την ουσία, οι ψυχικές 

διαταραχές και τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου αποτελούν τους ψυχολογικούς 

παράγοντες που μπορούν σε κάποιο βαθμό να κάνουν πιο πιθανή τη χρήση και την 

κατάχρηση ουσιών. Οι νευροβιολογικοί παράγοντες αφορούν τα εγκεφαλικά 

συστήματα που σχετίζονται με τις οδούς της ντοπαμίνης, που αποτελούν τις βασικές 

νευρικές οδούς της ανταμοιβής, και επομένως προτείνεται ότι ο εγκέφαλος εμπλέκεται 

στην κατανάλωση των ουσιών και στον πόθο για αυτές. Τέλος, οι γενετικοί παράγοντες 

παίζουν κάποιο ρόλο στην κατάχρηση ουσιών. Προβληματική χρήση έχει παρατηρηθεί 

σε πολλές περιπτώσεις σε άτομα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, κάτι που 

προϊδεάζει για την ύπαρξη γενετικής βάσης. Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί 

με σκοπό να εντοπιστούν ενδείξεις για γενετική προδιάθεση και φαίνεται ότι οι 

γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στο μεταβολισμό μιας ουσίας αλλά και στον τρόπο 

με τον οποίο ανταποκρίνεται το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, οι γενετικοί, οι 

νευροβιολογικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δε λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας 

από τον άλλον. Αντιθέτως, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι αυτοί που 

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ασκήσουν την επιρροή τους οι 

γενετικοί και οι νευροβιολογικοί, ενώ παράλληλα το στρες φαίνεται να επηρεάζει τον 

τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το ντοπαμινεργικό σύστημα και συμβάλλει στο 

βαθμό απόκρισης του ατόμου στις εξαρτησιογόνους ουσίες (Kring et al, 2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Αν και εκατομμύρια ανθρώπων κάθε χρόνο εκτίθενται σε εθιστικές ουσίες, 

ωστόσο έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους δεν εθίζεται σε αυτές, 

ακόμη και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει προσωρινή αντοχή ή εξάρτηση. 

Αυτό συμβαίνει καθώς η πιθανότητα για αρχική χρήση μιας ουσίας και η εξέλιξη σε 

παθολογική χρήση επηρεάζεται από τον συνδυασμό τριών παραγόντων. Αρχικά είναι 

οι εσωτερικοί ή ατομικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία, η ηλικία 

έναρξης της χρήσης, προϋπάρχουσες εθιστικές διαταραχές ή άλλες ψυχικές ασθένειες, 

η εθνικότητα, ο γονότυπος, ο μεταβολισμός και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα, δρουν οι εξωτερικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η 

διαθεσιμότητα της ουσίας, η επιρροή των συνομηλίκων, οι συνθήκες ανατροφής των 

παιδιών, ο γονεϊκός  τύπος και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Τέλος, σε 

συνδυασμό με τα παραπάνω, δρα ένας επιπλέον παράγοντας που είναι η φύση της 

εθιστικής ουσίας, και περιλαμβάνει τις ψυχοδραστικές της ιδιότητες, τη 

φαρμακοκινητική και την οδό χορήγησης (Ducci & Goldman, 2012. Merikangas & 

Avenevoli, 2000). Παρακάτω στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται το επιδημιολογικό 

τρίγωνο, στο οποίο απεικονίζεται η συντονισμένη δράση των παραγόντων αυτών.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Επιδημιολογία της χρήσης ουσιών. 

 

1.1. Αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 

Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος μελετών σε οικογένειες, σύγκρισης 

διδύμων και υιοθεσίας έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να εκτιμηθεί η συμβολή 

κυρίως των γενετικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Ενδιαφέρον προκαλεί το 
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γεγονός ότι υπάρχουν έρευνες από τις οποίες προκύπτει αλληλεπίδραση των δύο αυτών 

παραγόντων, αλλά και έρευνες οι οποίες συνδέουν τον καθένα από αυτούς με 

συγκεκριμένα στάδια της διαταραχής ή αναφέρονται στον έναν από τους δύο αυτούς 

παράγοντες. 

Αρχικά, η πρώτη παρατήρηση που πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο είναι ότι 

υπάρχει μία εξαιρετικά ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στη διαταραχή χρήσης ουσιών ενός 

γονέα με αυτή των απογόνων του. Όπως βρέθηκε σε μία σημαντική μελέτη οικογενειών 

που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Yale, τα παιδιά των ατόμων που 

αντιμετώπιζαν διαταραχή εξάρτησης από ουσίες είχαν δύο φορές περισσότερες 

πιθανότητες να αναπτύξουν και τα ίδια μία τέτοιου είδους διαταραχή, συγκριτικά με 

τα άτομα της ομάδας ελέγχου. Μάλιστα, η σχέση αυτή ήταν πιο ισχυρή για την 

εξάρτηση από ότι για την κατάχρηση, και πιο ισχυρή για την κατάχρηση από ότι για 

την απλή χρήση, και ιδιαίτερα στην περίπτωση της κάνναβης. Σε γενικές γραμμές, 

προτείνεται ότι ο κίνδυνος να αναπτύξει ένα παιδί με οικογενειακό ιστορικό διαταραχή 

χρήσης ουσιών κυμαίνεται σε ποσοστό της τάξης του 55%, αποδεικνύοντας έτσι την 

αδιαμφισβήτητα υψηλή επίδραση του οικογενειακού ιστορικού κυρίως στην 

κατάχρηση και την εξάρτηση (Merikangas & Avenevoli, 2000).  

Κατά γενική ομολογία υπάρχει ένας συνδυασμός γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων οι οποίοι οδηγούν στον εθισμό σε ουσίες. Σε μία έρευνα 

με δείγμα 3372 ζευγάρια δίδυμων ανδρών, μελών του Vietnam Era Twin Registry. 

βρέθηκε ότι τα ζευγάρια μονοζυγωτικών διδύμων είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

έχουν κοινή διάγνωση εξάρτησης, σε σχέση με τα διζυγωτικά, υποστηρίζοντας με τον 

τρόπο αυτό την γενετική επιρροή στις διαταραχές χρήσης ουσιών. Σε συνδυασμό με 

αυτό, βρέθηκε ότι η πιθανότητα του να αναπτύξει κάποιος μία διαταραχή χρήσης μίας 

ή περισσότερων παράνομων ουσιών επηρεάζεται τόσο από γενετικούς όσο και από 

περιβαλλοντικούς (οικογενειακούς και μη οικογενειακούς) παράγοντες, κάτι που 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κατάχρηση διαφορετικών κατηγοριών παράνομων 

ουσιών αντανακλά μία κοινή ευπάθεια. Συνεπώς, η κατάχρηση ουσίας προερχόμενης 

από μία συγκεκριμένη κατηγορία συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο κατάχρησης ουσιών 

και από άλλες κατηγορίες. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε ότι η σχετική επιρροή των 

κληρονομήσιμων και των περιβαλλοντικών παραγόντων διέφερε κατά κάποιο τρόπο 

ανάλογα με το είδος της ουσίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην άποψη ότι 

κάποιες ουσίες έχουν γενετικούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες που 
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δε μοιράζονται με άλλες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι υπάρχει ένα πολύπλοκο 

μοτίβο γενετικών και περιβαλλοντικών επιρροών στη χρήση και κατάχρηση ουσιών 

(Tsuang, Bar, Harley, & Lyons, 2001. Tsuang et al., 1996). Σε παρόμοια έρευνα της 

ίδιας περιόδου, το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ελαφρώς διαφορετικό, καθώς 

αποδείχθηκε ότι οι συσχετίσεις των γενετικών παραγόντων, όπως προέκυψε από τα 

αποτελέσματα της κλίμακας μέτρησης αυτών, ήταν στατιστικώς σημαντικά 

διαφορετικές στους μονοζυγωτικούς και στους διζυγωτικούς διδύμους, κάτι που δε 

συνέβη και με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα από 

τις κλίμακες μέτρησης γενετικών παραγόντων σχετικά με τη χρήση εθιστικών ουσιών 

συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ συσχετίζονταν, ενώ αυτά των περιβαλλοντικών όχι 

(Johnson, van den Bree, Uhl, & Pickens, 1996). Κατά παρόμοιο τρόπο, μία έρευνα των 

Young και συν. (2006), απέδειξε ότι η προβληματική χρήση καπνού, αλκοόλ και 

μαριχουάνας διαμεσολαβείται από την επίδραση κοινών γενετικών παραγόντων, αλλά 

οι οικογενειακές περιβαλλοντικές επιδράσεις σχετίζονται με την προβληματική χρήση 

συγκεκριμένων ουσιών, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κοινοί γενετικοί 

μηχανισμοί που εμπλέκονται στην κατάχρηση συγκεκριμένων ουσιών. 

Σε μεγάλο βαθμό έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι γενετικοί και οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν συγκεκριμένα στάδια της διαταραχής. Πιο 

συγκεκριμένα, έχει προταθεί ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σχετίζονται με την 

επαφή και την πρώτη χρήση της ουσίας, χωρίς την εμπλοκή γενετικών παραγόντων, 

ενώ αντιθέτως οι γενετικοί με την συχνή χρήση και την κατάχρηση, χωρίς καμία 

εμπλοκή των περιβαλλοντικών (Johnson et al, 1996). Ωστόσο, αν και σε κάποιο βαθμό 

σε μερικές περιπτώσεις προτείνεται ο συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων, παρατηρούνται εξίσου κάποιες διακρίσεις όπως οι παραπάνω. Για 

παράδειγμα, θεωρείται ότι οι γενετικοί παράγοντες ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στην 

εξάρτηση από ότι στην κατάχρηση και μεγαλύτερη στην κατάχρηση σε σχέση με την 

απλή χρήση (Merikangas & Avenevoli, 2000. Young et al., 2006), ή ότι οι γενετική 

επιρροή αφορά περισσότερο την κατάχρηση και την εξάρτηση από ότι την χρήση, η 

οποία επηρεάζεται κυρίως από περιβαλλοντικούς παράγοντες, με εξαίρεση όμως τα 

κατασταλτικά και τα οπιοειδή (van den Bree, Johnson, Neale, & Pickens, 1998). Κάτι 

τέτοιο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξαιρέσει την επίδραση των γενετικών 

παραγόντων από την μη παθολογική χρήση ή την έναρξη της χρήσης, καθώς κι εδώ 

φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στο συμπέρασμα ότι 

τα γονίδια επηρεάζουν κάθε στάδιο της διαταραχής. Μάλιστα, η δράση τους στον 
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εθισμό κυμαίνεται από 0.39 (για τα παραισθησιογόνα) έως 0.72 (για την κοκαΐνη), 

επιτρέποντας ως ένα σημείο και την παράλληλη δράση του περιβάλλοντος (Ducci & 

Goldman, 2012). 

 

1.2. Γενετικοί παράγοντες  

Όσον αφορά τα γονίδια που έως τώρα έχει βρεθεί ότι εμπλέκονται στο εθισμό, 

φαίνεται ότι δρουν με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω 

αλλαγής του μεταβολισμού της εκάστοτε ουσίας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

κατανάλωσή της και να αυξάνεται ο κίνδυνος για ανάπτυξη διαταραχής χρήσης. Ο 

δεύτερος τρόπος είναι μέσω αλλαγής της λειτουργίας των υποδοχέων των 

νευροδιαβιβαστών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αλλάξει η συγγένεια μίας ουσίας με 

τον συγκεκριμένο υποδοχέα αλλά μπορεί και να επηρεαστούν τα συστήματα 

ανταμοιβής. Ο τελευταίος τρόπος αφορά γενικούς μηχανισμούς του εθισμού, για 

παράδειγμα συγκεκριμένα γονίδια που τροποποιούν το συναίσθημα, τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς και την αντίδραση στο στρες (Ducci & Goldman, 2012).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάποιες γενετικές μεταλλάξεις μπορούν να 

αυξήσουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη εξάρτησης σε μία συγκεκριμένη ουσία ενώ 

κάποιες άλλες σε πλήθος διαφορετικών ουσιών. Αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από 

το εάν η συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη αφορά ένα ένζυμο που μεταβολίζει μία 

συγκεκριμένη ουσία ή εάν επιδρά στα συστήματα ανταμοιβής του εγκεφάλου και στην 

νευροπλαστικότητα του. Οι γενετικές μεταλλάξεις που μπορούν να αυξήσουν την 

πιθανότητα εξάρτησης σε διάφορες κατηγορίες ουσιών αφορούν ένζυμα του 

κυτοχρώματος P450 (CYP), τον ντοπαμινεργικό D2 υποδοχέα (DRD2) και τον μ-

υποδοχέα οπιοειδών (OPRM1), τον μεταφορέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης (5-

HTT) και ντοπαμίνης (DAT1), και ένζυμα όπως η β-υδροξυλάση της ντοπαμίνης 

(DβH) και η μονοαμινοξειδάση (MAO) (Mroziewicz & Tyndale, 2010).  

Αν και η δράση των διάφορων εθιστικών ουσιών, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

φαίνεται ότι σχετίζεται με πλήθος νευροδιαβιβαστικών συστημάτων, εκτεταμένη 

έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της λειτουργίας του ντοπαμινεργικού 

συστήματος, καθώς με βάση την επικρατούσα θεωρία, οι δράσεις των διαφόρων 

ουσιών επιδρούν αυξάνοντας τη μεσοφλοιική ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση στα 

κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου, με σημαντικότερα το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, 
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τον επικληνή πυρήνα και τον προμετωπιαίο φλοιό. Πιο συγκεκριμένα, από τους πέντε 

υπάρχοντες ντοπαμινεργικούς υποδοχείς (D1-D5) ο D2 είναι αυτός που σχετίζεται 

περισσότερο με την ανταμοιβή και την ενίσχυση της χρήση ουσιών, καθώς διάφοροι 

πολυμορφισμοί στο γονίδιο του D2 υποδοχέα της ντοπαμίνης, που βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 11, εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην εξάρτηση από διάφορες ουσίες. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη μίας μετάλλαξης του 

DRD2 που ονομάζεται Taq1A (rs1800497) και βρίσκεται στην Ankyrin repeat and 

kinase domain  containing 1 (ANKK1). Ο συγκεκριμένος γενετικός πολυμορφισμός, 

που έχει σχετιστεί με την πολυτοξικομανία, πιθανόν να σχετίζεται με μείωση της 

πυκνότητας των D2 υποδοχέων στο ραβδωτό σώμα και μείωση της ευαισθησίας τους, 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ντοπαμινεργική δραστηριότητα. Παράλληλα, ένας 

επιπλέον γενετικός πολυμορφισμός που αφορά τον υποδοχέα αυτό είναι η Taq1B 

(rs708272) στο εξώνιο 2 και οδηγεί στη μείωση της πυκνότητας των D2 υποδοχέων 

στο ραβδωτό σώμα. Ο πολυμορφισμός αυτός πιθανόν να σχετίζεται με το κάπνισμα, 

την εξάρτηση από κοκαΐνη και την κατάχρηση ψυχοδιεγερτικών, ενώ μία επιπλέον 

μετάλλαξη διαγραφής (-141C Del) στην περιοχή του προαγωγού που έχει σχετιστεί με 

αυξημένη πυκνότητα των D2 υποδοχέων στο ραβδωτό σώμα, αυξάνει την πιθανότητα 

για κατάχρηση ηρωίνης μέσω της εισπνοής. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, 

σημαντικοί φαίνεται να είναι και κάποιοι άλλοι πολυμορφισμοί μονών νουκλεοτιδίων 

(Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) του DRD2, όπως ο rs6277 (C957T), ο 

rs1076560 και ο rs2283265, οι οποίοι πιθανόν να σχετίζονται με την εξάρτηση από 

κοκαΐνη, αλκοόλ και ηρωίνη (Jones & Comer, 2015. Khokhar, Ferguson, Zhu, & 

Tyndale, 2010. Mroziewich & Tyndale, 2010).  

Ωστόσο, εκτός των D2 ντοπαμινεργικών υποδοχέων, και οι υπόλοιποι φαίνεται 

να σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με τον εθισμό.  Πιο συγκεκριμένα, πολυμορφισμοί 

στο Dde 1 γονίδιο του D1 ντοπαμινεργικού υποδοχέα (DRD1), που βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 5, πιθανόν να σχετίζονται με χρήση ουσιών ή με άλλες εθιστικές 

συμπεριφορές. Πολυμορφισμοί στο γονίδιο του  D3 υποδοχέα (DRD3), στο 

χρωμόσωμα 3, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εξάρτησης στη νικοτίνη, ενώ η 

μετάλλαξη Bal1 στον υποδοχέα αυτό με αυξημένο κίνδυνο χρήσης κοκαΐνης. 

Επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA (Variable Number Tandem Repeats, VNTRs) 

στο γονίδιο του D4 ντοπαμινεργικού υποδοχέα (DRD4) στο χρωμόσωμα 11, πιθανόν 

να σχετίζονται με τη συμπεριφορά αναζήτησης νέων εμπειριών (Duaux, Krebs, Loo, & 

Poirier, 2000. Khokhar et al, 2010). Τέλος, αν και ο D5 ντοπαμινεργικός υποδοχέας 
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(DRD5), που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 4, δε σχετίζεται άμεσα με τις μεσοφλοιικές 

ντοπαμινεργικές οδούς ανταμοιβής, ωστόσο παρουσιάζεται στο φλοιικό σύστημα και 

κυρίως στον ιππόκαμπο που συμμετέχει σε διεργασίες μεταξύ των οποίων και η 

απόκριση σε νέα ερεθίσματα. Επιπλέον, ο DRD5 παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή 

συγγένεια με την ντοπαμίνη, κάτι που προκαλεί την υποψία ότι παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στη φυσιολογία του κεντρικού ντοπαμινεργικού συστήματος, ενώ παράλληλα 

θεωρείται ότι συνεισφέρει στη γενετική συσχέτιση ανάμεσα στην αντικοινωνική 

συμπεριφορά και στην ευπάθεια για κατάχρηση ουσιών (Vanyukov & Tarter, 2000).  

Παράλληλα, το γονίδιο SLC6A3 που κωδικεύει τον μεταφορέα της ντοπαμίνης 

(DAT1) που είναι υπεύθυνος για την επαναπρόσληψή της από τους προσυναπτικούς 

νευρώνες, όπως υποστηρίζεται, υφίσταται κάποιες VNTRs που σχετίζονται με την 

παράνοια και την ψύχωση που προκαλούνται από τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών. 

SNPs και μεταλλάξεις επίσης σε ένζυμα που μεταβολίζουν την ντοπαμίνη, όπως η DβH 

και η μονοαμινοξειδάση Α (ΜΑΟ-Α), έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με δράσεις των 

ουσιών (Khokhar et al, 2010. Mroziewich & Tyndale, 2010). Σε συνδυασμό με τα δύο 

παραπάνω ένζυμα, ένα επιπλέον, η κατεχολ-Ο-μεθυλοτρανσφεράση (COMT), που 

εμπλέκεται στο μεταβολισμό των κατεχολαμινών, συμπεριλαμβανομενης της 

ντοπαμίνης, μπορεί να επηρεάσει την ευπάθεια στην εξάρτηση από ουσίες. 

Μεταλλάξεις στο ένζυμο της COMT μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα της 

ντοπαμίνης στον προμετωπιαίο φλοιό, κάτι που οδηγεί σε αλλαγές στη διαδικασία της 

αντίληψης, της αντίδρασης και της ανταμοιβής, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

ευπάθεια στην ανάπτυξη εξάρτησης. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν το αλληλόμορφο 

Met158 ή το Val158 της COMT, είναι αυτό που σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο 

για ανάπτυξη εθισμού (Ducci & Goldman, 2012. Khokhar et al, 2010).  

Εκτός από το ντοπαμινεργικό σύστημα, και άλλα συστήματα, όπως το 

σεροτονινεργικό και αυτό των ενδογενών οπιοειδών, φαίνεται επίσης να σχετίζονται 

με τον εθισμό. Αρχικά, πολυμορφισμοί στα γονίδια 1 (TPH1) και 2 (TPH2) της 

υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης, ένζυμο με τη βοήθεια του οποίου συντίθεται η 

σεροτονίνη, πιθανόν να σχετίζονται με τον εθισμό σε ουσίες, όπως η νικοτίνη, η ηρωίνη 

και το αλκοόλ (Khokhar et al, 2010). Παράλληλα, συγκεκριμένες μεταλλάξεις στο 

γονίδιο SLC6A4 της περιοχής του προαγωγού (5HTTLRP) που κωδικεύει το 

μεταφορέα σεροτονίνης, ο οποίος συμβάλλει στην επαναπρόσληψη της από τον 

προσυναπτικό νευρώνα, έχει προταθεί ότι σχετίζονται επίσης με τον εθισμό στις 
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παραπάνω ουσίες (Ducci & Goldman, 2012. Khokhar et al, 2010. Mroziewich & 

Tyndale, 2010). Το σύστημα οπιοειδών επίσης συμβάλλει στο κύκλωμα ανταμοιβής. 

Το γονίδιο που κωδικεύει τον OPRM1 μπορεί να υποστεί μία μετάλλαξη (A118G), η 

οποία συμβαίνει στο εξώνιο 1 και μεταβάλλει ένα αμινοξύ (Asn40Asp) του υποδοχέα. 

Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί ποια είναι η επίδραση του συγκεκριμένου πολυμορφισμού 

στην εξάρτηση ουσιών. Τέλος, σημαντική φαίνεται να είναι και η δράση των ενζύμων 

του CYP, κυρίως όσον αφορά στη χρήση καπνού και την εξάρτηση από οπιοειδή. Πιο 

συγκεκριμένα, μεταλλάξεις στο CYP2A6 ένζυμο, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 

μεταβολισμό της νικοτίνης, μπορούν να διαχωρίσουν τα άτομα σε άτομα με κανονικό, 

μεσαίο ή αργό μεταβολσμό, με αποτέλεσμα ο γονότυπος του CYP2A6 να σχετίζεται 

με τον κίνδυνο καπνίσματος. Παράλληλα, ένα άλλο ένζυμο του CYP, το CYP2D6, που 

μεταβολίζει την κωδεΐνη, την οξυκωδόνη και την υδροκωδόνη στους αντίστοιχους πιο 

ισχυρούς μεταβολίτες, είναι ιδιαίτερα πολυμορφικό, με κάποιες μεταλλάξεις να 

οδηγούν σε απενεργοποίηση του ενζύμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελλαττωματικοί 

γονότυποι του συγκεκριμένου ενζύμου να αποτελούν προστατευτικό παράγοντα έναντι 

της εξάρτησης στην από του στόματος χορήγηση οπιοειδών, αλλά όχι και στην 

ενδοφλέβια χορήγηση καθώς οι ουσίες αυτές είναι ήδη ψυχοδραστικές και δεν 

υφίστανται μεταβολισμό από το συγκεκριμένο ένζυμο (Mroziewich & Tyndale, 2010). 

 

1.3. Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων 

Για αρκετά χρόνια η κατάχρηση ουσιών θεωρούνταν μία διαταραχή η οποία 

αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στον ανδρικό πληθυσμό. Τα τελευταία όμως χρόνια 

έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προσέγγισης της άποψης αυτής, με σκοπό να 

εντοπιστούν πιθανές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων οι οποίες επιδρούν στην 

ευπάθεια για την ανάπτυξη εξάρτησης. Έχει αρχίσει επομένως να επιβεβαιώνεται ότι 

στην πραγματικότητα υπάρχουν οι διαφορές αυτές, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις 

παρατηρούνται έμφυτες διαφοροποιήσεις, όπως βιολογικές ή ορμονικές. Έρευνες τόσο 

σε ανθρώπους όσο και σε ζώα αποδεικνύουν ότι παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εθισμού, δηλαδή την έναρξη της χρήσης, 

την κατάχρηση, τον εθισμό αλλά και την υποτροπή (Lynch, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Lynch (2006), υπάρχουν στοιχεία που 

προτείνουν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με τους άντρες στις 
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ενισχυτικές ιδιότητες των ουσιών κατάχρησης κατά την πρώτη επαφή, τη συνέχιση της 

χρήσης και την υποτροπή, ενώ επίσης παρουσιάζουν αυξημένους ρυθμούς μετάβασης 

στον εθισμό. Αντιθέτως, οι άντρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε 

αντίστροφες διαδικασίες όπως η στέρηση (Carroll & Anker, 2010). Το γεγονός 

επομένως ότι κατά μέσο όρο οι γυναίκες χρήστες ουσιών είναι λιγότερες σε αριθμό από 

τους άντρες πιθανόν να μη σχετίζεται με μειωμένη ευπάθεια, αλλά με άλλους 

παράγοντες, όπως κοινωνικούς, και με τη διαθεσιμότητα των ουσιών. Οι ωοθηκικές 

ορμόνες είναι πιθανόν ο βασικότερος παράγοντας καθορισμού των ενισχυτικών 

ιδιοτήτων των ουσιών στις γυναίκες, και κυρίως τα οιστρογόνα είναι αυτά που 

αυξάνουν τη συμπεριφορική απόκριση και τα επίπεδα ευαισθησίας στις εθιστικές 

ουσίες, και κυρίως στα ψυχοδιεγερτικά. Αντιθέτως, η προγεστερόνη και η 

αλλοπρεγνανολόνη, που αποτελεί μεταβολίτη της προγεστερόνης, εμποδίζουν τη 

δράση των οιστρογόνων και μειώνουν με τον τρόπο αυτό την αναζήτηση της ουσίας.  

Για το λόγο αυτό, έχει προταθεί πως είναι μεγαλύτερη η απόκριση στην κοκαΐνη κατά 

τις φάσεις του έμμηνου κύκλου που είναι αυξημένα τα επίπεδα των οιστρογόνων και 

χαμηλότερα τα επίπεδα προγεστερόνης (Bobzean, DeNobrega, & Perrotti, 2014. 

Carroll & Anker, 2010).  

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, το φύλο φαίνεται να είναι υπεύθυνο και για 

κάποιους διμορφισμούς στη λειτουργία του μεσοφλοιικού ντοπαμινεργικού 

συστήματος που σχετίζεται με τις ενισχυτικές ιδιότητες των εθιστικών ουσιών. Έχει 

προταθεί για παράδειγμα ότι οι γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες διαθέτουν 

μεγαλύτερα επίπεδα μεταφορέων ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα και χαμηλότερη 

συγγένεια στους D2 υποδοχείς του ραβδωτού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υψηλότερα 

επίπεδα ντοπαμίνης στην περιοχή αυτή (Lynch, Roth, & Carroll, 2002). Σε γενικές 

γραμμές, η νευροβιολογική βάση των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων στην 

κατάχρηση ουσιών περιλαμβάνει τις ωοθηκικές ορμόνες και τις δράσεις τους μέσω της 

αυξομείωσής τους κατά τη διάρκεια του έμμηνου κύκλου, το ντοπαμινεργικό και το 

GABAεργικό σύστημα και τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων 

(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis, HPA) (Carroll & Anker, 2010).  

Παράλληλα, έχει επικρατήσει η άποψη ότι υπάρχουν κάποιοι χρωμοσωμικοί 

μηχανισμοί που υποδεικνύουν ότι οι διαφορές σχετικά με την κατάχρηση ουσιών 

μεταξύ των δύο φύλων παρουσιάζουν κάποια γενετική προέλευση, και δρουν σε 

συνδυασμό με τις ορμόνες. Πιο συγκεκριμένα, αυτό φαίνεται σε μελέτες με ποντίκια 
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από τα οποία είχε αφαιρεθεί το Sry (Sex-Determining Region Y) γονίδιο από το 

χρωμόσωμα Y, το οποίο κωδικεύει την πρωτεΐνη καθορισμού του φύλου. Με την 

αφαίρεση του συγκεκριμένου γονίδιου από τα αρσενικά ποντίκια (XY¯) και με την 

επακόλουθη ανάπτυξη ωοθηκών και θηλυκού γοναδικού φαινότυπου, φάνηκε ότι 

υπάρχει διαφορά στη δράση των γοναδικών ορμονών και των φυλετικών 

χρωμοσωμάτων στις διαφορές των φύλων όσον αφορά στην κατάχρηση ουσιών. 

Δηλαδή, μπορεί η συμπεριφορική απόκριση να επηρεάζεται από τις γοναδικές ορμόνες, 

η απόκτηση όμως μίας συνήθειας, όπως η χρήση κοκαΐνης, καθορίζεται από τα 

φυλετικά χρωσομώματα (Becker & Hu, 2008).  

 

1.4. Η επίδραση του στρες 

Παράλληλα με την ύπαρξη άλλων παραγόντων, όπως τη χρήση ουσιών από 

τους γονείς, την επιρροή των συνομηλίκων και τις θετικές προσδοκίες από τη χρήση 

μίας ουσίας, το στρες θεωρείται ότι σε μεγάλο βαθμό αποτελεί παράγοντα υψηλού 

κινδύνου για την ανάπτυξη εθισμού αλλά και για την υποτροπή σε αυτόν. Η προσφυγή 

στη χρήση ουσιών σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται μία αποτελεσματική στρατηγική 

για τη μείωση της έντασης και την αντιμετώπιση θλιβερών καταστάσεων. Κατά τις 

περιόδους έντονου στρες παρατηρούνται μόνιμες αλλαγές στα συστήματα ανταμοιβής 

του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυξημένη ευαισθησία στις 

ενισχυτικές ιδιότητες των ουσιών και αυξημένο κίνητρο για καταναγκαστική χρήση 

(Sinha, 2001. Sinha, 2008). Το χρόνιο στρες καθώς και η επακόλουθη έντονη 

λειτουργία του άξονα HPA και η εκτεταμένη παρουσία των γλυκοκορτικοειδών 

μπορούν να έχουν επιβλαβείς συνέπειες για τον οργανισμό, μία από τις οποίες μπορεί 

να είναι η αυξημένη συμπεριφορική απόκριση και ανταμοιβή από τη χρήση εθιστικών 

ουσιών. Με βάση αυτό γίνεται επομένως κατανοητό ότι το χρόνιο στρες μπορεί να 

αλλάξει την ευαισθησία ενός ατόμου στην ανταμοιβή που προκαλείται από τη λήψη 

μίας ουσίας, καθώς προκαλεί αλλαγές στο ντοπαμινεργικό κύκλωμα ανταμοιβής και 

σε λειτουργίες του που σχετίζονται με τον εθισμό (Becker-Krail & McClung, 2016). 

Η ενεργοποίηση των εγκεφαλικών κυκλωμάτων που σχετίζονται με το στρες, 

όπως η ενεργοποίηση του παράγοντα απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (CRF) και η 

επακόλουθη αύξηση της αδρενοκορτικοτροπίνης και των γλυκοκορτικοειδών, και η 

απελευθέρωση κατεχολαμινών και ενδογενών οπιοειδών, έχουν ως αποτέλεσμα την 
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αύξηση της ντοπαμινεργικής νευροδιαβίβασης στις μεσοφλοιικές περιοχές. Εφόσον η 

λειτουργία του μεσοφλοιικού ντοπαμινεργικού συστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο 

στις ενισχυτικές ιδιότητες των ουσιών, με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το 

στρες ενεργοποιώντας μαζί με τις εγκεφαλικές οδούς που σχετίζονται με αυτό και τις 

οδούς ανταμοιβής μπορεί να δημιουργήσει καταλληλότερες συνθήκες για τη λήψη 

ουσιών.  

Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες και στην 

επακόλουθη αύξηση των επιπέδων των γλυκοκορτικοειδών έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση στην απελευθέρωση ντοπαμίνης στον επικλινή πυρήνα. Κάτι τέτοιο 

αποδεικνύει ότι αλλαγές στον HPA άξονα και στα επίπεδα των γλυκοκορτικοειδών 

μπορούν να επηρεάσουν τη διαβίβαση της ντοπαμίνης. Παράλληλα, η έκθεση σε στρες 

και η επακόλουθη αύξηση του CRF και των γλυκοκορτικοειδών αυξάνει την 

γλουταμινεργική δραστηριότητα στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, η οποία στη συνέχεια 

οδηγεί σε αύξηση της δραστηριότητας των ντοπαμινεργικών νευρώνων. Επιπλέον, έχει 

βρεθεί ότι αυξήσεις στα επίπεδα της κορτιζόλης σχετίζονται με τη συσσώρευση της 

ντοπαμίνης στο κοιλιακό ραβδωτό σώμα. Με δεδομένο ότι τόσο το στρες όσο και η 

χρήση ουσιών ενεργοποιούν τις μεσοφλοιικές οδούς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός 

ότι και τα δύο αυτά οδηγούν σε προσαρμογές των ντοπαμινεργικών νευρώνων του 

κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου και σε μορφολογικές αλλαγές στον μέσο προμετωπιαίο 

φλοιό. Παράλληλα, εκτός της εμπλοκής του κοιλιακού ραβδωτού σώματος στην 

ανταμοιβή, φαίνεται επίσης να εμπλέκεται σε συνθήκες και εμπειρίες αποστροφής και 

σε ερεθίσματα πόνου, κάτι το οποίο επισημαίνει την εμπλοκή της μεσοφλοιικής 

ντοπαμινεργικής οδού στην διαδικασία της ανταμοιβής αλλά και σε θετικές και 

αρνητικές συμπεριφορικές αποκρίσεις σε συγκεκριμένα γεγονότα. Άλλες περιοχές που 

συνδέονται με το μεσοφλοιικό ντοπαμινεργικό σύστημα και εμπλέκονται στην 

ανταμοιβή, τη μάθηση, την προσαρμογή και σε στόχο-κατευθυνόμενες συμπεριφορές 

είναι η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, η νήσος και σχετικές μεσομεταιχμιακές περιοχές, οι 

οποίες μαζί με τη μεσοφλοιική ντοπαμινεργική οδό παίζουν σημαντικό ρόλο σε 

συναισθηματικές και στρεσογόνους διεργασίες, στον έλεγχο των παρορμήσεων, στη 

λήψη αποφάσεων και στις εθιστικές ιδιότητες των ουσιών κατάχρησης. Υψηλού 

κινδύνου στρεσογόνοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στη χρήση ουσιών 

πιθανότατα να είναι αντίξοες συνθήκες ζωής κατά την παιδική ηλικία, όπως η βίωση 

σεξουαλικής, σωματικής ή συναισθηματικής κακοποίησης και παραμέλησης, ο 
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θάνατος κάποιου κοντινού προσώπου, οικογενειακά προβλήματα και πλήθος άλλων 

περιστατικών (Sinha, 2001). 

 

1.5. Συννοσηρότητα  

Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη ουσιοεξάρτησης μοιράζεται κοινή ευπάθεια με 

κάποιες συγκεκριμένες μορφές ψυχοπαθολογίας. Με βάση τα ευρήματα μιας έρευνας 

που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Yale, οι ψυχικές διαταραχές σχετίζονται σε 

μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη διαταραχής χρήσης ουσιών, είτε αποτελώντας 

παράγοντες κινδύνου νοσηρότητας είτε αποτελώντας επακόλουθο. Η διαταραχή 

κοινωνικού άγχους και η διπολική διαταραχή σχετίζονται αιτιωδώς με την 

ουσιοεξάρτηση, ενώ η διαταραχή πανικού, η μείζων κατάθλιψη και οι διαταραχές 

χρήσης ουσιών προέρχονται εν μέρει από κοινούς οικογενειακούς υψηλού κινδύνου 

παράγοντες. Οι μελέτες οικογενειών έδειξαν ότι η έναρξη της διαταραχής κοινωνικού 

άγχους και της διπολικής διαταραχής προηγούνταν από τη διαταραχή χρήσης ουσιών, 

ενώ μάλιστα υπήρξαν δηλώσεις συμμετεχόντων με βάση τις οποίες η χρήση ουσιών 

αποσκοπούσε στην άμβλυνση των συμπτωμάτων των διαταραχών αυτών. Οι 

περισσότερες ψυχικές διαταραχές στη μελέτη αυτή συνυπήρχαν σε μεγαλύτερο βαθμό 

με την κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση από ότι με την χρήση, με εξαίρεση μόνο 

τις διαταραχές συμπεριφοράς και την εναντιωματική - προκλητική διαταραχή οι οποίες 

σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό τόσο με τη χρήση, όσο και με την κατάχρηση και την 

εξάρτηση. Μάλιστα, παρουσία οποιασδήποτε ψυχικής διαταραχής, ο κίνδυνος για 

εξάρτηση ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο για κατάχρηση, πόσο μάλλον για 

χρήση. Και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα με αριθμούς, ο κίνδυνος για κατάχρηση 

ουσιών που αποδιδόταν σε κάποια ψυχική διαταραχή, κυμαινόταν από 2% (για τη 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας, ΔΕΠ-Υ) έως 78% (για τις 

διαταραχές συμπεριφοράς), ενώ ο κίνδυνος για εξάρτηση ήταν μεγαλύτερος και πιο 

συγκεκριμένα κυμαινόταν από 44% έως 86% για τις αντίστοιχες διαταραχές 

(Merikangas & Venevoli, 2000).  

Παρομοίως, σύμφωνα με τον Uhl (2004), η κατάχρηση ουσιών συνυπάρχει με 

κατάθλιψη, διαταραχές συμπεριφοράς ή πιθανόν ακόμη και με κατάλοιπα ΔΕΠ-Υ πολύ 

συχνότερα από ότι υπάρχει σε υγιή άτομα, και οι διαταραχές αυτές συνυπάρχουν με 

κατάχρηση ουσιών πολύ περισσότερο από ότι με διαταραχές μη εξαρτητικής 
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συμπεριφοράς. Η μείζων κατάθλιψη αποτελεί μία μορφή ψυχοπαθολογίας που 

συνυπάρχει συχνά με διαταραχές χρήσης ουσιών. Έχει προταθεί μάλιστα ότι υπάρχουν 

φαινοτυπικές συσχετίσεις ανάμεσα στη μείζων κατάθλιψη και την εξάρτηση ή την 

κατάχρηση αλκοόλ, μαριχουάνας, κοκαΐνης και άλλων παράνομων ουσιών. Με βάση 

την έρευνα που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Harvard με 1874 ζευγάρια 

διδύμων, στην οποία ελέγχθηκαν οι οικογενειακές επιρροές, προτάθηκε ότι η 

συννοσητότητα της μείζονος κατάθλιψης με την κατάχρηση παράνομων ουσιών ή την 

εξάρτηση από αυτές αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που είναι μοναδικοί 

για τον κάθε έναν από τους διδύμους (μη οικογενειακοί), καθώς οι στρεσογόνοι αυτοί 

παράγοντες που σχετίζονται με την χρήση ουσιών μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 

για την εμφάνιση επεισοδίου μείζονος κατάθλιψης σε άτομα με προδιάθεση. Κατά 

παρόμοιο τρόπο, και οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι μία μορφή ψυχοπαθολογίας 

που συχνά συνυπάρχει με διαταραχές χρήσης ουσιών, κυρίως αλκοόλ και μαριχουάνας. 

Σε αντίθεση όμως με ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά με τη μείζονα κατάθλιψη, η 

φαινοτυπική συσχέτιση μεταξύ των συμπτωμάτων των διαταραχών συμπεριφοράς και 

της εξάρτησης από αλκοόλ ή μαριχουάνα οφείλεται σε οικογενειακούς παράγοντες 

κοινούς για τις διαταραχές αυτές. Τέτοιοι παράγοντες, όπως η αποκλίνουσα γονική 

συμπεριφορά και ένα παθολογικό οικογενειακό περιβάλλον, μπορουν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη διαταραχών συμπεριφοράς, οι οποίες στη συνέχεια να οδηγήσουν στην 

έκθεση σε αλκοόλ και μαριχουάνα και στην κατάχρηση αυτών (Tsuang et al., 2001).  

Εκτός των παραπάνω, έχει επιπλέον υποστηριχθεί ότι ψυχολογικά προβλήματα 

που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία σχετίζονται γενετικά περισσότερο με την 

πιθανότητα ουσιοεξάρτησης κατά την ενήλικη ζωή, από ότι προβλήματα της περιόδου 

αυτής, ενώ κάποιο ρόλο φαίνεται να παίζει και το φύλο. Άντρες και γυναίκες με 

αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας έχουν πέντε και δώδεκα φορές αντίστοιχα 

περισσότερες πιθανότητες να κάνουν κατάχρηση ουσιών από αυτούς ή αυτές χωρίς τη 

διαταραχή (Vanyukov & Tarter, 2000). Τέλος, έχει επίσης προταθεί ότι υπάρχουν και 

κάποιοι τύποι προσωπικότητας που συνδέονται με διαταραχές κατάχρησης ουσιών. Για 

παράδειγμα, κάποια από τα αλληλόμορφα που προδιαθέτουν σε υψηλό νευρωτισμό 

μπορεί επίσης να προδιαθέτουν σε κατάχρηση ουσιών, ενώ άτομα που κάνουν 

κατάχρηση πιθανόν να παρουσιάζουν και ελλείψεις στις εκτελεστικές τους λειτουργίες 

(Uhl, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΛΚΟΟΛ 

 

Η διαταραχή χρήσης αλκοόλ και ο επακόλουθος εθισμός σε αυτό είναι ένα από 

τα σημαντικότερα προβλήματα που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο και είναι γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό θανάτων οφείλεται σε αυτό. 

Το αλκοόλ ταξινομείται ως κατασταλτικό, καθώς καταστέλλει την εκπυρσοκρότηση 

των νευρώνων και τη συμπεριφορά. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι 

ότι αντιθέτως σε μικρότερες δόσεις διεγείρει ορισμένες συμπεριφορές, ευνοώντας με 

τον τρόπο αυτό την κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτός είναι και ένας ιδιαίτερα 

σημαντικός λόγος που η χρήση του είναι πλέον τόσο διαδεδομένη. Μελέτες 

οικογενειών, διδύμων και υιοθεσίας έχουν δείξει ότι η κληρονομησιμότητα του 

εθισμού στο αλκοόλ είναι της τάξης του 50% έως 60%, τόσο για τον ανδρικό όσο και 

για τον γυναικείο πληθυσμό, και τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος 

όσον αφορά στην αναγνώριση συγκεκριμένων γονιδίων που εμπλέκονται στην 

προδιάθεση για την ανάπτυξη του (Dick & Bierut, 2006. Pinel, 2009). 

 

2.1. Αλκοολική και αλδεϋδική αφυδρογονάση 

Η αλκοολική αφυδρογονάση (ADH) είναι το πρώτο ένζυμο που εμπλέκεται στο 

μεταβολισμό της αιθανόλης, μετατρέποντας την σε ακεταλδεΰδη, η οποία στη συνεχεία 

μεταβολίζεται σε οξικό οξύ με τη βοήθεια ενός δεύτερου ενζύμου, της αλδεϋδικής 

αφυδρογονάσης (ALDH). Πολυμορφισμοί στα γονίδια που κωδικεύουν τα ένζυμα 

αυτά υποστηρίζεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μεταβολισμό της αιθανόλης και 

την επακόλουθη πιθανότητα ανάπτυξης αλκοολισμού, καθώς μπορούν να οδηγήσουν 

σε συσσώρευση της ακεταλδεΰδης κατά τη διάρκεια της χρήσης, η οποία προκαλεί 

αρνητικές αντιδράσεις όπως πονοκέφαλο, έμετο, ναυτία, ταχυκαρδία, μειώνοντας την 

πιθανότητα βαριάς χρήσης. Και τα δύο αυτά ένζυμα επομένως θεωρούνται 

προστατευτικοί παράγοντες απέναντι στον αλκοολισμό (Khokhar, Ferguson, Zhu, & 

Tyndale, 2010). 

Ξεκινώντας με την ADH, αν και υπάρχουν πολλές μορφές της, τα ισοένζυμα-1 

θεωρείται ότι παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στο μεταβολισμό της αιθανόλης. 

Υπάρχουν τρία ισοένζυμα-1 της ADH, το ADH1A, το ADH1B και το ADH1C 

(ονομαζόμενα και ADH1, ADH2 και ADH3 αντίστοιχα) που είναι στενά συνδεδεμένα 
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με το χρωμόσωμα 4q22. Στα δύο από τα τρία έχουν βρεθεί γενετικοί πολυμορφισμοί οι 

οποίοι αλλάζουν τη μεταβολική δραστηριότητα της ADH. Πιο συγκεκριμένα, τα 

αλληλόμορφα ADH1B*2, ADH1B*3 και ADH1C*1 αλλάζουν την ενζυμική 

δραστηριότητα, με τα δύο πρώτα να μπορούν να την επηρεάσουν έως και 30 φορές 

περισσότερο, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην ταχύτερη μετατροπή της αιθανόλης 

σε ακεταλδεΰδη.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η συχνότητα εμφάνισης των παραπάνω 

αλληλόμορφων διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Για 

παράδειγμα, το αλληλόμορφο ADH1B*2 βρίσκεται συχνά σε ασιατικούς πληθυσμούς 

ενώ αντιθέτως απουσιάζει από μαύρους και λευκούς. Κατά παρόμοιο τρόπο, το 

αλληλόμορφο ADH1B*3 είναι σπάνιο στους αφρικανικούς πληθυσμούς, στους 

οποίους εμφανίζεται με συχνότητα περίπου 15%, και σε κάποιες ινδιάνικες φυλές, ενώ 

η συχνότητα εμφάνισης του ADH1C*1 αλληλόμορφου είναι πολύ υψηλή στους 

Κινέζους Χαν (περίπου 90%) και μέτρια στους Ευρωπαίους (55%-60%). Σε γενικές 

γραμμές, το ADH1B*2 παρουσιάζει προστατευτικές ιδιότητες μειώνοντας την 

πιθανότητα ανάπτυξης αλκοολισμού κατά τρεις φορές περισσότερο συγκριτικά με το 

ADH1B*1, κάτι το οποίο καθιστά τους ασιατικούς πληθυσμούς λιγότερο επιρρεπείς 

σε αυτού του είδους την διαταραχή (Dick & Foroud, 2003. Kohnke, 2008).  

Στη συνέχεια, σχετικά με την ALDH, αν και διαθέτει εννέα ομάδες γονιδίων 

που την κωδικεύουν, μόνο δύο από αυτές εμπλέκονται στο μεταβολισμό της 

ακεταλδαΰδης σε ακετόνη, το ισοένζυμο-1 (ALDH1) και το ισοένζυμο-2 (ALDH2). 

Ωστόσο, το δεύτερο από αυτά, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 12q24, θεωρείται 

πρωτίστως υπεύθυνο για την οξείδωση αυτή και παρουσιάζει κάποιες γενετικές 

μεταλλάξεις. Πιο συγκεκριμένα, το αλληλόμορφο ALDH2*2 είναι αυτό που σχετίζεται 

με την απενεργοποίηση του ενζύμου και αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι 

του αλκοολισμού. Σε άτομα με ομοζυγωτία στο ALDH2*2 δεν πραγματοποιείται ο 

μεταβολισμός της ακεταλδεΰδης σε ακετόνη, με αποτέλεσμα η πρώτη να 

συσσωρεύεται στο αίμα, κάτι το οποίο, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, συμβαίνει και 

στους ετεροζυγώτες. Επομένως, η παρουσία του ALDH2*2 αλληλόμορφου προκαλεί 

τα συμπτώματα αντίδρασης που αναφέρθηκαν και παραπάνω, γνωστά ως “oriental 

flush reaction”,  μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την πιθανότητα εμφάνισης 

καταχρηστικής συμπεριφοράς. Η δισουλφιράμη (Antabuse), φάρμακο που 

χρησιμοποιείται για την απεξάρτηση από το αλκοόλ, προκαλεί αναστολή της ALDH, 
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με αποτέλεσμα τη διακοπή του καταβολισμού της αιθανόλης στο στάδιο της 

ακεταλδεΰδης με συνέπεια τη συσσώρευση της στο αίμα. Ωστόσο, και στην περίπτωση 

του ALDH2*2 αλληλόμορφου, όπως συμβαίνει και με τους τρεις πολυμορφισμούς της 

ADH, η συχνότητα εμφάνισης μεταξύ πληθυσμών διαφέρει, καθώς είναι ιδιαίτερα 

σπάνιο σε μη ασιατικούς πληθυσμούς, καθιστώντας τους Ασιάτες έως και δέκα φορές 

λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν διαταραχή χρήσης αλκοόλ (Ball, 2005. Ball, 2006.  

Dick & Bierut, 2006. Dick & Foroud, 2003).  

Πλήθος ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί μελετώντας συγκεκριμένους 

πληθυσμούς, κυρίως ασιατικούς, οι οποίες επιβεβαιώνουν τα παραπάνω στοιχεία. Σε 

μία έρευνα (Tanaka et al., 1996) που πραγματοποιήθηκε σε πληθυσμό Ιαπώνων με 

διαταραχή εξάρτησης από το αλκοόλ και αλκοολική νόσο του ήπατος δε βρέθηκε 

ομοζυγωτία στο ALDH2*2 αλληλόμορφο σε κανέναν από τους ασθενείς, ενώ 

παράλληλα, η ύπαρξη ετεροζυγωτίας ήταν επίσης περιορισμένη σε αλκοολικούς 

ασθενείς συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Κατά παρόμοιο τρόπο, βρέθηκε επίσης 

αυξημένη ύπαρξη ομοζυγωτίας στο ADH1B*1 στους αλκοολικούς ασθενείς σε σχέση 

με αυτούς της ομάδας ελέγχου. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η 

συνύπαρξη ομοζυγωτίας στο ADH1B*1 και στο ALDH2*2 αλληλόμορφο μπορεί να 

αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για χρήση αλκοόλ στον πληθυσμό των Ιαπώνων. Μία 

επιπλέον έρευνα με δείγμα μεξικανοαμερικανών στο Λος Άντζελες, στους οποίους η 

ύπαρξη του ADH1B*2 και του ALDH2*2 αλληλόμορφου παρουσιάζεται σε πολύ 

μικρή συχνότητα, της τάξης του 5% και 0.6% αντίστοιχα, και η ύπαρξη του ADH1C*1 

είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με τον ασιατικό πληθυσμό, κατέληξε στο ότι ο 

συγκεκριμένος πληθυσμός ήταν πολύ επιρρεπής στην κατανάλωση μεγάλων 

ποσοτήτων αιθανόλης. Ωστόσο, καθώς ακόμη και σε άτομα που διέθεταν τα 

προστατευτικά αυτά γονίδια δεν απορρίφθηκε εντελώς η ανάπτυξη αλκοολισμού, 

υποστηρίχθηκε η συνδυαστική ύπαρξη και άλλων παραγόντων (Konishi et al., 2004). 

 

2.2. Ντοπαμινεργικό σύστημα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μεσομεταιχμιακό και μεσοφλοιικό 

ντοπαμινεργικό σύστημα αποτελεί το πλέον εμπλεκόμενο σύστημα στην παθογένεση 

του αλκοολισμού. Η ντοπαμίνη, που ανήκει στην οικογένεια των κατεχολαμινών, 

θεωρείται ότι μεσολαβεί στο σύστημα ανταμοιβής και η χρήση ουσιών, μεταξύ αυτών 
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και το αλκοόλ, αυξάνει τα επίπεδά της σε εγκεφαλικές περιοχές όπως ο επικληνής 

πυρήνας (Kreek, Nielsen, & LaForge, 2004). Για το λόγο αυτό, μεγάλος αριθμός 

μελετών έχουν πραγματοποιηθεί εστιάζοντας σε γονίδια των ντοπαμινεργικών 

υποδοχέων, του μεταφορέα ντοπαμίνης και των ενζύμων μεταβολισμού της, με σκοπό 

να εξακριβωθεί το γενετικό υπόβαθρο του αλκοολισμού.  

 

2.2.1. Ντοπαμινεργικοί υποδοχείς 

Ο πρώτος από τους πέντε ντοπαμινεργικούς υποδοχείς (D1-D5) που εμπλέκεται 

στον αλκοολισμό είναι ο D2. Το DRD2 γονίδιο που τον κωδικεύει βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 11q22-q23 και ρυθμίζει την απελευθέρωση και τη σύνθεση της 

ντοπαμίνης. Το γονίδιο αυτό έχει συσχετιστεί με την πιθανότητα εμφάνισης 

αλκοολισμού καθώς αρχικά έχει προταθεί ότι η αυξημένη έκφρασή του έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της πρόσληψης της ουσίας, με αποτέλεσμα να αποτελεί 

προστατευτικό παράγοντα έναντι της ανάπτυξης της συγκεκριμένης διαταραχής 

(Thanos et al., 2001). Ο πιο συχνά μελετημένος πολυμορφισμός στο γονίδιο αυτό είναι 

ο TaqI-A1 (Α1 αλληλόμορφο) που βρίσκεται στην ANKK1, ο οποίος έχει αποτελέσει 

όμως αντικείμενο διαμάχης (Dick & Bierut, 2006. Kalsi, Prescott, Kendler, & Riley, 

2008. Kohnke, 2008). Η πρώτη φορά που σημειώθηκε συσχέτιση μεταξύ του DRD2 

και του αλκοολισμού ήταν σε μία έρευνα των Blum και συν. (1990), στην οποία 

εξετάστηκαν 70 δείγματα εγκεφάλων αλκοολικών και μη αλκοολικών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρουσία του Α1 αλληλόμορφου αντιστοιχούσε στο 77% 

των ατόμων που παρουσίαζαν εξάρτηση από το αλκοόλ, ενώ αντίστοιχα απουσίαζε από 

το 72% των μη αλκοολικών. 

Έκτοτε ακολούθησαν αρκετές ακόμη προσπάθειες, άλλες από τις οποίες 

συμφωνούν και άλλες από τις οποίες διαφωνούν με τα ευρήματα αυτά. Σε μία έρευνα 

της οποίας το δείγμα των συμμετεχόντων άγγιζε τους 1217 (πειραματική ομάδα και 

ομάδα ελέγχου), βρέθηκε ότι το Α1 αλληλόμορφο παρουσιαζόταν με πολύ υψηλότερη 

συχνότητα στην ομάδα των αλκοολικών από ότι στην ομάδα ελέγχου, υποστηρίζοντας 

με τον τρόπο αυτό την παραπάνω συσχέτιση, αν και το μέγεθος της επίδρασης ήταν 

μικρό (Berggren, et al., 2006). Παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν σε μία μετά-ανάλυση 

στην οποία επίσης παρουσιάστηκε αυξημένη συχνότητα ύπαρξης του αλληλόμορφου 

αυτού μεταξύ ατόμων που έκαναν κατάχρηση, καθιστώντας το έτσι ως παράγοντα 
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κινδύνου για την εμφάνιση της διαταραχής (Munafo, Matheson, & Flint, 2007). Εκτός 

αυτού, η ύπαρξη του Α1 παρατηρήθηκε σε μία μελέτη ότι σχετιζόταν με δύο 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την αναζήτηση νέων εμπειριών και την αποφυγή 

πρόκλησης βλάβης, τα οποία εμφανίζονταν σε μεγάλο βαθμό στο δείγμα των ασθενών 

με διαταραχή αλκοολισμού (Wang et al., 2013), ενώ επίσης αποτελώντας μέρος ενός 

απλότυπου (T-G-A2 των Taq1A, Taq1B, Taq1D αντίστοιχα) έχει βρεθεί ότι σχετίζεται 

και με την αυτοκτονική τάση που συχνά εμφανίζεται στη διαταραχή αυτή (Jasiewicz et 

al., 2014).  

Παράλληλα, υπάρχουν έρευνες που δεν αρκούνται μόνο στη μελέτη του 

συγκεκριμένου πολυμορφισμού. Πιο συγκεκριμένα, μία μελέτη συσχέτισης που 

πραγματοποιήθηκε από τους Ponce και συν. (2008), μελέτησε τον TaqI-A1 σε 

συνδυασμό με έναν επιπλέον πολυμορφισμό του DRD2, τον C957T. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η παρουσία των αλληλόμορφων αυτών σχετιζόταν με τον αλκοολισμό μόνο 

με την παράλληλη ύπαρξη αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και 

ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα έχει υποστηριχθεί ότι το C 

αλληλόμορφο του πολυμορφισμού αυτού σχετίζεται με κάποιες μορφές αλκοολικής 

συμπεριφορά, αλλά μόνο στον ανδρικό πληθυσμό (Swagell et al., 2012).  

Επιπλέον, έχουν γίνει προσπάθειες εντοπισμού και άλλων γενετικών 

μεταλλάξεων στο γονίδιο αυτό, με μία από τις σημαντικότερες να είναι η μετάλλαξη 

προσθήκης -141Ins. Ο πολυμορφισμός αυτός, μαζί με τον TaqI-A1 φαίνεται να 

αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη αλκοολισμού, ενώ αντιθέτως η συνδυαστική 

ύπαρξη των -141C Del και Taq-A2 αλληλόμορφων ίσως να αποτελεί προστατευτικό 

παράγοντα έναντι της ανάπτυξης της διαταραχής αυτής (Prasad, Ambekar, & Vaswani, 

2010). Η συνδυαστική αυτή εμπλοκή των παραπάνω μεταλλάξεων έχει πρόσφατα 

παρατηρηθεί σε έρευνες βασισμένες σε δείγματα διαφόρων εθνικοτήτων, όπως για 

παράδειγμα Κορεάτες (Lee et al., 2013), Ινδούς (Singh, Ghosh, & Saraswathy, 2013) 

και Πολωνούς (Grzywacz et al., 2012). Επιπλέον, υπάρχουν μελέτες που έχουν 

επικεντρωθεί και στους TaqI B και TaqI D πολυμορφισμούς, οι περισσότερες από τις 

οποίες όμως απορρίπτουν τη σχέση μεταξύ αυτών και της αλκοολικής διαταραχής 

(Malecka, Jasewicz, Suchanecka, Samochowiec, & Grzywacz, 2014. Singh et al., 

2013). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι πολυμορφισμοί αυτοί μπορεί να 

σχετίζονται με την αυτοκτονική τάση που εμφανίζεται σε περιπτώσεις αλκοολισμού 

(Jasiewicz et al., 2014) καθώς επίσης έχει προταθεί ότι ο TaqI B σε συνδυασμό με τον 
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TaqI Α πιθανόν να σχετίζεται με τη διαταραχή συμπεριφοράς ή με την προδιάθεση 

ανάπτυξης της διαταραχής αυτής και του αλκοολισμού (Lu, Lee, Ko, & Lin, 2001). 

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί μία μελέτη στην οποία υπήρξαν κάποιες διαφορές 

όσον αφορά το φύλο των συμμετεχόντων. Αρχικά, ένας πολυμορφισμός που 

εντοπίστηκε στο DRD2, ο rs10891556, φάνηκε να σχετίζεται με την κατανάλωση 

αιθανόλης ανεξαρτήτως του φύλου των συμμετεχόντων. Υπήρξαν όμως 

πολυμορφισμοί, όπως ο TaqI Α και ο rs877138 των οποίων η συχνότητα ύπαρξής ήταν 

αυξημένη μόνο στον ανδρικό πληθυσμό, και άλλοι, όπως οι rs17601612 και rs4936271, 

οι οποίοι σχετίστηκαν με την αυξημένη κατανάλωση αιθανόλης μόνο στις γυναίκες 

(Celorrio et al., 2015). Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι το DRD2 πιθανόν να παρουσιάζει 

κάποια συσχέτιση και με τα συμπτώματα στέρησης που εμφανίζονται κατά τη διακοπή 

πρόσληψης της ουσίας. Ο Α/Α γονότυπος του rs6276 που βρίσκεται στο εξώνιο 8 του 

DRD2 φαίνεται να αποτελεί θετικό προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη ή μη 

επιληπτικών κρίσεων κατά τη διάρκεια του συνδρόμου στέρησης, ενώ ο A/G  

γονότυπος της μετάλλαξης αυτής πιθανόν να αποτελεί προστατευτικό παράγοντα 

έναντι της εξάρτησης από την αιθανόλη (Grzywacz et al., 2012).  

Όπως φαίνεται, δεν έχουν καταφέρει όλες οι έρευνες να εντοπίσουν συσχέτιση 

μεταξύ του αλκοολισμού και την ύπαρξης πολυμορφισμού στο DRD2. Υπάρχουν 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε δείγμα διαφορετικών πληθυσμών που 

αποτυγχάνουν να βρουν συσχέτιση μεταξύ των μεταλλάξεων του DRD2 με την 

πιθανότητα ανάπτυξης της διαταραχής αυτής (Chen et al., 2001. Chen, Chien, & Hwu, 

1996. Sander et al., 1999. Vasconcelos et al., 2015). Ωστόσο, παρά τις κάποιες 

ασυμφωνίες, κατά γενική ομολογία το ντοπαμινεργικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα 

ο DRD2 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες ανταμοιβής του εγκεφάλου. 

Δυσλειτουργίες επομένως του DRD2 μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεριφορά 

αναζήτησης ουσιών ή να προκαλέσουν άλλες παθολογικές συμπεριφορές. Επομένως, 

εξετάζοντας το ρόλο του DRD2, οι Blum και συν. (1996) πρότειναν ότι ο υποδοχέας 

αυτός συμβάλλει στην πρόκληση του «συνδρόμου ανεπαρκούς ανταμοιβής», το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη εξαρτητικών, παρορμητικών και καταναγκαστικών 

συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένου του αλκοολισμού, της πολυτοξικομανίας, του 

καπνίσματος, της παχυσαρκίας, της ελλειμματικής διαταραχής και του τζόγου.  

Εκτός από τον D2, και άλλοι υποδοχείς του ντοπαμινεργικού συστήματος έχουν 

αποτελέσει κεντρικό σημείο ερευνών με σκοπό να εντοπιστεί και η δική τους σχέση με 
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την πιθανότητα ανάπτυξης αλκοολικής συμπεριφοράς. Αρχικά υπάρχουν έρευνες που 

εμπλέκουν τον DRD4 σε αυτή τη συμπεριφορά. Ο DRD4 παρουσιάζει μία 

πολυμορφική 48-base pair VNTR (DRD4 E8 48-bp VNTR) στο εξώνιο 3, η οποία 

μειώνει έως και δύο φορές την δυνατότητα της ντοπαμίνης να εμποδίζει τον 

σχηματισμό της 3΄-5΄-κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP). Κάποιες 

μελέτες που έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στον πολυμορφισμό αυτό, τον 

θέτουν ως υποψήφιο παράγοντα για την πιθανότητα ανάπτυξης αλκοολικής 

συμπεριφοράς. Ενδιαφέρον όμως προκαλεί το γεγονός, ότι με βάση τις έρευνες αυτές, 

ο DRD4 E8 48-bp πολυμορφισμός δε σχετίζεται άμεσα με την αλκοολική 

συμπεριφορά, αλλά εμπλέκεται σε διεργασίες όπως την αναζήτηση νέων εμπειριών, 

την ακαταμάχητη επιθυμία μετά από κάθε λήψη της ουσίας και την ευκαιριακή άμετρη 

κατανάλωση οινοπνεύματος, χαρακτηριστικά στοιχεία της αλκοολικής συμπεριφοράς 

(Hutchison, McGeary, Smolen, Bryan, & Swift, 2002. Paterson, Sunohara, & Kennedy, 

2002. Vaughn, Beaver, DeLisic, Howard, & Perron, 2009). Εκτός αυτών, έρευνες έχουν 

επίσης πραγματοποιηθεί με σκοπό να εντοπιστούν πιθανοί πολυμορφισμοί στους 

DRD1 και DRD3, αλλά δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές συσχετίσεις με την 

πιθανότητα ανάπτυξης αλκοολισμού (Kohnke, 2008). 

 

2.2.2. Ντοπαμινεργικός μεταφορέας  

Ο ντοπαμινεργικός μεταφορέας (DAT) αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί στη 

ρύθμιση των επιπέδων ντοπαμίνης, καθώς είναι υπεύθυνος για την επαναπρόσληψή της 

από τους προσυναπτικούς νευρώνες. Το DAT1 γονίδιο που τον κωδικεύει βρίσκεται 

στο χρωμόσωμα 5q15.3 και περιλαμβάνει μία VNTR στην 3΄ μη μεταφραζόμενη 

περιοχή (Untranslated Region, UTR. Kohnke, 2008). Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 

συσχέτισης των πολυμορφισμών αυτών με διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές, 

συμπεριλαμβανομένου του αλκοολισμού, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα. 

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήσαν οι Muramatsu και Higutsi (1995) σε δείγμα 

Ιαπώνων, βρέθηκε ότι η συχνότητα του 7-επαναλαμβανόμενου αλληλόμορφου από την 

VNTR του DAT1 ήταν σημαντικά υψηλότερη στον πληθυσμό των αλκοολικών που 

εμφάνιζαν το ALDH2*2 αλληλόμορφο, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Μία 

επιπλέον έρευνα που πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα (Sander et al., 1997) 

πρότεινε ότι το A9 αλληλόμορφο του DAT1 σχετίζεται με τα πιο σοβαρά συμπτώματα 

στέρησης, κάτι το οποίο όμως αντικρούεται από μία άλλη έρευνα βασισμένη σε δείγμα 
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οικογενειών (Franke et al., 1999), στην οποία δεν εντοπίστηκε σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ του Α9 αλληλόμορφου και του αλκοολισμού ή των σοβαρών στερητικών 

συμπτωμάτων. Ωστόσο, μία πιο πρόσφατη μελέτη με δείγμα Ευρωπαίων κατέληξε στο 

ότι το Α9 αλληλόμορφο του DAT1 αποτελεί εν μέρει αιτία ανάπτυξης αλκοολισμού, 

αλλά δεν σχετίζεται με τα συμπτώματα στέρησης και την κατανάλωση αλκοόλ σε 

καθημερινή βάση (Kohnke et al., 2005). 

 

2.2.3. Ένζυμα μεταβολισμού της ντοπαμίνης  

Το πρώτο από τα ένζυμα που σχετίζονται με τον μεταβολισμό της ντοπαμίνης 

είναι η β-υδροξυλάση της ντοπαμίνης (DβH), η οποία μετατρέπει την ντοπαμίνη σε 

νορεπινεφρίνη. Το γονίδιο που κωδικεύει την DβH (DBH) και βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 9q34 έχει μελετηθεί εκτενώς ώστε να βρεθεί η συσχέτιση που μπορεί να 

παρουσιάζει με τον αλκοολισμό. Ένας πολυμορφισμός στο DBH, ο DBH-1021CT 

έχει υποστηριχθεί ότι σχετίζεται με την δραστηριότητα της DβH στο πλάσμα (Kohnke, 

2008). Μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε όμως σε δείγμα αλκοολικών Γερμανών 

αποκάλυψε σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα της DβH στο πλάσμα, η οποία όμως 

ήταν ανεξάρτητη από τον συγκεκριμένο πολυμορφισμό, ενώ παράλληλα δεν 

παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση του πολυμορφισμού με τον αλκοολισμό και τα 

συμπτώματα στέρησης (Kohnke, Kolb, et al., 2002). Ωστόσο, ένα αλληλόμορφο του 

πολυμορφισμού, το DBH*444G/A έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τη χαμηλή 

δραστηριότητα του DBH στο πλάσμα και με τον αλκοολισμό, αλλά όχι με τα σοβαρά 

συμπτώματα στέρησης (Kohnke, Zabetian, et al., 2002).  

Η ντοπαμίνη μεταβολίζεται στους αδρανείς μεταβολίτες με τη βοήθεια δύο 

ακόμη ενζύμων, της COMT και της MAO. Όσον αφορά στην COMT, κωδικεύεται από 

ένα πολυμορφικό γονίδιο που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 22q11.2 (Kohnke, 2008). 

Ένας ιδιαίτερα γνωστός πολυμορφισμός στο γονίδιο της COMT, ένα αμινοξύ βαλίνης 

στο κωδόνιο 108/158 μετατρέπεται σε μεθειονίνη, και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της ενζυμικής δραστηριότητας από τρεις έως και τέσσερις φορές. Άτομα με διαταραχή 

αλκοολισμού που διαθέτουν το αλληλόμορφο που οδηγεί στη μειωμένη ενζυμική 

δραστηριότητα (Met158), μεταβολίζουν τις ποσότητες ντοπαμίνης κατά την 

κατανάλωση αλκοόλ με πολύ χαμηλότερο ρυθμό από ότι τα άτομα που διαθέτουν το 

Val158 αλληλόμορφο. Ως συνέπεια, τα άτομα με το Met158 βιώνουν πολύ 
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περισσότερο τις θετικές επιδράσεις της ντοπαμίνης και αυξημένα επίπεδα ευφορίας 

κατά την κατανάλωση του αλκοόλ, κάτι που πιθανόν να συμβάλει στην 

προδιαθεσιμότητα για ανάπτυξη διαταραχής χρήσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι 

αντιφατικά, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που υποστηρίζουν ότι πολυμορφισμοί στο 

γονίδιο της COMT συσχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ όχι μόνο στους 

αλκοολικούς αλλά και στον γενικό αντρικό πληθυσμό (Kauhanen et al., 2000), και 

άλλες που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ του Met158 και του 

αλκοολισμού (Altintoprak, Kayahan, Tezcanli, Kosova, & Coskunol, 2012. Ishiquro, 

Haruo Shibuya, Toru, Saito, & Arinami, 1999). 

Στη συνέχεια, όσον αφορά στη MAO, διακρίνεται σε δύο μορφές, την ΜΑΟ-Α 

και την ΜΑΟ-Β. Το γονίδιο που κωδικεύει την ΜΑΟ-Α βρίσκεται στο χρωμόσωμα 

Xp11, και έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνών, με σκοπό να εντοπιστεί πιθανή σχέση 

του με τον αλκοολισμό. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με δείγμα ανδρών Κινέζων 

Χαν, μελέτησε δύο λειτουργικούς πολυμορφισμούς στο MAO-A γονίδιο, τον MAO-

A-uVNTR στον προαγωγό του MAO-A και τον EcoRV στο εξώνιο 14 του MAO-A, 

κανένας όμως από τους δύο δεν φάνηκε να σχετίζεται με περιπτώσεις αλκοολισμού (Lu 

et al., 2002). Το εύρημα αυτό βέβαια βρίσκει αντίθετη τη συγκεκριμένη έρευνα με μία 

άλλη, η οποία πραγματοποιήθηκε κάποια χρόνια αργότερα και βασίστηκε σε δείγμα 

αλκοολικών Βραζιλιάνων ανδρών. Στη συγκεκριμένη μελέτη βρέθηκε συσχέτιση 

μεταξύ της χαμηλής δραστηριότητας του 3-επαναλαμβανόμενου αλληλόμορφου του 

MAO-A-uVNTR με την εξάρτηση από το αλκοόλ και την αντικοινωνική συμπεριφορά 

(Contini, Marques, Garcia, Hutz, & Bau, 2006).  

 

2.3. Σεροτονινεργικό σύστημα 

Η σεροτονίνη (5-HT) έχει έως τώρα αποδειχθεί ότι εμπλέκεται με διαφόρους 

τρόπους στο πρόβλημα του αλκοολισμού. Πολυμορφισμοί στα γονίδια που κωδικεύουν 

την υδροξυλάση της τρυπταφάνης, καθώς και μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικεύει 

τον μεταφορέα σεροτονίνης και στους σεροτονινεργικούς υποδοχείς έχει προταθεί ότι 

σχετίζονται με την εθισμό στην αιθανόλη. 

Ξεκινώντας με την υδροξυλάση της τρυπτοφάνης (TPH), ένζυμο με τη βοήθεια 

του οποίου συντίθεται η σεροτονίνη, αποτελείται από δύο ισοένζυμα, το TPH1 και το 

TPH2. Το γονίδιο που κωδικεύει το TPH1 έχει γίνει αντικείμενο μελέτης, καθώς ένας 
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πολυμορφισμός που έχει βρεθεί στο εσώνιο 7, ο A218C, έχει υποστηριχθεί ότι 

σχετίζεται με διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές και χαρακτηριστικά, 

συμπεριλαμβανομένου του αλκοολισμού. Μία έρευνα με δείγμα κυρίως ανδρικό 

πληθυσμό της Κορέας, στην προσπάθεια της να μελετήσει εάν ο πολυμορφισμός αυτός 

σχετίζεται με την ηλικία έναρξης του αλκοολισμού, κατέληξε στο ότι στα άτομα με 

ομοζυγωτία στο A218 αλληλόμορφο η ηλικία έναρξης της κατάχρησης ήταν ίσως και 

δύο χρόνια νωρίτερα από ότι στα υπόλοιπα άτομα (Chung et al., 2005). Παράλληλα, 

ένας ακόμη πολυμορφισμός στο εσώνιο 7, ο A779C ο οποίος παρουσιάζει ανισορροπία 

σύνδεσης (linkage disequilibrium) με τον A218C, έχει βρεθεί ότι παρουσιάζει 

συσχέτιση με την πιθανότητα ανάπτυξης αλκοολισμού, όπως επίσης και με την 

αυτοκτονική συμπεριφορά (Nielsen et al., 1998). Κάποιες προσπάθειες έχουν γίνει για 

να εντοπιστεί και ο ρόλος του TPH2, η έκβασή τους όμως ήταν αρνητική σχετικά με 

τη συμμετοχή του στον αλκοολισμό (Gacek, Conner, Tennen, Kranzler, & Covault, 

2008. Zill, Preuss, Koller, Bondy, & Soyka, 2007). 

Στη συνέχεια, εκτός από τα γονίδια της TPH που έως τώρα έχουν αναφερθεί, 

κάποιες μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικεύουν τους 5-HT1B και 5-HT2A 

σεροτονινεργικούς υποδοχείς έχουν εντοπιστεί και πιθανόν σχετίζονται με την 

ανάπτυξη αλκοολισμού, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι τελείως ξεκάθαρα. Ένας 

πολυμορφισμός στον πρώτο από τους δύο υποδοχείς, ο G861C που βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 6q13-15, έχει αποτελέσει ένδειξη ανάπτυξης αλκοολισμού με 

αντικοινωνική συμπεριφορά. Η διαπίστωση αυτή έγινε με βάση ένα αρκετά μεγάλο 

δείγμα Φινλανδών, το οποίο περιελάμβανε άτομα που είχαν διαπράξει ποινικά 

αδικήματα, συγγενείς τους και υγιή άτομα για την ομάδα ελέγχου, καθώς επίσης και 

με μία φυλή Αμερικανών Ινδιάνων (Lappalainen et al., 1998). Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

έρευνες που έχουν οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, μία μελέτη 

που βασίστηκε τόσο σε δείγμα ανδρών με πρόβλημα αλκοολισμού όσο και σε ποντίκια, 

δεν παρατήρησε κάποια συσχέτιση του παραπάνω πολυμορφισμού με συμπτώματα 

αλκοολισμού στο πρώτο δείγμα, αλλά ούτε και με την προτίμηση για χορήγηση της 

συγκεκριμένης ουσίας στα ποντίκια (Gorwood et al., 2002). Παρόμοια αποτελέσματα 

υπήρξαν και σε μία επιπλέον έρευνα, η οποία ωστόσο παρουσιάζει ενδοιασμούς λόγω 

του μικρού δείγματός της (Kranzler, Hernandez-Avila, & Gelernter, 2002), ενώ 

παράλληλα προτείνεται ότι ο πολυμορφισμός αυτός από μόνος του δεν αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου, αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ανάπτυξη αλκοολισμού 
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εάν συνυπάρχει με τον 5-HTTLPR πολυμορφισμό στο γονίδιο του σεροτονινεργικού 

μεταφορέα (Wang et al., 2012).   

Τελευταία, και ίσως σημαντικότερη, είναι η μεταλλάξη στο γονίδιο SLC6A4 

της περιοχής του προαγωγού (5HTTLRP), η οποία αναφέρθηκε πριν από λίγο και 

κωδικεύει το μεταφορέα σεροτονίνης, ο οποίος συμβάλλει στην επαναπρόσληψή της 

από τον προσυναπτικό νευρώνα. Ο πολυμορφισμός αυτός (44-bp Del/Ins) έχει δύο 

αλληλόμορφα το L (long) και το S (short). Το S αλληλόμορφο μειώνει τη διαδικασία 

της μεταγραφής και την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης in vitro και in vivo. Τα 

αποτελέσματα σχετικά με την εμπλοκή των δύο αυτών αλληλόμορφων είναι 

αντιφατικά. Αρχικά, υπάρχουν περιπτώσεις μελετών που προτείνουν ότι άτομα με 

ομοζυγωτία στο L αλληλόμορφο παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

αλκοολισμού σε περιπτώσεις παράλληλης ύπαρξης άλλων ψυχιατρικών συμπτωμάτων 

(Tartter & Ray, 2011). Αντιθέτως, μία έρευνα με δείγμα 315 αλκοολικών Γερμανών, 

παρατήρησε ότι η συχνότητα εμφάνισης του S αλληλόμορφου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη 

στους βαριά αλκοολικούς συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ενώ παράλληλα βρέθηκε 

και μία μικρή αλλά στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας 

εμφάνισης του αλληλόμορφου αυτού και της σοβαρότητας του στερητικού συνδρόμου 

(Sander et al., 1997). Παρά τις διαφορές που παρατηρήθηκαν στις παραπάνω μελέτες, 

υπάρχει μία έρευνα σε αρκετά μεγάλο δείγμα Ιαπώνων με εθισμό στο αλκοόλ, που 

κατέληξε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή δεν 

παρατηρήθηκε κάποια σημαντική διαφορά στις συχνότητες εμφάνισης των L και S 

αλληλόμορφων μεταξύ των αλκοολικών και των ατόμων της ομάδας ελέγχου, όπως 

επίσης και στα άτομα με διαφορετικής σοβαρότητας στερητικό σύνδρομο. Ωστόσο, η 

συχνότητα του SS γονότυπου ήταν σημαντικά υψηλότερη στους αλκοολικούς που 

έκαναν ευκαιριακή κατανάλωση αιθανόλης από εκείνους που δεν είχαν την τάση αυτή 

(Matsutsita et al., 2001). 

 

2.4. Σύστημα GABA 

Το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό 

νευροδιαβιβαστή στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) του εγκεφάλου των 

θηλαστικών. Δρα στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο και αναστέλλει την απελευθέρωση 

της ντοπαμίνης (Kreek et al., 2004). Διαθέτει δύο είδη υποδοχέων: τους GABAA και 
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τους GABAB. Τα γονίδια που κωδικεύουν τους GABAA υποδοχείς ταξινομούνται σε 

συμπλέγματα, με βάση τα χρωμοσώματα στα οποία ανήκουν. Πιο συγκεκριμένα, το 

χρωμόσωμα 4 περιλαμβάνει τα GABRA2, GABRA4, GABRB1 και GABRG1 γονίδια, 

το χρωμόσωμα 5 τα GABRA1, GABRA6, GABRB2 και GABRG2, και τέλος το 

χρωμόσωμα 15 τα γονίδια GABRA5, GABRB3 και GABRG3. Ο GABAA υποδοχέας 

έχει γίνει αντικείμενο ερευνών, καθώς αγωνιστές του υποδοχέα αυτού, όπως οι 

βενζοδιαζεπίνες, θεωρείται ότι ενισχύουν τις συμπεριφορικές εκδηλώσεις από τη 

χρήση της αιθανόλης, ενώ αντιθέτως ανταγωνιστές του τις εξασθενούν (Dick & Bierut, 

2006. Dick & Foroud, 2003).  

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες με σκοπό να μελετηθεί ο ρόλος 

των περισσότερων από τα προαναφερθέντα γονίδια στον αλκοολισμό. Το GABRB1 

γονίδιο όμως έχει προσελκύσει κάπως περισσότερο το ενδιαφέρον συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα. Αρχικά, οι Parsian και Zhang (1999), σε μία προσπάθειά τους να μελετήσουν 

το ρόλο των 11p15 και 4p12 χρωμοσωμάτων, κατέληξαν στο ότι το GABRB1 παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αλκοολισμού, κάτι το οποίο δεν παρατηρήθηκε 

εξίσου και με τα γονίδια της υδροξυλάσης της τυροσίνης και του DRD4, που 

βρίσκονται στο χρωμόσωμα 11p15. Το αποτέλεσμα αυτό, σχετικά με τη συσχέτιση του 

GABRB1 και του κινδύνου ανάπτυξης αλκοολισμού, είχε προκύψει και από μία μελέτη 

γενετικής ανάλυσης, στην οποία παρατηρήθηκε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην 

ανάπτυξη αλκοολισμού και σε μία χρωμοσωμική περιοχή του 4 χρωμοσώματος κοντά 

στο GABRB1 γονίδιο (Long et al., 1998), καθώς επίσης και από μία ακόμα 

Συνεργατική Μελέτη για τη Γενετική του Αλκοολισμού (COGA) με δείγμα 

οικογενειών (Song et al., 2003). Το γονίδιο όμως αυτό δεν είναι το μόναδικό του 

χρωμοσώματος 4 που έχει μελετηθεί για το σκοπό αυτό. SNPs στο GABRA2 γονίδιο, 

το οποίο κωδικεύει την α2 υπομονάδα του GABAA υποδοχέα, έχουν επίσης 

ενοχοποιηθεί για την αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης αλκοολισμού. Σε μία μετά-

ανάλυση πέντε εκ των γονιδίων του GABAA και της διαταραχής κατάχρησης ουσιών, 

βρέθηκε ότι το GABRA2 ήταν το γονίδιο που σχετιζόταν σημαντικότερα με τον 

αλκοολισμό (Li et al., 2014), εύρημα που είχε προκύψει και από προηγούμενες χρονικά 

μελέτες (Covault, Gelernter, Hesselbrock, Nellissery, & Kranzler, 2004. Lappalainen 

et al., 2005). 

Εκτός από τα γονίδια του χρωμοσώματος 4, υπάρχουν ενδείξεις και για την 

εμπλοκή των γονιδίων του χρωμοσώματος 15 στον αλκοολισμό, και πιο συγκεκριμένα 



36 
 

την εμπλοκή του GABRG3 (Dick et al., 2004) και του GABRB3, οι μεταλλάξεις του 

οποίου πιθανόν να ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη αλκοολισμού όταν 

συνυπάρχουν με το Α1 αλληλόμορφο του DRD2 υποδοχέα (Noble et at., 1998). Σε 

συνδυασμό με τα παραπάνω, έχει ερευνηθεί και ο ρόλος των γονιδίων του GABAA 

υποδοχέα που βρίσκονται στο χρωμόσωμα 5, αν και η συσχέτιση τους με τον 

αλκοολισμό μάλλον είναι μικρότερη συγκριτικά με τα δύο παραπάνω συμπλέγματα και 

τα αποτελέσματα αντιφατικά. Για παράδειγμα, μία μελέτη βασισμένη σε ένα δείγμα 

Αμερικάνων και σε ένα δείγμα Φινλανδών, στην προσπάθειά της να προσδιορίσει το 

ρόλο των γονιδίων του χρωμοσώματος 5, κατέληξε στο ότι πολυμορφισμοί στο 

GABRA6 γονίδιο σχετίζονται περισσότερο με τον αλκοολισμό από ότι πολυμορφισμοί 

στα υπόλοιπα γονίδια (Radel et al., 2005). Αντιθέτως, μία μελέτη COGA που ανέλυσε 

SNPs και στα τέσσερα γονίδια, δε βρήκε καμία συσχέτιση αυτών με τον εθισμό στο 

αλκοόλ (Dick et al., 2005).  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να ερευνηθεί και ο ρόλος 

του GABAB υποδοχέα στον αλκοολισμό, αν και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει 

είναι αντιφατικά, καθώς κάποιες μελέτες δεν βρίσκουν συσχέτιση ανάμεσα στα γονίδια 

που κωδικεύουν τον υποδοχέα αυτόν (Terranova, Tucci, Di Pietra, & Ferrara, 2014), 

ενώ άλλες θέτουν ως προστατευτικό παράγοντα έναντι της ανάπτυξης αλκοολισμού 

την ύπαρξη ενός πολυμορφισμού στο GABBR1 γονίδιο του GABAB υποδοχέα (Enoch 

et al., 2016).   

 

2.5. Σύστημα ενδογενών οπιοειδών 

Το σύστημα των ενδογενών οπιοειδών είναι ένα ακόμη σύστημα που έχει 

μελετηθεί ώστε να βρεθεί η σχέση του με τον αλκοολισμό. Ένας SNP που έχει 

εντοπιστεί στο πρώτο εξώνιο του γονιδίου (OPRM1) που κωδικεύει τον μ-υποδοχέα 

των οπιοειδών (Asn40Asp ή A118G) έχει γίνει στόχος αρκετών ερευνητών.  

Τα αποτελέσματα σχετικά με την εμπλοκή του πολυμορφισμού αυτού φαίνεται 

να είναι κάπως αντιφατικά. Πιο συγκεκριμένα, σε μία έρευνα των Pfeifer et al. (2015) 

τα άτομα που έκαναν χρήση αλκοόλ αξιολογήθηκαν με βάση το Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT). Το ποσοστό των ατόμων που διέθετε το OPRM1 118G 

αλληλόμορφο φάνηκε σύμφωνα με το AUDIT να παρουσιάζει μία αυξημένη τάση για 

χρήση αλκοόλ, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπλοκή του A118G στην 
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παθογένεση του αλκοολισμού. Επιπλέον, ο πολυμορφισμός αυτός έχει υποστηριχθεί 

ότι σχετίζεται με την ακαταμάχητη επιθυμία λήψης της αιθανόλης, και πιο 

συγκεκριμένα, σε μία μελέτη που χρησιμοποίησε το Desire for Alcohol Questionnaire 

(DAQ) φάνηκε, κατά παρόμοιο τρόπο με την προηγούμενη, ότι η παρουσία του G 

αλληλόμορφου οδηγούσε σε αυξημένα επίπεδα επιθυμίας για λήψη της ουσίας 

συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που διέθεταν το αλληλόμορφο A118 (van den 

Wildenberg et al., 2007).  

Παρόλα αυτά, αν και κατά γενική ομολογία θεωρείται ότι ο Asn40Asp 

πολυμορφισμός εμπλέκεται στην ανάπτυξη του αλκοολισμού, υπάρχουν μελέτες που 

αμφισβητούν τη διαπίστωση αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία έρευνα σε 

τρία διαφορετικά δείγματα Φινλανδών, στην οποία δεν εντοπίστηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εξάρτηση από την αιθανόλη ή έστω την χρήση 

της με τον πολυμορφισμό αυτό (Rouvinen-Lagerstrom et al., 2013).  

Εκτός από το OPRM1 γονίδιο, πιθανολογείται ότι και το γονίδιο OPRK1 που 

κωδικεύει τον κ-υποδοχέα σχετίζεται με τον αλκοολισμό. Όπως έχει βρεθεί, SNPs στο 

OPRK1, όπως επίσης και στο PDYN, το οποίο κωδικεύει το πρόσδεμα στον OPRK1 

προδυνορφίνη, παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με τον κίνδυνο ανάπτυξης 

αλκοολισμού (Xuei et al., 2006). Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και από μία επιπλέον 

έρευνα, η οποία εντόπισε σχέση όχι μόνο του OPRK1 με τον αλκοολισμό, αλλά και 

του OPRD1, το οποίο κωδικεύει τον δ-υποδοχέα (Zhang, Kranzler, Yang, Luo, & 

Gelernter, 2008).  

 

2.6. Σύστημα Ενδογενών Κανναβινοειδών 

Το σύστημα το ενδογενών κανναβινοειδών περιλαμβάνει δύο είδη 

μεμβρανικών υποδοχέων, τους CB1 και CB2. Το σύστημα αυτό έχει μελετηθεί κυρίως 

τα τελευταία χρόνια και από τις έρευνες αυτές έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία 

ενοχοποιούν κατά κύριο λόγο το CNR1 γονίδιο, που κωδικεύει τον CB1 υποδοχέα, 

στην ευπάθεια εξάρτησης από το αλκοόλ. Αρχικά, έχει υποστηριχθεί ότι στα άτομα 

που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ η δέσμευση του CB1 υποδοχέα είναι αρκετά μειωμένη, 

με μείωση της τάξης του 20-30%, συγκριτικά με τα μη εθισμένα άτομα.  Η δέσμευση 

μάλιστα του υποδοχέα αυτού καθορίζεται από την ύπαρξη του C αλληλόμορφου του 

rs2023239 που βρίσκεται στο CNR1 γονίδιο, το οποίο ακόμη σχετίζεται με υψηλότερα 
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επίπεδα ανταμοιβής κατά την κατανάλωση της ουσίας και θετικότερη έκβαση της 

θεραπείας με χρήση φαρμάκου που στοχεύει στο μεσομεταιχμιακό κύκλωμα (Hirvonen 

et al., 2013. Hutchison et al., 2008). Διάφορες μελέτες έχουν ωστόσο επικεντρωθεί στο 

πώς κάποιοι πολυμορφισμοί στο γονίδιο αυτό εμπλέκονται άμεσα στην προδιάθεση για 

κατάχρηση της ουσίας. Πιο συγκεκριμένα, σε μία μελέτη που εστίασε στην ύπαρξη 

τριών πολυμορφισμών (rs6454674, rs1049353, rs806368) παρατηρήθηκε ότι άτομα 

που διέθεταν τον TGT απλότυπο των πολυμορφισμών αυτών αντίστοιχα ήταν λιγότερο 

πιθανό να αποκτήσουν εξάρτηση. Αντιθέτως, οι GGT και TGC απλότυποι 

καθιστούσαν τα άτομα πιο επιρρεπή στον εθισμό (Marcos et al., 2012). Εκτός αυτών, 

ο 1359G/A (Thr453Thr) έχει κατά κάποιο τρόπο συσχετιστεί με τον αλκοολισμό, 

καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη του Α/Α γονότυπου φαίνεται να είναι αυξημένη 

σε άτομα με ιστορικό οξέος οργανικού ψυχοσυνδρόμου (ντελίριο) και επομένως 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση του συμπτώματος αυτού που 

εμφανίζεται κατά το στερητικό σύνδρομο (Schmidt et al., 2002). Πρέπει να αναφερθεί 

όμως ότι η συσχέτιση αυτή έχει επίσης αμφισβητηθεί, καθώς μία έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα (Preuss, Koller, Zill, Bondy, & Zoyka, 2003), 

δεν έδειξε την εμπλοκή του πολυμορφισμού αυτού στην παθογένεση του συνδρόμου. 

Ένας ακόμη SNP, ο rs1535255, έχει προταθεί από μία έρευνα ότι πιθανόν να σχετίζεται 

με τον αλκοολισμό καθώς η ύπαρξη του φάνηκε να είναι αυξημένη σε δείγμα ατόμων 

που παρουσίαζαν εθισμό στο αλκοόλ, αποτέλεσμα που όμως δεν κρίθηκε στατιστικά 

σημαντικό (Herman, Kranzler, Cubells, Gelernter, & Covault, 2006). Τέλος, μία μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια, μελετώντας τον CB1 υποδοχέα κατέληξε στο ότι 

η εμπλοκή του συστήματος των ενδογενών κανναβινοειδών δε φαίνεται να είναι 

σημαντική στις ενισχυτικές ιδιότητες της αιθανόλης ούτε και στην εκδήλωση των 

φυσιολογικών συμπεριφορών που σχετίζονται με τη χρήση της, φαίνεται όμως να 

διακατέχει εξέχοντα ρόλο στην προκαλούμενη από στρες χρήση όπως επίσης και στα 

συμπτώματα στέρησης (Racz et al., 2003).  

Ωστόσο, υπάρχουν και μελέτες που έχουν επικεντρωθεί στον CB2 υποδοχέα, 

αν και ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Αρχικά, ο υποδοχέας αυτός φαίνεται να 

σχετίζεται με την κατάχρηση και την εξάρτηση από το αλκοόλ, καθώς όπως έχει 

παρατηρηθεί ποντίκια με αυξημένη προτίμηση κατανάλωσης αλκοόλ παρουσιάζουν 

μειωμένη έκφραση του CNR2, του γονιδίου που κωδικεύει τον CB2, στο ραβδωτό 

σώμα, κάτι που με τη σειρά του σχετίζεται με τις αυξημένες ενισχυτικές ιδιότητες που 

παρουσιάζει η αιθανόλη (Ishiguro et al., 2007. Onaivi et al., 2008. Pradier, Erxlede, 
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Markert, & Racz, 2015). Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι CB2 knockout ποντίκια 

παρουσιάζουν αυξημένη ανταμοιβή στην αιθανόλη με το πρότυπο της εξαρτημένης 

προτίμησης θέσης, αυξημένη αυτοχορήγηση και κινητοποίηση για πρόσληψη της 

ουσίας, προτείνοντας με την τρόπο αυτό ότι η μειωμένη έκφραση του CNR2 αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη εξάρτησης (Ortega-Alvaro et al., 2015). 

Παράλληλα, στο CNR2 έχει εντοπιστεί ένας πολυμορφισμός, ο Q63R, ο οποίος όπως 

φάνηκε σε δείγμα Ιαπώνων επηρεάζει την ευπάθεια ενός ατόμου στην ανάπτυξη 

εξάρτησης, χωρίς όμως να σχετίζεται και με την πιθανότητα εμφάνισης ντελίριου ή 

επιληψίας και την ηλικία έναρξης της χρήσης (Ishiguro et al., 2007).  

Η υδροξυλάση του αμιδίου των λιπαρών οξέων, γνωστή ως FAAH, είναι ένα 

ένζυμο που έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την πιθανότητα ανάπτυξης εθισμού σε 

διάφορες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της αιθανόλης. Ένας SNP στο γονίδιο της 

FAAH, ο C385A (Pro129Thr, rs324420) αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για 

προβληματική χρήση ουσιών, και πιο συγκεκριμένα ο Α/Α γονότυπος είναι αυτός που 

υπερισχύει στις περιπτώσεις ατόμων που κάνουν χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών 

(Sipe, Chiang, Gerber, Beutler, & Cravatt, 2002). Ο γονότυπος αυτός έχει σχετιστεί με 

τον αλκοολισμό, καθώς επίσης έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε ευκαιριακή 

άμεση κατανάλωση αλκοόλ (Zhou, Huang, Lee, & Kreek, 2016). Ωστόσο, έδαφος 

φαίνεται να αποκτά και η συσχέτιση του C/C γονότυπου με τον αλκοολισμό, καθώς 

έχει προταθεί ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο χρήσης, προκαλούμενου από τη 

μειωμένη ευαισθησία του οργανισμού στην αιθανόλη (Buhler et al., 2014). 

Παράλληλα, η χαμηλότερη έκφραση του γονιδίου της FAAH φαίνεται να σχετίζεται 

με τη χρήση της αιθανόλης, καθώς προκαλεί αυξημένη προτίμηση στη συγκεκριμένη 

ουσία και αυξάνει τα επίπεδα κατανάλωσής της (Blednov, Cravatt, Boehm II, Walker, 

& Harris, 2007), κάτι που μπορεί να προκληθεί και με τη χορήγηση ενός αναστολέα 

της FAAH, του URB597 (Hansson et al., 2007). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί μία 

προσπάθεια που έγινε με στόχο να εντοπιστεί πιθανή συσχέτιση του ενζύμου αυτού με 

την κατανάλωση αλκοόλ και τις αυτοκτονικές τάσεις που εμφανίζονται σε πολλές 

περιπτώσεις αλκοολισμού. Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε ότι η δραστηριότητα του 

ενζύμου ήταν μειωμένη στις περιπτώσεις των ατόμων που έκαναν κατάχρηση αλλά δεν 

παρουσίαζαν τάσεις αυτοκτονίας συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ήταν όμως πολύ 

αυξημένη στις περιπτώσεις κατάχρησης που συνοδευόταν από αυτοκτονικές τάσεις 

(Vinod et al., 2010).  
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2.7. Χολινεργικό σύστημα 

Ένα επιπλέον γονίδιο που έχει υποστηριχθεί ότι πιθανόν να σχετίζεται με τον 

αλκοολισμό είναι το CHRM2 του υπότυπου 2 του μουσκαρινικού υποδοχέα της 

ακετυλοχολίνης, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7q. Μία μελέτη COGA που 

εξέτασε 11 SNPs στο γονίδιο αυτό σε οικογένειες με ιστορικό αλκοολισμού, βρήκε ότι 

τρεις πολυμορφισμοί, ένας στο εσώνιο 4 και δύο στο εσώνιο 5, παρουσίαζαν υψηλή 

συσχέτιση με τον αλκοολισμό (Wang et al., 2004). Ωστόσο, μία επιπλέον μελέτη 

COGA παρατήρησε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του CHRM2 και του αλκοολισμού 

μόνο στην περίπτωση συννοσηρότητας με χρήση παράνομων ουσιών, καταλήγοντας 

έτσι στο ότι πιθανόν οι πολυμορφισμοί στο γονίδιο αυτό να μην πυροδοτούν άμεσα την 

ανάπτυξη αλκοολισμού, αλλά να σχετίζονται με άλλα χαρακτηριστικά που 

εμπλέκονται στον αλκοολισμό όπως και στη χρήση άλλων ουσιών (Dick et al., 2007).  

 

2.8. Γλουταμινεργικό σύστημα 

Έως τώρα έχει υποστηριχθεί ότι το γλουταμινεργικό σύστημα σχετίζεται σε 

μεγάλο βαθμό με τη δράση της αιθανόλης. Η συσχέτιση αυτή αφορά κυρίως στον 

υποδοχέα του Ν-μεθυλο-D-ασπαρτικού οξέος (NMDA), καθώς η αιθανόλη αναστέλλει 

τους NMDA υποδοχείς (NMDARs) οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε μία 

αντισταθμιστική αύξηση των λειτουργιών που μεσολαβούνται από τη δράση των 

NMDARs κατά τη διάρκεια εκτεταμένης έκθεσης στο αλκοόλ. Αλλαγές επομένως στη 

λειτουργία του NMDAR πιθανόν συμβάλλουν στην ανάπτυξη αντοχής, εξάρτησης, 

στέρησης και υποτροπής στην αιθανόλη. Σε μία μελέτη περίπτωσης με δείγμα 

Γερμανών βρέθηκε ότι μεταλλάξεις στα γονίδια του NMDAR σχετίζονται με τον 

αλκοολισμό και με διάφορα χαρακτηριστικά καθοριστικά για τη χρήση αιθανόλης. Πιο 

συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή κατέληξε στο ότι παρουσιάζεται συσχέτιση μεταξύ του 

Α1 αλληλόμορφου του NMDAR1 γονιδίου και του αλκοολισμού, και κυρίως σε άτομα 

που παρουσιάζουν συμπτώματα στέρησης και αλκοολισμό Τύπου 1 κατά Cloninger. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ NMDAR2B γονιδίου με τον 

αλκοολισμό, καθώς η μειωμένη παρουσία του Τ αλληλόμορφου φάνηκε να σχετίζεται 

με πρώιμη έναρξη και με αλκοολισμό Τύπου 2 κατά Cloninger (Wernicke et al., 2003). 

Ωστόσο, κάποιες μελέτες έχουν αποτύχει να εντοπίσουν τη σχέση που μπορεί να 

παρουσιάζουν μεταλλάξεις των NMDARs με τον αλκοολισμό. Για παράδειγμα, μία 
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μελέτη που πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο (Schumann et al., 2003), απέτυχε να 

αποδείξει οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ των μεταλλάξεων του NMDAR2B γονιδίου 

με την αυξημένη πιθανότητα χρήσης αλκοόλ. 

 

2.9. Νευροπεπτίδιο Υ 

Το νευροπεπτίδιο Υ (NPY) είναι ένας νευροδιαβιβαστής που αποτελείται από 

36 αμινοξέα και κατανέμεται ευρέως στο νευρικό σύστημα. Εμπλέκεται σε 

συμπεριφορικές και φυσιολογικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος της 

πρόσληψης φαγητού, η καρδιαγγειακή ομοιόσταση και η ρύθμιση του άγχους, καθώς 

επίσης και στις νευροβιολογικές αποκρίσεις από τη χρήση της αιθανόλης (Thiele & 

Badia-Elder, 2003). Ένας πολυμορφισμός στο γονίδιο που κωδικεύει το NPY, ο 

Leu7Pro (T1128C), έχει υποστηριχθεί ότι σχετίζεται με τον αλκοολισμό. Μία έρευνα 

εξετάζοντας το ενδεχόμενο αυτό, παρατήρησε ότι η ύπαρξη του Pro7 αλληλόμορφου 

ήταν αυξημένη σε ένα δείγμα αλκοολικών Ευρωπαίο-Αμερικάνων, καταλήγοντας με 

τον τρόπο αυτό στο ότι το συγκεκριμένο αλληλόμορφο πιθανόν να αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου για να την ανάπτυξη αλκοολισμού (Lappalainen et al., 2002). Εκτός αυτού 

όμως, ένας επιπλέον πολυμορφισμός στο NPY γονίδιο, ο C5671T, έχει συσχετιστεί με 

τον αλκοολισμό, καθώς όπως φάνηκε σε μία μελέτη με δείγμα αλκοολικών Ιαπώνων 

που εμφάνιζαν συμπτώματα στέρησης, τα άτομα με επιληπτικές κρίσεις παρουσίαζαν 

υψηλότερη συχνότητα του Τ αλληλόμορφου συγκριτικά με τα άτομα που δεν 

εμφάνιζαν το συγκεκριμένο σύμπτωμα (Okubo & Harada, 2001).  

  



42 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΝΙΚΟΤΙΝΗ  

 

Η νικοτίνη, η οποία αποτελεί το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό του καπνού, 

αποτελεί μία από τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες ψυχοτρόπους ουσίες. Μαζί με τα 

σχεδόν 4.000 ακόμη συστατικά που απελευθερώνονται από την καύση του καπνού των 

τσιγάρων, τα οποία αποκαλούνται πίσσα, απορροφώνται από τους πνεύμονες, 

καθιστώντας έτσι τον καπνό ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, προκαλώντας 

σε ετήσια βάση πάνω από 3 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Η νικοτίνη, η οποία 

ευθύνεται για τις οξείες φαρμακολογικές επιδράσεις του καπνίσματος και την 

εξάρτηση από τα τσιγάρα, απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό, κάτι το οποίο 

αποτελεί τη βάση της κατάχρησης. Καθώς η συνεχής χρήση του καπνού προκαλεί 

σημαντική αντοχή σε κάποιες από τις άμεσες επιδράσεις του, οι επιδράσεις του 

καπνίσματος ενός τσιγάρου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές σε καπνίζοντες και 

μη καπνίζοντες, καθώς στους πρώτους προκαλείται χαλάρωση και εγρήγορση, ενώ 

στους δεύτερους αρνητικά συμπτώματα όπως για παράδειγμα έμετο, ναυτία και 

ζαλάδα. Ο εθισμός στη νικοτίνη όπως έχει αποδειχθεί από διάφορες μελέτες 

παρουσιάζει κληρονομησιμότητα της τάξης του 65% καθώς υπάρχει ένα σημαντικό 

γενετικό υπόστρωμα που εμπλέκεται στην προδιάθεση για την ανάπτυξη του (Julien, 

2003. Pinel, 2009). 

 

3.1. Ένζυμα μεταβολισμού της νικοτίνης 

Σε μεγάλο βαθμό έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση του καπνού επηρεάζεται από 

γενετικά προκαθορισμένες μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικεύουν τα ένζυμα του 

CYP, και ειδικότερα το CYP2A6 και το CYP2B6, τα οποία εμπλέκονται στο 

μεταβολισμό της νικοτίνης σε κοτινίνη και στη συνέχεια σε 3-υδροξυκοτινίνη 

(Loukola, Hallfors, Korhonen, & Kaprio, 2014). 

Αρχικά, όσον αφορά το CYP2A6, έχουν παρατηρηθεί πάνω από 60 

διαφορετικά αλληλόμορφα στο γονίδιο που κωδικεύει το συγκεκριμένο ένζυμο, τα 

οποία επηρεάζουν το μεταβολισμό της νικοτίνης και μπορούν να διαχωρίσουν τα 

άτομα σε άτομα με κανονικό, μεσαίο ή αργό μεταβολισμό, με αποτέλεσμα ο γονότυπος 

του CYP2A6 να σχετίζεται με τον κίνδυνο καπνίσματος. Στις περιπτώσεις των ατόμων 
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που μεταφέρουν τα ελλαττωματικά αλληλόμορφα, αυτά δηλαδή που προκαλούν τον 

αργό μεταβολισμό, η νικοτίνη παρουσιάζει αυξημένο χρόνο ημιζωής, κάτι που έχει ως 

αποτέλεσμα την παρατεταμένη ύπαρξή της στο αίμα. Μία τέτοια εξέλιξη καθιστά τα 

αλληλόμορφα αυτά προστατευτικούς παράγοντες έναντι του καπνίσματος. Αντιθέτως, 

άτομα που μεταφέρουν τα κυρίαρχα αλληλόμορφα (CYP2A6*1 και CYP2A6*1B) 

θεωρούνται ότι μεταβολίζουν γρήγορα την ουσία και έχουν αυξημένες πιθανότητες να 

αναπτύξουν εξάρτηση αλλά και να παρουσιάσουν υποτροπή μετά από διακοπή της 

χρήσης (Khokhar et al., 2010. Loukola et al., 2014. Mroziewicz & Tyndale, 2010). Οι 

γενετικές μεταλλάξεις του CYP2A6 που σχετίζονται με μειωμένη δραστηριότητα 

αφορούν κυρίως στα αλληλόμορφα CYP2A6*9, CYP2A6*12, CYP2A6*2 και 

CYP2A6*4, τα οποία εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους μη καπνιστές. 

Στις περιπτώσεις των καπνιστών που εμφανίζονται τα συγκεκριμένα αλληλόμορφα 

παρατηρείται χρήση λιγότερων τσιγάρων και μικρότερου βαθμού εξάρτηση στη 

νικοτίνη, συγκριτικά με τα άτομα που μεταφέρουν τα αλληλόμορφα με τη φυσιολογική 

δραστηριότητα μεταβολισμού. Εκτός αυτού, τα άτομα που μεταφέρουν τα 

ελλαττωματικά αλληλόμορφα αναπτύσσουν εξάρτηση από τη νικοτίνη με πολύ πιο 

αργό ρυθμό συγκριτικά με τα άτομα αυτά που μεταβολίζουν κανονικά την ουσία. Κατά 

παρόμοιο τρόπο, οι χρήστες με τα ελλαττωματικά αλληλόμορφα είναι πιο εύκολο να 

διακόψουν τη χρήση καθώς τα συμπτώματα στέρησης που εμφανίζουν δεν είναι τόσο 

σοβαρά όσο αυτών με τα υψηλής δραστηριότητας αλληλόμορφα (Gold & Lerman, 

2012). Οι χρήστες επίσης αυτοί φαίνεται ότι παρουσιάζουν χαμηλότερη συχνότητα 

χρήσης, καθώς ο αριθμός των τσιγάρων που καταναλώνουν τη μέρα είναι μικρότερος 

συγκριτικά με τα άτομα που φέρουν τα υψηλής δραστηριότητας αλληλόμορφα. Η 

ύπαρξη των αλληλόμοφων αυτών φαίνεται ακόμη να σχετίζεται και με την ηλικία 

έναρξης της χρήσης, καθώς ακόμη και τα άτομα που παρουσιάζουν μεσαίο 

μεταβολισμό ξεκινάνε το κάπνισμα αργότερα από ότι τα άτομα με τον κανονικό (Pan, 

Yang, Li, & Jia. 2015). Παράλληλα, ο αργός μεταβολισμός της νικοτίνης φαίνεται να 

σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα βίωσης των υποκειμενικών, καρδιαγγειακών και 

τοξικών επιδράσεων της νικοτίνης (Dempsey, St Helen, Jacob III, Tyndale, & 

Benowitz, 2013). Ωστόσο, σε μία προσπάθεια που έγινε να εντοπιστεί ο ρόλος του 

CYP2A6 κατά την εφηβεία, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που έφεραν τα μειωμένης 

δραστηριότητας αλληλόμορφα παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο εξάρτησης από τη 

νικοτίνη (Chenoweth et al., 2016).  
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Γενετικές μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικεύει το ένζυμο CYP2B6 μπορούν 

επίσης να προκαλέσουν αλλαγές στην καπνιστική συμπεριφορά. Το ένζυμο αυτό 

ενέχεται στη μετατροπή της βουπροπιόνης σε υδροξυβουπροπιόνη και στο 

μεταβολισμό της νικοτίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η βουπροπιόνη αποτελεί 

ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς 

μειώνει την επιθυμία για νικοτίνη και τα συμπτώματα στέρησης από τη διακοπή της. 

Άτομα που εμφανίζουν το CYP2B6*5 αλληλόμορφο (1459C>T), το οποίο σχετίζεται 

με τον αργό μεταβολισμό της βουπροπιόνης, παρουσιάζουν αυξημένη επιθυμία για 

χρήση καπνού καθώς επίσης και αυξημένη πιθανότητα υποτροπής μετά από διακοπή 

του καπνίσματος, οι οποίες όμως αντιστρέφονται με τη θεραπεία με χρήση 

βουπροπιόνης (Gold & Lerman, 2012. Ray et al., 2008). Επιπλέον, άτομα που 

εμφανίζουν το CYP2B6*6 αλληλόμορφο οδηγούνται σε πιο επιτυχημένη αποχή από τη 

χρήση καπνού όταν η θεραπεία βασίζεται σε βουπροπιόνη συγκριτικά με μία θεραπεία 

βασισμένη σε placebo, όπως παρατηρήθηκε σε μία έρευνα κατά το τέλος της θεραπείας 

και για τους επόμενους έξι μήνες (Lee et al., 2007).  

Εκτός από το CYP2A6 και το CYP2B6, άλλο ένα ένζυμο του CYP, το CYP2D6 

φαίνεται σε κάποιο βαθμό να σχετίζονται με τη χρήση νικοτίνης. Πιο συγκεκριμένα, 

έχει προταθεί ότι άτομα που παρουσιάζουν ομοζυγωτία στα CYP2D6*3, CYP2D6*4 

και CYP2D6*5 υπολειπόμενα ελλαττωματικά αλληλόμορφα ταξινομούνται στα άτομα 

που μεταβολίζουν με αργό ρυθμό, αυτά που εμφανίζουν ένα ή και τα δύο από τα 

CYP2D6*1 ή CYP2D6*2 αλληλόμορφα στα άτομα που μεταβολίζουν με ταχύ ρυθμό, 

ενώ τα άτομα με πάνω από δύο αυτού του είδους αλληλόμορφα χαρακτηρίζονται από 

υπερταχή μεταβολισμό. Ωστόσο, αν και έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που εξετάζουν 

τη σχέση των πολυμορφισμών αυτών με την εξάρτηση από τη νικοτίνη, τα 

αποτελέσματα δεν είναι πλήρως ξεκάθαρα (Batra, Patkar, Berrettini, Weinstein, & 

Leone, 2003).  

 

3.2. Ντοπαμινεργικό σύστημα 

3.2.1. Ντοπαμινεργικοί υποδοχείς 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το μεσομεταιχμιακό και μεσοφλοιικό 

ντοπαμινεργικό σύστημα παίζει καθοριστικό ρόλο στις ενισχυτικές ιδιότητες των 
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ουσιών, μεταξύ των οποίων και της νικοτίνης. Πολυμορφισμοί σε διάφορα γονίδια που 

κωδικεύουν τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς έχουν ερευνηθεί και συσχετιστεί με το 

κάπνισμα. Αρχικά, ο πολυμορφισμός TaqI-A1 που βρίσκεται στην ANKK1 πιθανόν να 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πλήθος συμπεριφορών που σχετίζονται με την 

εξάρτηση από τη νικοτίνη. Σε μία έρευνα των Noble και συν. (1994) παρατηρήθηκε ότι 

άτομα που έκαναν χρήση καπνού είχαν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης του Α1 

αλληλόμορφου από τους μη καπνιστές. Καθώς η ύπαρξη του αλληλόμορφου αυτού 

σχετίζεται με μειωμένη ύπαρξη ντοπαμινεργικών υποδοχέων, απαιτούνται 

μεγαλύτερες δόσεις νικοτίνης ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα ντοπαμίνης, με 

αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα κατάχρησης. Κατά παρόμοιο τρόπο, σε μία 

ακόμη μελέτη με δείγμα μία ομάδα αλκοολικών καπνιστών, μία ομάδα μη-αλκοολικών 

καπνιστών και μία ομάδα ελέγχου, παρατηρήθηκε ότι οι δύο πρώτες παρουσίαζαν 

υψηλότερη συχνότητα του Α1 αλληλόμορφου από την ομάδα ελέγχου, 

επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό το ρόλο του TaqI-A1 στην εξάρτηση από τη 

νικοτίνη (Freire, Marques, Hutz, & Bau, 2006). Παράλληλα, εκτός του TaqI-A1, ο 

TaqI-Β1 είναι ένας επιπλέον πολυμορφισμός που φαίνεται να εμπλέκεται στη χρήση 

νικοτίνης, εφόσον έχει παρατηρηθεί αυξημένη ύπαρξη του σε καπνιστές, καθώς επίσης 

η ύπαρξή του έχει σχετιστεί με νεαρότερη ηλικία έναρξης του καπνίσματος συγκριτικά 

με άτομα με διαφορετικό γονότυπο (Spitz et al., 1998). Ένας ακόμη πολυμορφισμός 

που έχει προταθεί ότι σχετίζεται με τη χρήση νικοτίνης είναι ο C957T. Πιο 

συγκεκριμένα, η ύπαρξη του C αλληλόμορφου του C957T αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για τη γενετική προδιάθεση ανάπτυξης εξάρτησης από τη νικοτίνη, καθώς 

σχετίζεται με πλήθος συμπεριφορικών αντιδράσεων (Voisey et al., 2012). Ωστόσο, 

παρόλες τις παραπάνω συσχετίσεις, υπάρχουν έρευνες που δεν έχουν καταλήξει στα 

ίδια συμπεράσματα. Για παράδειγμα, σε μία μελέτη των Singeton και συν. (1998), οι 

οποίοι βασίστηκαν σε δείγμα ατόμων της Βορειοανατολικής Αγγλίας, βρέθηκε ότι η 

ύπαρξη του TaqI-A1 δεν οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας για χρήση νικοτίνης, 

συμπέρασμα το οποίο βρίσκει σύμφωνη μία μετά-ανάλυση σε ένα μεγάλο δείγμα 

γυναικών η οποία επίσης κατέληξε στο ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο Α1 

αλληλόμορφο και στο κάπνισμα (Munafo, Timpson, David, Ebrahim, & Lawlor, 2009). 

Εκτός του DRD2, έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες εντοπισμού της σχέσης 

και άλλων ντοπαμινεργικών υποδοχέων με το κάπνισμα. Ο επόμενος υποδοχέας που 

έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών είναι ο DRD4, και πιο συγκεκριμένα είναι 
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η DRD4 E8 48-bp VNTR στο εξώνιο 3 (rs1805186), η οποία φαίνεται να σχετίζεται με 

τη συνήθεια του καπνίσματος, όπως έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση του 

αλκοολισμού. Μία μελέτη των Shields και συν. (1998), μελετώντας τη σχέση ανάμεσα 

στο κάπνισμα και στο L (6-8 επαναλήψεις) και S αλληλόμορφο (2-5 επαναλήψεις) σε 

δείγμα Αφροαμερικανών, παρατήρησε ότι τα άτομα με τουλάχιστον ένα L 

αλληλόμορφο παρουσίαζαν αυξημένη πιθανότητα να κάνουν χρήση νικοτίνης και η 

ηλικία έναρξης της χρήσης ήταν μικρότερη συγκριτικά με τα άτομα που παρουσίαζαν 

ομοζυγωτία στο S αλληλόμορφο, αν και κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στο δείγμα των 

Καυκάσιων. Παράλληλα, ο πολυμορφισμός αυτός φαίνεται να παρουσιάζει κάποια 

σχέση με την αποχή από τη χρήση νικοτίνης, με την παρουσία του L αλληλόμορφου 

πιθανόν να σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με μειωμένη πιθανότητα διακοπής του 

καπνίσματος (David et al., 2008), όπως επίσης και με τις υποκειμενικές αντιδράσεις 

των ατόμων στη χρήση νικοτίνης, καθώς η ομοζυγωτία στο S αλληλόμορφο έχει 

προταθεί ότι σχετίζεται με θετικότερες αντιδράσεις κατά στο πρώτο τσιγάρο, οι οποίες 

μειώνονται διαδοχικά με τη χρήση, ενώ η ύπαρξη του L αλληλόμορφου επιφέρει τα 

αντίθετα αποτελέσματα. Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να μεταφραστούν ως 

αυξημένη ευαισθησία στις ενισχυτικές ιδιότητες της νικοτίνης παρουσία του S 

αλληλόμορφου και ως μειωμένη ευαισθησία παρουσία του L αλληλόμορφου, πιθανόν 

λόγω της καθυστερημένης ανταμοιβής που υφίστανται τα άτομα με το αλληλόμορφο 

αυτό. Στη συγκεκριμένη μελέτη, εκτός από τη συσχέτιση του S αλληλόμορφου με την 

αυξημένη ευαισθησία στις ενισχυτικές ιδιότητες της νικοτίνης, παρατηρήθηκε ότι 

ομοζυγωτία στο T, το G και το C αλληλόμορφο των rs936460, rs936461 και 

rs12280580 πολυμορφισμών του DRD4 αντίστοιχα, οδηγούσε σε αυξημένες θετικές 

αποκρίσεις στη χρήση νικοτίνης (αυξημένη ικανοποίηση και ηρεμία, μειωμένη 

επιθυμία για λήψη της ουσίας και ευερεθιστότητα), συγκριτικά με τη χρήση placebo, 

κάτι το οποίο δεν παρατηρήθηκε με την ύπαρξη των ελαττωματικών αλληλόμορφων 

(Harrell et al., 2016). Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχει παρατηρηθεί 

σχέση των αλληλόμορφων αυτών με την εξάρτηση από τη νικοτίνη, όπως για 

παράδειγμα μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε πληθυσμό Καυκάσιων, στην οποία 

δεν παρατηρήθηκε σχέση του S και L αλληλόμορφου με τη συνήθεια του καπνίσματος 

(Babic, Nedic, Muck-Seler, Borovecki, & Pivac, 2012).  

Λιγότερες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να εντοπιστεί ο ρόλος των 

DRD1, DRD3 και DRD5 στη χρήση νικοτίνης. Μία περιοχή στο χρωμόσωμα 5 κοντά 
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στον DRD1 έχει προταθεί ως καθοριστικός παράγοντας για το κάπνισμα (Duggirala, 

Almasy, & Blangero, 1999), ενώ έχουν επίσης παρατηρηθεί δύο πολυμορφισμοί στο 

γονίδιο που κωδικεύει το συγκεκριμένο υποδοχέα, ο rs686 και ο rs4532, οι οποίοι 

προτείνονται ως αιτιολογικοί παράγοντες για την εξάρτηση από τη νικοτίνη (Huang et 

al., 2008). Τέλος, ο rs6280 πολυμορφισμός στο γονίδιο του DRD3 έχει παρατηρηθεί 

επίσης ότι σχετίζεται με την εξάρτηση από τη νικοτίνη σε δείγμα Ευρωπαίο-

αμερικανών (Huang, Payne, Ma, & Li, 2008), ενώ τα στοιχεία για τον DRD5 είναι 

περιορισμένα.  

 

 3.2.2. Ντοπαμινεργικός μεταφορέας 

Η πρωτεΐνη του μεταφορέα της ντοπαμίνης εκφράζεται από το γονίδιο 

SLC6A3. Η 9-επαναλαμβανόμενη αλληλουχία του γονιδίου αυτού (SLC6A3-9, 

rs27072G>A) στην 3΄- UTR πιθανόν να αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι του 

καπνίσματος, καθώς όπως παρατηρήθηκε σε μία έρευνα των Lerman και συν. (1999), 

η ύπαρξη του ήταν σημαντικά μικρότερη στους καπνιστές από ότι στους μη-καπνιστές. 

Παράλληλα, ακόμα και στην περίπτωση των καπνιστών όπου παρουσιαζόταν ο 

συγκεκριμένος γονότυπος, η έναρξη του καπνίσματος δεν πραγματοποιήθηκε σε πολύ 

νεαρή ηλικία, δηλαδή κάτω των 16 ετών, ενώ επίσης η διακοπή του διήρκησε για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τους καπνιστές με διαφορετικό γονότυπο. 

Μία επιπλέον μελέτη επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα ευρήματα, προτείνοντας ότι το 

rs27072-A αλληλόμορφο είναι αυτό που σχετίζεται με πρώιμη έναρξη του 

καπνίσματος, προτείνοντας έτσι ότι μεταλλάξεις στο SLC6A3 μπορεί να παίζουν 

σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ηλικία έναρξης αλλά και στη γενετική ευπάθεια για 

ανάπτυξη εξάρτησης από τη νικοτίνη (Ling, Niu, Feng, Xing, & Xu, 2004).  

 

 3.2.3. Ένζυμα μεταβολισμού της ντοπαμίνης 

Διάφορα ένζυμα που εμπλέκονται στον μεταβολισμό της ντοπαμίνης, όπως η 

DβH, η COMT και η MAO, έχουν μελετηθεί με σκοπό να εντοπιστεί η σχέση που 

μπορεί να έχουν με το κάπνισμα. Αρχικά, όσον αφορά την DβH, έχει παρατηρηθεί σε 

δείγμα γυναικών ότι ομοζυγωτία στον 1368G γονότυπο οδηγεί στο κάπνισμα 

μικρότερου αριθμού τσιγάρων συγκριτικά με τα άτομα που μεταφέρουν τα GA και AA 
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αλληλόμορφα. Αντιθέτως, η ύπαρξη του 1368Α αλληλόμορφου οδηγεί σε βαριά 

χρήση, δηλαδή κάπνισμα περισσότερων από 20 τσιγάρων την ημέρα, οδηγώντας έτσι 

στο συμπέρασμα ότι μεταλλάξεις στο γονίδιο του DBH μπορούν να προβλέψουν εάν 

ένα άτομο θα κάνει βαριά χρήση και μέχρι πόσα τσιγάρα την ημέρα μπορεί αυτή να 

περιλαμβάνει (McKinney et al., 2000). Εκτός αυτών, ένας επιπλέον πολυμορφισμός, ο 

1021T έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε μειωμένη μετατροπή της ντοπαμίνης σε 

νορεπινεφρίνη, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την επιθυμία για λήψη της νικοτίνης ή 

τα συμπτώματα στέρησης μετά από διακοπή του καπνίσματος (Freire et al., 2006).  

Στη συνέχεια, όσον αφορά την COMT, αν και έχουν παρατηρηθεί φυλετικές 

διαφορές και διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, κατά γενική ομολογία προτείνεται ότι 

η ύπαρξη του Val αλληλόμορφου αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι του 

καπνίσματος, ενώ αντιθέτως το χαμηλής δραστηριότητας Met αλληλόμορφο σχετίζεται 

με βαριά χρήση και με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη εξάρτησης από τη νικοτίνη 

(Beuten, Payne, Ma, & Li, 2006. Suriyaprom, Tungtrongchitr, & Harnroongroj, 2013). 

Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που έχουν διαφορετική κατάληξη, όπως για παράδειγμα 

μία μελέτη των Tochigi και συν. (2007), η οποία προτείνει την εμπλοκή του Val158Met 

πολυμορφισμού στην εξάρτηση από τη νικοτίνη, αλλά επισημαίνει ότι ο Val/Val 

γονότυπος είναι αυτός που αυξάνει τον κίνδυνο βαριάς χρήσης, αν και κάτι τέτοιο στη 

συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε στον αντρικό πληθυσμό αλλά όχι και στον 

γυναικείο.  

Τέλος, η MAO είναι ένα ένζυμο που αξίζει να αναφερθεί, καθώς μεταλλάξεις 

στο γονίδιο της ΜΑΟ-Α έχει προταθεί ότι σχετίζονται με την πιθανότητα εξάρτησης 

από τη νικοτίνη. Σε έρευνες με δείγμα Κινέζων ανδρών φάνηκε ότι άτομα που 

παρουσίαζαν τον 1460Τ/Ο γονότυπο του MAO EcoRV πολυμορφισμού στο εξώνιο 4 

παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο καπνίσματος συγκριτικά με άτομα με διαφορετικό 

γονότυπο. Εκτός αυτού, φάνηκε ότι άτομα με την 3-επαναλαμβανόμενη αλληλουχία 

στην 30-bp VNTR στην προοπτική περιοχή της ΜΑΟ-Α παρουσίαζαν σημαντικά 

αυξημένο κίνδυνο καπνίσματος συγκριτικά με τα άτομα με την 4-επαναλαμβανόμενη 

αλληλουχία. Τα αποτελέσματα αυτά επομένως ενοχοποιούν εν μέρει την ΜΑΟ-Α για 

τη γενετική προδιάθεση στη συνήθεια του καπνίσματος (Jin et al., 2006. Tang et al., 

2009). 
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Παρά όμως το γεγονός ότι έχουν βρεθεί οι παραπάνω συσχετίσεις μεταξύ 

μεταλλάξεων στα ένζυμα αυτά και στην πιθανότητα καπνίσματος, υπάρχουν 

περιπτώσεις που τα απορρίπτουν καθώς αποτυγχάνουν να εντοπίσουν οποιαδήποτε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταλλάξεων αυτών και της έναρξης ή 

διατήρησης της καπνιστικής συνήθειας (Shiels et al., 2008).  

 

3.3. Χολινεργικό σύστημα 

Η πλειοψηφία των ψυχοδραστικών ιδιοτήτων της νικοτίνης οφείλεται στην 

ικανότητα της νικοτίνης να προσδένεται και να δρα στους νικοτινικούς χολινεργικούς 

υποδοχείς του εγκεφάλου (nAChRs), και για το λόγο αυτό SNPs στα γονίδια που 

κωδικεύουν τους υποδοχείς αυτούς είναι πιθανό να τροποποιούν τις δράσεις της 

νικοτίνης. Οι nAChRs μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, τους νευρωνικούς 

και τους μυικούς υποδοχείς, και είναι πενταμερείς διαμεμβρανικοί δίαυλοι κατιόντων 

που ανήκουν στην κατηγορία των ιοντικών διαύλων που ενεργοποιούνται από ένα 

πρόσδεμα (ligand-gated ion channels). Οι μυικοί nAChRs αποτελούνται από τις α1, β1, 

γ, δ και ε υπομονάδες, ενώ οι νευρωνικοί από τις υπομονάδες α2-α10 και β2-β4. 

Πλήθος μελετών έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να εντοπιστούν πολυμορφισμοί στα 

γονίδια που κωδικεύουν τους νευρωνικούς nAChRs (CHRNA2-CHRNA10 και 

CHRNB2-CHRNB4) που να σχετίζονται με την ευπάθεια στην ανάπτυξη 

συμπεριφορών σχετικών με το κάπνισμα (Brunzell, Stafford, & Dixon, 2015).  

 Ξεκινώντας με το CHRNA4, διάφοροι πολυμορφισμοί στο γονίδιο αυτό έχουν 

προταθεί ως προστατευτικοί παράγοντες έναντι του καπνίσματος. Πιο συγκεκριμένα, 

δύο SNPs στο εξώνιο 5 του CHRNA4, ο rs1044396 και ο rs1044397, έχει παρατηρηθεί 

ότι έχουν την τάση να μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης εξάρτησης από τη νικοτίνη, 

καθώς όπως φάνηκε σε έναν ανδρικό πληθυσμό Κινέζων, άτομα που έφεραν τους 

συγκεκριμένους πολυμορφισμούς είχαν πολύ μικρότερη πιθανότητα να αποκτήσουν 

εξάρτηση, συγκριτικά με άτομα με διαφορετικούς γονότυπους (Feng et al., 2004). 

Εκτός από τους δύο αυτούς πολυμορφισμούς, με βάση μία μελέτη των Li και συν. 

(2005), επιπλέον SNPs έχουν συσχετιστεί με το κάπνισμα, η δράση τους όμως 

εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την εθνικότητα και το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, ο 

rs1044396, ο οποίος αναφέρθηκε και παραπάνω φάνηκε να συσχετίζεται με την 

ποσότητα καπνίσματος στους Ευρωπαίο-Αμερικανούς, ενώ ένας επιπλέον 
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πολυμορφισμός, ο rs3787137 που βρίσκεται στο εσώνιο 5, συσχετίστηκε με την 

ποσότητα καπνίσματος μόνο στους άνδρες της συγκεκριμένης εθνικότητας. 

Παράλληλα, ο SNP rs2236196, που βρίσκεται στην 3΄-UTR σχετίστηκε με τη 

νικοτινική εξάρτηση σε δείγμα Αφροαμερικανών γυναικών, ενώ ένας τέταρτος SNP, ο 

rs2273504, με την εξάρτηση μόνο στα δείγματα γυναικών και των δύο εθνικοτήτων. 

Στη συνέχεια ο ρόλος του CHRNB2 δε φαίνεται να είναι ξεκάθαρος, εφόσον 

υπάρχουν έρευνες που αποτυγχάνουν να βρουν οποιαδήποτε σχέση του γονιδίου αυτού 

με το κάπνισμα, ενώ άλλες έχουν εντοπίσει πολυμορφισμούς σε αυτό που σχετίζονται 

με την καπνιστική συμπεριφορά. Μία έρευνα των Lueders και συν. (2002) αποτελεί 

παράδειγμα των πρώτων, καθώς εξετάζοντας μία σειρά πολυμορφισμών στο CHRNB2 

κατέληξε στο ότι κανένας από τους πολυμορφισμούς αυτούς δεν παρουσίασε σχέση με 

την εξάρτηση από τη νικοτίνη. Αντιθέτως, σε μία μελέτη των Greenbaum και συν. 

(2006), παρατηρήθηκε ένας SNP (rs2072660) στην 3΄- UTR ο οποίος συσχετίστηκε με 

μειωμένο κίνδυνο έναρξης του καπνίσματος σε δείγμα νεαρών γυναικών, ωστόσο, η 

ύπαρξη του συγκεκριμένου πολυμορφισμού φάνηκε ότι για να ασκήσει τη δράση του 

προϋπέθετε την ύπαρξη και άλλων παραγόντων. 

Πολυμορφισμοί επίσης στο CHRNA7 γονίδιο που κωδικεύει τον α7 υπότυπο 

έχουν σχετιστεί με την καπνιστική συμπεριφορά, αλλά τα αποτελέσματα και σε αυτήν 

την περίπτωση είναι αντικρουόμενα. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που 

κάποιοι SNPs στο γονίδιο αυτό έχουν σχετιστεί με την εξάρτηση από τη νικοτίνη μόνο 

σε γυναίκες και περιπτώσεις που η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε μόνο σε άντρες, ενώ 

παράλληλα έχουν εντοπιστεί και διαφορές μεταξύ διαφορετικών εθνικών ομάδων. 

Παράλληλα, το γονίδιο αυτό έχει προταθεί ότι εμπλέκεται στην έναρξη του 

καπνίσματος στον υγιή πληθυσμό ατόμων, αν και η πιο αξιοσημείωτη συσχέτιση του 

γονιδίου αυτού με την εξάρτηση από τη νικοτίνη έχει παρατηρηθεί σε άτομα με 

ψύχωση, καθώς διάφορες μεταλλάξεις του γονιδίου που σχετίζονται με το κάπνισμα 

έχουν εντοπιστεί κατά κύριο λόγο στο συγκεκριμένο πληθυσμό (Brunzell et al., 2015). 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, μεταλλάξεις που έχουν επίσης παρατηρηθεί 

στο σύμπλεγμα των CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4 γονιδίων που βρίσκονται στο 

χρωμόσωμα 15q24-q25.1 έχουν σχετιστεί με την ύπαρξη καπνιστικών φαινοτύπων. Ο 

αριθμός των πολυμορφισμών του συμπλέγματος αυτού που σχετίζονται με την 

εξάρτηση από τη νικοτίνη είναι αρκετά μεγάλος. Πιο συγκεκριμένα, στο CHRNA5 
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έχουν εντοπιστεί οι εξής SNPs: rs16969968, rs637137, rs684513 και rs514743, στο 

CHRNA3 έχουν παρατηρηθεί οι rs578776, rs1051730, rs3743078, rs1317286 και 

rs6495308, στο CHRNB4 οι rs3813567, rs1948 και rs1996371, και τέλος ένας επιπλέον 

πολυμορφισμός (rs8023462) έχει βρεθεί ανάμεσα στο CHRNA3 και CHRNB4. Όλες 

αυτές οι μεταλλάξεις φαίνονται κατά κάποιο τρόπο να εμπλέκονται στην καπνιστική 

συμπεριφορά, με τη δράση κάποιων από αυτές να είναι σημαντικότερη. Για 

παράδειγμα, το Α αλληλόμορφο του rs16969968 θεωρείται αλληλόμορφο υψηλού 

κινδύνου, καθώς η ύπαρξη του είναι αυξημένη στον πληθυσμό των καπνιστών 

(Kamens et al., 2015) και παράλληλα έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει την πιθανότητα 

επιτυχούς διακοπής της χρήσης (Chen et al., 2014) και αυξάνει την πιθανότητα χρήσης 

«καπνού για μάσημα». Αντιθέτως, το G αλληλόμορφο του rs578776 που βρίσκεται 

στην 3΄ - UTR θεωρείται προστατευτικός παράγοντας έναντι του καπνίσματος καθώς 

εκφράζεται πολύ σπάνια στον πληθυσμό των καπνιστών και, σε αντίθεση με το 

rs16969968, σχετίζεται με μειωμένη χρήση «καπνού για μάσημα» και μειωμένο 

κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του στόματος (Anantharaman et al., 2014). Τα 

αποτελέσματα σχετίζονται εν μέρει και με μία επιπλέον έρευνα με δείγμα γυναικών 

από τον Καναδά, στην οποία παρατηρήθηκε ότι ο ΑΑ γονότυπος του rs16969968 και 

ο CC γονότυπος του rs8034191 σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο βαριάς χρήσης, ενώ 

ο ΑΑ γονότυπος του rs578775 μείωνε την πιθανότητα κατάχρησης (Conlon & Bewick, 

2011). Τέλος, ο rs1996371 έχει σχετιστεί με την ηλικία έναρξης της χρήσης, καθώς 

άτομα που φέρουν το ελαττωματικό αλληλόμορφο του πολυμορφισμού αυτού έχει 

βρεθεί ότι ξεκινάνε τη καθημερινή χρήση νωρίτερα από τα άτομα με το κυρίαρχο 

αλληλόμορφο (Kapoor et al., 2012).  

Τέλος, μεταλλάξεις σε ένα άλλο σύμπλεγμα γονιδίων (CHRNA6-CHRNB3) 

στο χρωμόσωμα 8p11.21, τα οποία κωδικεύουν τους α6 και β3 υπότυπους αντίστοιχα, 

έχει επίσης προταθεί ότι εμπλέκονται στην εξάρτηση από τη νικοτίνη. Μία μελέτη που 

εστίασε στο CHRNB3, προτείνει ότι το C αλληλόμορφο του rs6474413 

πολυμορφισμού στο γονίδιο αυτό αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι της 

χρήσης νικοτίνης, καθώς οδηγεί σε μειωμένη έκφραση του γονιδίου, το οποίο με τη 

σειρά του, όπως παρατηρήθηκε σε ποντίκια, έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη 

πρόσληψη νικοτίνης (Kamens et al., 2015). Παράλληλα, διάφοροι άλλοι SNPs στα 

γονίδια αυτά (rs13277254, rs10958726, rs4953, rs4952, rs4950, rs13280604, 

hCV25772398, rs13280604 στο CHRNB3 και rs2304297 στο CHRNA6) έχουν 



52 
 

σχετιστεί με τον αυξημένο κίνδυνο εξάρτησης από τη νικοτίνη, με τις αρνητικές και 

θετικές αποκρίσεις στη χρήση της, ακόμη και με τα συμπτώματα στέρησης (Brunzell 

et al., 2015. Portugal & Gould, 2008), ενώ η ύπαρξη του Α αλληλόμορφου του 

rs13273442 πολυμορφισμού στο σύμπλεγμα αυτό έχει προταθεί ως προστατευτικός 

παράγοντας έναντι της εξάρτησης από τη νικοτίνη σε δείγμα Αφροαμερικανών και 

Ευρωπαίο-Αμερικανών (Culverhouse et al., 2014).  

 

3.4. Σεροτονινεργικό σύστημα 

Το σεροτονινεργικό σύστημα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εμπλέκεται στην 

παθογένεση πολλών ψυχιατρικών διαταραχών όπως επίσης και στην εξάρτησης από τη 

νικοτίνη, καθώς η νικοτίνη είναι μία ουσία που αυξάνει τα επίπεδα της σεροτονίνης 

στον εγκέφαλο. Το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στον μεταφορέα της 

σεροτονίνης, καθώς είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του μεγέθους και της διάρκειας 

της σεροτονινεργικής νευροδιαβίβασης. Μία μεταλλάξη προσθήκης/αφαίρεσης (44-bp 

Del/Ins) στο γονίδιο SLC6A4 της περιοχής του προαγωγού (5HTTLRP), η οποία έχει 

αναφερθεί και στην περίπτωση του αλκοολισμού, έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνών 

σε μία προσπάθεια να κατανοηθούν οι καθοριστικοί παράγοντες του καπνίσματος. Σε 

μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αρκετά μεγάλο δείγμα Ιαπώνων από δύο 

διαφορετικές περιοχές της Ιαπωνίας, παρατηρήθηκε ότι το L αλληλόμορφο  

παρουσιαζόταν με πολύ υψηλότερη συχνότητα στο δείγμα των καπνιστών από ότι των 

μη-καπνιστών, προτείνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τα άτομα με S/S γονότυπο είναι 

λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση και μπορούν πιο εύκολα να διακόψουν το κάπνισμα 

από ότι άτομα που μεταφέρουν το L αλληλόμορφο. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται 

ότι το σεροτονινεργικό σύστημα εμπλέκεται στην εξάρτηση από τη νικοτίνη και ότι η 

ύπαρξη του S αλληλόμορφου αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι του 

καπνίσματος (Ishikawa et al., 1999). Το αποτέλεσμα όμως της συγκεκριμένης έρευνας 

δεν αποτελεί αδιάσειστο στοιχείο, καθώς υπάρχουν μελέτες που το αντικρούουν. Για 

παράδειγμα, δύο έρευνες με δείγματα Καυκάσιων και Αφροαμερικανών (Lerman et al., 

1998. Trummer et al., 2006) απέτυχαν να βρουν συσχέτιση του αλληλόμορφου αυτού 

με την πιθανότητα καπνίσματος, την ηλικία έναρξης της χρήσης, τον αριθμό των 

τσιγάρων που καταναλώνονται ανά μέρα και με τις προσπάθειες διακοπής της χρήσης.  
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Το TPH1 κωδικεύει την υδροξυλάση της τρυπτοφάνης, ένζυμο που εμπλέκεται 

στη σύνθεση της σεροτονίνης, και βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11p15.3-p14. Διαθέτει 

δύο SNPs στο εσώνιο 7 (779 C>A και 218 C>A ) που έχει προταθεί ότι σχετίζονται με 

τη συμπεριφορά του καπνίσματος, αν και οι συσχετίσεις αυτές δεν είναι ξεκάθαρες 

καθώς υπάρχουν έρευνες που τις αντικρούουν (David et al., 2008). 

 

3.5. Άλλα γονίδια 

Το σύστημα GABA, το σύστημα των ενδογενών οπιοειδών και των ενδογενών 

κανναβινοειδών φαίνεται επίσης να εμπλέκονται στην εξάρτηση από τη νικοτίνη. Το 

GABAB2 γονίδιο στο χρωμόσωμα 9q22 έχει προταθεί ως καθοριστικός παράγοντας 

στην αιτιολογία της εξάρτησης από τη νικοτίνη καθώς, όπως παρατηρήθηκε σε μία 

μελέτη των Beuten και συν. (2005), διάφοροι SNPs και απλότυποι σε αυτό επηρεάζουν 

σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα ανάπτυξης εξάρτησης, αν και η συσχέτιση αυτή 

φαίνεται σε κάποιο βαθμό να καθορίζεται και από την εθνικότητα. Μία πιο πρόσφατη 

μελέτη (Li et al., 2009), η οποία βασίστηκε στο ίδιο πληθυσμιακό δείγμα με την έρευνα 

που αναφέρθηκε πριν από λίγο, δηλαδή σε δείγμα Αφροαμερικανών και Ευρωπαίο-

Αμερικανών, κατέληξε στο ότι πολυμορφισμοί στο GABBR2 γονίδιο αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη εξάρτησης στη νικοτίνη και παράλληλα ότι 

η αλληλεπίδραση των πολυμορφισμών αυτών με κάποιους πολυμορφισμούς του 

GABBR1 καθιστούν τα άτομα περισσότερο ευάλωτα, αν και στην περίπτωση αυτή 

παρατηρείται επίσης η επίδραση της εθνικότητας.  

Το σύστημα των ενδογενών οπιοειδών φαίνεται επίσης να παίζει κάποιο ρόλο 

στη δράση της νικοτίνης και στην πιθανότητα εξάρτησης από αυτήν. Ένας SNP 

(A118G) στο OPRM1 γονίδιο έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνών ώστε να βρεθεί η 

σχέση του με το κάπνισμα. Για παράδειγμα, σε μία μελέτη με δείγμα σχιζοφρενών και 

διπολικών ασθενών, παρατηρήθηκε ότι σχιζοφρενή άτομα που εμφάνιζαν το 118G 

αλληλόμορφο κάπνιζαν περισσότερα τσιγάρα την ημέρα από ότι τα άτομα με τον ΑΑ 

γονότυπο, κάτι το οποίο όμως δεν παρατηρήθηκε και στο δείγμα των ατόμων με 

διπολική διαταραχή (Hirasawa-Fujita, Bly, Ellingrod, Dalack, & Domino, 2015). 

Επίσης, ο πολυμορφισμός αυτός μάλλον δεν επηρεάζει την πιθανότητα διακοπής του 

καπνίσματος αλλά ούτε και την απόκριση του ατόμου στη θεραπεία αποκατάστασης, 



54 
 

δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι το OPRM1 ασκεί αμυδρή επίδραση στην ανάπτυξη της 

εθιστικής συμπεριφοράς (Munafo, Johnstone, Aneyard, & Marteau, 2013). 

Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στο ρόλο που 

παίζει το ενδογενές σύστημα των κανναβινοειδών στην εξάρτηση από τη νικοτίνη και 

πιο συγκεκριμένα έχει μελετηθεί ο θεραπευτικός ρόλος που μπορεί το σύστημα αυτό 

να παίξει. Για παράδειγμα, έχει σε μεγάλο βαθμό προταθεί ότι ανταγωνιστές του CB1 

υποδοχέα μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικούς παράγοντες στη διακοπή του 

καπνίσματος. Η ριμοναμπάντη, ουσία που δρα ανταγωνιστικά στον υποδοχέα αυτό, 

έχει την ικανότητα να μειώνει την αυτοχορήγηση και την αναζήτηση της νικοτίνης στα 

πειραματόζωα και την πιθανότητα εξάρτησης και υποτροπής, εξασθενώντας την 

υπερδραστηριότητα του ενδοκανναβινοειδούς και του ντοπαμινεργικού συστήματος. 

Ωστόσο η χρήση της είναι περιορισμένη εξαιτίας των παρενεργειών που παρουσιάζει 

(Cohen, Kodas, & Griebel, 2005. Le Foll, Forget, Aubin, & Goldberg, 2008).  

Σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί στο σημείο αυτό και η δράση του 

εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα (Brain-derived neurotrophic factor, BDNF) 

και των γονιδίων neurexin-1 και neurexin-3. Το γονίδιο που κωδικεύει τον BDNF, το 

οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11p13, διαθέτει έναν πολυμορφισμό τον Val66Met, 

ο οποίος έχει εξεταστεί και έχει παρατηρηθεί ότι άτομα που εμφανίζουν το χαμηλής 

δραστηριότητας Met αλληλόμορφο είναι πιο επιρρεπή να ξεκινήσουν και να 

διατηρήσουν τη συνήθεια του καπνίσματος (Lang et al., 2007). Επιπλέον, ένας 

απλότυπος (rs6484320-rs988748-rs2030324-rs7934165) που έχει βρεθεί στο γονίδιο 

αυτό έχει φανεί ότι σχετίζεται με την εξάρτηση από τη νικοτίνη στον ανδρικό 

πληθυσμό, όχι όμως και στον γυναικείο (Beuten et al., 2005). Ωστόσο, σε μία μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε με δείγμα ανδρών από την Ταϊλάνδη δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σχέση του πολυμορφισμού αυτού με την πιθανότητα εξάρτησης από τη νικοτίνη 

(Suriyaprom, Tungtrongchitr, Thawnashom, & Pimainog, 2013). Στη συνέχεια, το 

γονίδιο neurexin-1, το οποίο διακατέχει εξέχοντα ρόλο στη συναπτογένεση και στη 

διατήρηση των συνάψεων, έχει επίσης σχετιστεί με την εξάρτηση από τη νικοτίνη. Δύο 

SNPs σε αυτό (rs2193225 και rs6721498) όπως και κάποιοι σημαντικοί απλότυποι που 

περιέχουν κάποιον από τους SNPs αυτούς έχουν προταθεί ως καθοριστικοί παράγοντες 

στην αιτιολογία της εξάρτησης από τη νικοτίνη (Nussbaum et al., 2008). Τέλος, το 

γονίδιο neurexin-3, το οποίο επίσης ανήκει στην ίδια οικογένεια γονιδίων με το 

neurexin-1 και βρίσκεται στο χρωμόσωμα 14, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με μειωμένη 
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ευπάθεια ανάπτυξης καπνιστικής συμπεριφοράς, καθώς τρεις SNPs στο συγκεκριμένο 

γονίδιο και ένας απλότυπος που περιλαμβάνει τους δύο από τους τρεις αυτούς 

πολυμορφισμούς, φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο χρήσης (Docampo et al., 2012).  

Τέλος, κάποιοι άλλοι πολυμορφισμοί, όπως ο rs2653349 στο γονίδιο του 

υποδοχέα 2 της υποκρετίνης (Nishizawa et al., 2015), ο rs2835859 στο GIRK2 δίαυλο 

καλίου (Nishizawa et al., 2014) και κάποιοι απλότυποι στο γονίδιο CRHR1 του 

εκλυτικού παράγοντα της κορτικοπροπίνης (Tang et al., 2015) έχουν προταθεί ως 

παράγοντες που σχετίζονται με την εξάρτηση από τη νικοτίνη, παρόλα αυτά τα 

συγκεκριμένα ευρήματα χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ 

 

Τα κανναβινοειδή αποτελούν μία κατηγορία εθιστικών ουσιών που έχουν 

χαρακτηριστικές κινητικές, γνωσιακές, αναλγητικές και ψυχεδελικές δράσεις. Μέχρι 

πριν μερικές δεκαετίες, ανάλογα με τις συμπεριφορικές τους επιδράσεις, 

ταξινομούνταν στην κατηγορία των κατασταλτικών - υπνωτικών. Σήμερα πλέον, έχει 

επικρατήσει να αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι σε 

αντίθεση με τα κατασταλτικά, η λήψη μεγαλύτερων δόσεων δεν μπορεί να προκαλέσει 

καταστολή της αναπνοής και θάνατο. Το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό των 

κανναβινοειδών είναι η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), ενώ σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις υπάρχουν η κανναβινόλη και η κανναβιδιόλη. Το γεγονός ότι η THC 

παρουσιάζει ένα φάσμα φαρμακολογικών δράσεων έχει οδηγήσει στην πρόταση για τη 

θεραπευτική της χρήση, για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κάποιων διαταραχών 

(Julien, 2003). Οι έρευνες που αφορούν το γενετικό υπόστρωμα που μπορεί να 

εμπλέκεται στην προδιάθεση για την ανάπτυξη εξάρτησης από τα κανναβινοειδή δεν 

έχουν καθορίσει ακριβώς τα επίπεδα της κληρονομησιμότητας που μπορεί να 

παρουσιάζει. 

 

4.1. Σύστημα Ενδογενών Κανναβινοειδών 

Οι έρευνες που αρχικά στόχευαν να εντοπίσουν τον τρόπο δράσης της THC 

οδήγησαν τελικά στην ανακάλυψη του ενδογενούς κανναβινοειδούς συστήματος. Το 

σύστημα αυτό περιλαμβάνει δύο είδη μεμβρανικών υποδοχέων, τους CB1 και CB2, 

στους οποίους προσδένεται και δρα η THC, και ανήκουν στην υπεροικογένεια των 

συζευγμένων με G πρωτεΐνες υποδοχέων. Το CNR1 γονίδιο που κωδικεύει τον CB1 

υποδοχέα, βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6q14-15 και αποτελεί σημαντικό υποψήφιο 

παράγοντα για την εξάρτηση από τα κανναβινοειδή. Διάφοροι SNPs έχουν εντοπιστεί 

σε αυτό και έχουν συσχετιστεί με την πιθανότητα εξάρτησης. Μία μελέτη των Hopfer 

και συν. (2006) μελέτησε τέσσερις πολυμορφισμούς στο CNR1 σε δείγμα 541 ατόμων 

που είχαν κάνει πάνω από πέντε φορές χρήση, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να 

εντοπίσει εάν υπάρχει κάποια σχέση των πολυμορφισμών αυτών με τα συμπτώματα 

της εξάρτησης από τα κανναβινοειδή. Ένας SNP στο εσώνιο 2, ο rs806380, 

παρουσίασε σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων 
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συμπτωμάτων, με το G αλληλόμορφο να παρουσιάζει προστατευτικές ιδιότητες. 

Επιπλέον απλότυποι που περιείχαν το συγκεκριμένο πολυμορφισμό σχετίστηκαν με 

την ανάπτυξη λιγότερων συμπτωμάτων, ενώ διαφορετικοί απλότυποι σχετίστηκαν με 

αυξημένο κίνδυνο εξάρτησης. Η εμπλοκή του πολυμορφισμού αυτού έχει επιβεβαιωθεί 

από διάφορες έρευνες, κάποιες όμως έχουν επεκτείνει τα ευρήματα, εντοπίζοντας 

επιπλέον πολυμορφισμούς στο CNR1. Για παράδειγμα, μία μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα (Agrawal et al., 2008), επεσήμανε την 

εμπλοκή του rs806380, εντόπισε όμως συσχέτιση της εξάρτησης από τα κανναβινοειδή 

με έναν επιπλέον SNP, τον rs806368. Παρόλα αυτά, η δράση του πολυμορφισμού 

αυτού δεν είναι ξεκάθαρη καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που η εμπλοκή του έχει 

αμφισβητηθεί. Μία μελέτη που επίσης εστίασε στα συμπτώματα της εξάρτησης σε 

έφηβους και νεαρούς ενήλικες απέτυχε να αναγνωρίσει κάποια συσχέτιση του 

rs806380 με την εξάρτηση από τα κανναβινοειδή, όπως επίσης απέρριψε και την 

εμπλοκή ενός άλλου προτεινόμενου πολυμορφισμού, του rs1049353 (Hartman et al., 

2009). Σε συνδυασμό με τους παραπάνω, ένας ακόμη SNP στο CNR1 φαίνεται να 

κατέχει σημαντική θέση στην εξάρτηση από τα κανναβινοειδή. Ο πολυμορφισμός 

αυτός είναι ο rs2023239 και έχει σχετιστεί με τη διάγνωση της εξάρτησης και με 

σχετικούς φαινότυπους, όπως τα συμπτώματα στέρησης, την έντονη επιθυμία για λήψη 

της ουσίας καθώς επίσης και τον μειωμένο όγκο του ιππόκαμπου και της αμυγδαλής, 

ο οποίος μπορεί να προκληθεί από βαριά χρήση κάνναβης (Schacht, Hutchison, & 

Filbey, 2012). Παράλληλα, ένας απλότυπος (rs202329, rs1535255, rs806379) στο 

CNR1 έχει βρεθεί ότι παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την ψυχομιμητική επίδραση 

από την πρώτη χρήση κάνναβης. Πιο συγκεκριμένα, ο ΑΑΑ απλότυπος είναι αυτός 

που έχει βρεθεί ότι παρουσιάζει προστατευτικές ιδιότητες, ενώ οι διαφορετικοί 

απλότυποι αυξάνουν την κίνδυνο της ψυχομιμητικής επίδρασης (Krebs, Morvan, Jay, 

Gaillard, & Kebir, 2014). Τέλος, μία επιπλέον μελέτη που προσπάθησε να εντοπίσει τη 

σχέση ανάμεσα σε μεταλλάξεις του CNR1 και της επιθυμίας χρήσης που προκαλείται 

από εξαρτημένα ερεθίσματα σε άτομα που έκαναν βαριά χρήση μαριχουάνας, κατέληξε 

στο ότι άτομα που έφεραν το G αλληλόμορφο του rs2023239 πολυμορφισμού 

παρουσίαζαν αυξημένη νευρική απόκριση στις δομές κατά μήκος των οδών 

ανταμοιβής, κάτι το οποίο συνέβαινε και με το C αλληλόμορφο του πολυμορφισμού 

rs324420 στο FAAH (Filbey, Schacht, Myers, Chavez, & Hutchison, 2010).  

Ο ρόλος του γονιδίου CNR2 που κωδικεύει τον CB2 υποδοχέα των 

κανναβινοειδών δεν είναι ξεκάθαρος. Αν και έχει βρεθεί ότι υπάρχει ένας 
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πολυμορφισμός σε αυτό (Q63R) που σχετίζεται με τον αλκοολισμό (Ishiguro et al., 

2007), ο ρόλος του στη χρήση των κανναβινοειδών και την εξάρτηση από αυτά δεν έχει 

ερευνηθεί πλήρως.  

 

4.2. Υδροξυλάση του αμιδίου των λιπαρών οξέων 

Το ένζυμο FAAH έχει μέχρι τώρα αποδειχθεί από διάφορες μελέτες ότι 

σχετίζεται με την πιθανότητα εθισμού σε διάφορες κατηγορίες ουσιών. Μία από τις 

κατηγορίες αυτές είναι τα κανναβινοειδή. Εκτός από τη μελέτη των Filbey και συν. 

(2010) που αναφέρθηκε παραπάνω, επιπλέον έρευνες εμπλέκουν το ένζυμο αυτό στην 

εξάρτηση από τα κανναβινοειδή. Μία μελέτη των Tyndale, Payne, Gerber και Sipe, 

(2007) βρήκε ότι Καυκάσιοι που παρουσίαζαν ομοζυγωτία στο Α αλληλόμορφο του 

πολυμορφισμού C385A στο γονίδιο του FAAH ήταν πιο πιθανό να κάνουν χρήση 

THC, αν και η παρουσία του αλληλόμορφου αυτού μείωνε την πιθανότητα τα άτομα 

αυτά να αποκτήσουν εξάρτηση. Μία επιπλέον μελέτη που εστίασε στο συγκεκριμένο 

πολυμορφισμό στο FAAH (Haughey, Marshall, Schatch, Louis, & Hutchison, 2008) σε 

δείγμα 105 ατόμων που έκαναν καθημερινή χρήση μαριχουάνας και απείχαν από τη 

χρήση για διάστημα πέντε ημερών, παρατήρησε ότι η έντονη επιθυμία των ατόμων 

αυτών για λήψη της ουσίας σχετιζόταν με την ύπαρξη του 385C/C γονότυπου, αλλά ο 

πολυμορφισμός αυτός δεν φάνηκε να σχετίζεται με συμπτώματα στέρησης που 

παρουσίασαν τα άτομα αυτά μετά από τη διακοπή της χρήσης. Σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής, μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο 

αργότερα (Schatch, Selling, & Hutchison, 2009) παρατήρησε ότι η ύπαρξη του 

γονότυπου αυτού σχετιζόταν με τα συμπτώματα στέρησης μετά τη διακοπή της λήψης 

όπως και με τα ευχάριστα συναισθήματα που προκαλούσε η λήψη της ουσίας αλλά όχι 

με την έντονη επιθυμία για χορήγησή της. Η ύπαρξη του αλληλόμορφου αυτού μάλιστα 

οδηγούσε σε σοβαρά αρνητικά συμπτώματα μετά τη διακοπή και σε εντονότερα θετικά 

συναισθήματα μετά την χορήγηση.  

 

4.3. Ντοπαμινεργικό σύστημα 

Όπως και στην περίπτωση του αλκοολισμού και της εξάρτησης από τη νικοτίνη, 

έτσι και στην περίπτωση της χρήσης των κανναβινοειδών το ντοπαμινεργικό σύστημα, 

και πιο συγκεκριμένα ο DRD2 υποδοχέας, φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο, αν και τα 
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στοιχεία που υπάρχουν είναι περιορισμένα. Πιο συγκεκριμένα, το TaqI-A1 

αλληλόμορφο έχει προταθεί ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη εξάρτησης 

(Isir, Baransel, & Nacak, 2016). Μία μελέτη με δείγμα 48 έφηβα αγόρια βρήκε ότι τα 

άτομα που μετέφεραν το TaqI-A1 αλληλόμορφο ένιωσαν το «ανέβασμα» από τη χρήση 

μαριχουάνας σε νεαρότερη ηλικία από ότι τα άτομα που δεν μετέφεραν το 

αλληλόμορφο αυτό (Conner et al., 2005). Σε μία έρευνα όμως των Creemers και συν. 

(2011), στην οποία μελετήθηκε το Α1 αλληλόμορφο, όπως επίσης και το L 

αλληλόμορφο της DRD4 E8 48-bp VNTR, δεν εντοπίστηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ 

αυτών και της συχνής χρήσης κάνναβης, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε ότι τα 

αλληλόμορφα αυτά δεν καθιστούσαν τους νεαρούς φορείς τους πιο ευάλωτους στις 

επιδράσεις της ελλειμματικής γονεϊκής συμπεριφοράς. Αντιθέτως, αυτό που φάνηκε να 

αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα χρήσης ήταν η γονεϊκή απόρριψη. Αντιθέτως όμως, 

σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα (Vaske, Boisvert, Wright, 

& Beaver, 2013), βρέθηκε ότι νεαρά άτομα που έφεραν το L αλληλόμορφο 

παρουσίαζαν μεγαλύτερη ευαισθησία στις ενισχυτικές ιδιότητες της μαριχουάνας, 

εμφάνιζαν περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης της ουσίας και βίωναν εντονότερα 

το κίνητρο για λήψη της ουσίας ως απόκριση σε θετικά και στρεσσογόνα ερεθίσματα. 

Τα αποτελέσματα αυτά πιθανόν να εμπλέκουν το L αλληλόμορφο στην αυξανόμενη 

χρήση της μαριχουάνας περισσότερο από ότι στην έναρξη της χρήσης της, αν και κάτι 

τέτοιο πρέπει να επιβεβαιωθεί από επιπλέον έρευνες.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχουν μεταλλάξεις στον DRD2 υποδοχέα, 

όπως ο rs1076560, που επιδρώντας σε συνδυασμό με τη χρήση της κάνναβης αυξάνουν 

την πιθανότητα ψυχωσικών συμπτωμάτων (Colizzi et al., 2015). Η ύπαρξη των 

ψυχωσικών συμπτωμάτων που είναι αποτέλεσμα της χρήσης των κανναβινοειδών 

πιθανόν να σχετίζεται επίσης με το SLC6A3 γονίδιο του DAT1, ενώ τα ένζυμα TH και 

DβH που εμπλέκονται στο μεταβολισμό της ντοπαμίνης πιθανόν να συμβάλουν στην 

ανταμοιβή από τη χρήση της κάνναβης (Agrawal & Lynskey, 2009). Παράλληλα, σε 

μία μελέτη που εξετάστηκε δείγμα σχιζοφρενών ανδρών με σκοπό να εντοπιστεί ο 

ρόλος της COMT στην προνοσηρή χρήση κάνναβης, παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη του 

Val/Val γονότυπου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα άτομα που έκαναν χρήση πριν την 

έναρξη της ψύχωσης συγκριτικά με τους μη-χρήστες. Επίσης ο γονότυπος αυτός 

σχετιζόταν με αυξημένα επίπεδα των θετικών και των αρνητικών συμπτωμάτων της 

σχιζοφρένειας (Ermis et al., 2015), ενώ επίσης έχει υποστηριχθεί ότι αποτελεί τον 

παράγοντα κινδύνου ώστε άτομα που έχουν υποστεί παιδική κακοποίηση και στην 
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πορεία της ζωής τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης να παρουσιάσουν μετέπειτα 

ψυχωσικά συμπτώματα (Vinkers et al., 2013). Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι η 

χρήση κάνναβης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ψυχωσικών 

διαταραχών και κυρίως αν συνδυαστεί με τον C/C γονότυπο του rs2494732 του AKT1 

ενζύμου (Di Forti et al., 2012), παράλληλα όμως έχει υποστηριχθεί ότι ένα μέρος της 

σχέσης της χρήσης κάνναβης και της σχιζοφρένειας οφείλεται στην κοινή γενετική 

αιτιολογία (Power et al., 2014).  

 

4.4. Άλλα γονίδια 

Το GABAεργικό είναι ένα ακόμη σύστημα που έχει προταθεί ως εμπλεκόμενος 

παράγοντας στην εξάρτηση από τα κανναβινοειδή, και πιο συγκεκριμένα το GABRA2 

γονίδιο στο χρωμόσωμα 4p12 είναι αυτό που έχει κεντρίσει κάπως περισσότερο το 

ενδιαφέρον των ερευνητών. Ένας SNP στο εξώνιο 5 του γονιδίου αυτού, ο rs279858, 

παρατηρήθηκε σε μία μελέτη που εξέτασε 69 SNPs στο σύμπλεγμα των γονιδίων του 

GABAA υποδοχέα που βρίσκονται στο χρωμόσωμα 4, ότι σχετιζόταν με την εξάρτηση 

από τη μαριχουάνα (Agrawal et al., 2006), κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από 

επιπλέον έρευνες (Philibert et al., 2009). Μία τέτοια συσχέτιση όμως έχει αποτύχει να 

εντοπιστεί  από κάποιες άλλες μελέτες, όπως αυτή των Lind και συν. (2008).  

Εκτός από τα παραπάνω, έχουν προταθεί γονίδια και άλλων 

νευροδιαβιβαστικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα το OPRM1 και ο A118G 

πολυμορφισμός σε αυτό, αν και δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν τη γενετική 

προδιάθεση για χρήση και εξάρτηση από τα κανναβινοειδή που να οφείλεται στα 

γονίδια αυτά (Agrawal & Lynskey, 2009), όπως επίσης και το Α αλληλόμορφο του 

rs2576573 στο γονίδιο PENK της προεγκεφαλίνης, το οποίο έχει βρεθεί ότι 

παρουσιάζεται συχνότερα μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση κάνναβης (Jutras-

Aswad et al., 2012). Παράλληλα, ως παράγοντας κινδύνου για τη χρήση μαριχουάνας 

έχει προταθεί και ένας απλότυπος στον οποίο περιλαμβάνεται το Τ αλληλόμορφο του 

rs545323 πολυμορφισμού στο γονίδιο NRG17, το οποίο κωδικεύει μία πρωτεΐνη που 

ανήκει στην υπεροικογένεια των ρυθμιστών σηματοδότησης των G-πρωτεϊνών και 

συνδέεται με τον μ-υποδοχέα των οπιοειδών στο χρωμόσωμα 6 (Zhang, Wang, 

Kranzler, Anton, & Gelernter, 2012). 
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Γονίδια που επίσης φαίνεται να εμπλέκονται στην εξάρτηση από τα 

κανναβινοειδή είναι το γονίδιο που κωδικεύει τη λιπάση των μονογλυκεριδίων 

(MGLL), το γονίδιο του TRPV1 υποδοχέα, γνωστού και ως υποδοχέα του πόνου, το 

γονίδιο του GPR55 υποδοχέα, ο οποίος είναι γνωστός ως «ορφανός» υποδοχέας 

κανναβινοειδών (Agrawal & Lynskey, 2009), όπως επίσης και ένας πολυμορφισμός 

(rs17664708) στο NRG1 (Han et al., 2012). Σε μία επιπλέον μελέτη, που έγινε για 

πρώτη φορά η προσπάθεια να εντοπιστεί η σχέση ανάμεσα στην ευπάθεια για χρήση 

κάνναβης και στο γονίδιο ABCB1 της P-γλυκοπρωτεΐνης, παρατηρήθηκε ότι ένας SNP, 

ο C3435T, αποτελεί σημαντικό γενετικό δείκτη της εξάρτησης από τα κανναβινοειδή. 

Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη του 3435C αλληλόμορφου και του CC γονότυπου ήταν 

αυξημένη στα άτομα που παρουσίαζαν εθισμό στην κάνναβη, καθώς το αλληλόμορφο 

αυτό έχει την ικανότητα να τροποποιεί την κατανομή της THC, τις ψυχοδραστικές της 

επιδράσεις και την ευπάθεια των ατόμων στην ανάπτυξη εξάρτησης (Benyamina et al., 

2009). Παράλληλα, σε μία πρόσφατη έρευνα παρατηρήθηκαν κάποιες επιπλέον 

μεταλλάξεις, όπως η rs143244591 στη novel antisense transcript RP11-206M11.7, η 

rs146091982 στο γονίδιο SLC35G1 και η rs77378271 στο γονίδιο CSMD1, οι οποίες 

προτάθηκαν ως παράγοντες κινδύνου για τη χρήση κάνναβης (Sherva et al., 2016). 

Ωστόσο, τα στοιχεία που υπάρχουν για την εμπλοκή πολυμορφισμών των γονιδίων 

αυτών στη χρήση και την εξάρτηση από τα κανναβινοειδή είναι έως τώρα 

περιορισμένα.  

Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι μία μελέτη των Pagliaccio και συν. (2015), στην 

οποία συμμετείχαν 483 άτομα και παρατηρήθηκε ότι η χρήση κάνναβης σχετιζόταν με 

μικρότερο όγκο της αριστερής αμυγδαλής και του δεξιού ραβδωτού σώματος και 

μάλιστα προτάθηκε ότι η σχέση ανάμεσα στον μικρότερο όγκο της αριστερής 

αμυγδαλής και της χρήσης κάνναβης οφειλόταν σε κοινούς γενετικούς παράγοντες.  

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη όλων των παραπάνω μεταλλάξεων, έμφαση έχει 

δοθεί και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να πυροδοτούν την έναρξη 

της χρήσης όπως επίσης και τη συννοσηρότητα της εξάρτησης από τα κανναβινοειδή 

με την εξάρτηση από άλλες ουσίες. Για παράδειγμα, έχει υποστηριχθεί ότι ένας 

παράγοντας υψηλού κινδύνου για την εξάρτηση από τα κανναβινοειδή είναι ο 

αποχωρισμός από τον γονέα, ιδιαίτερα σε ηλικία από 10 έως 13 ετών (Waldron et al., 

2014), όπως επίσης και η συναναστροφή με συνομήλικους που παρουσιάζουν 

κοινωνικώς αποκλίνουσα συμπεριφορά (Tarter et al., 2011). Σε γενικές γραμμές, κάτι 
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τέτοιο αποδεικνύει ότι η έναρξη και η προβληματική χρήση κάνναβης δεν έχουν μία 

και απλή αιτία, αλλά οφείλονται τόσο σε γενετικούς όσο και περιβαλλοντικούς, 

οικογενειακούς και μη, παράγοντες (Verweij et al., 2010). Παράλληλα, η ευπάθεια 

στην εξάρτηση από την κάνναβη φαίνεται να σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την 

εξάρτηση και από άλλες ουσίες, και κυρίως με την εξάρτηση από τη νικοτίνη. Κάτι 

τέτοιο έχει υποστηριχθεί ότι οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι οι κοινές οδοί χορήγησης των δύο ουσιών, οι κοινοί γενετικοί παράγοντες, όπως 

ο πολυμορφισμός Val66Met στο γονίδιο BDNF, με το Val αλληλόμορφο να αυξάνει 

την πιθανότητα λήψης των ουσιών αυτών, πιθανώς μέσω της αλληλεπίδρασης των 

περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς επίσης και οι κοινοί περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν είτε προστατευτικά είτε ως 

παράγοντες κινδύνου για την έναρξη και τη συνέχιση της χρήσης (Agrawal et al., 2015. 

Agrawal, Silberg, Lynskey, Maes, & Eaves, 2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΟΠΙΟΥΧΑ – ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

 

Τα οπιούχα-οπιοειδή αποτελούν μία κατηγορία ναρκωτικών ουσιών που έχει 

σχετιστεί με τη συναισθηματική και τη σωματική ανακούφιση του πόνου. Οι όροι 

«οπιούχο» και «οπιοειδές» συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, κάτι τέτοιο όμως 

είναι λανθασμένο. Με τον όρο «οπιούχο» εννοείται κάθε ουσία που προέρχεται από το 

έκκριμα της παπαρούνας και αφορά κυρίως τη μορφίνη και την κωδεΐνη, τα δύο κύρια 

ψυχοδραστικά συστατικά που λαμβάνονται από το φυτό. Από την άλλη, ο όρος 

«οπιοειδές» αφορά ουσίες που παρασκευάζονται από τη μορφίνη, δηλαδή είναι 

ημισυνθετικά οπιοειδή όπως η ηρωίνη, ή συντίθενται από άλλα πρόδρομα μόρια και 

αποτελούν τα πλήρως συνθετικά οπιοειδή, όπως η φαιντανύλη. Όλες οι παραπάνω 

ουσίες, φυσικές και συνθετικές, συνδέονται με τους υποδοχείς οπιοειδών, των οποίων 

η φυσιολογική λειτουργία σχετίζεται με την πρόσδεση ενδογενών οπιοειδών, όπως οι 

εγκεφαλίνες, οι δυνορφίνες και οι β-ενδορφίνες, και έχουν δράση αγωνιστή. Τρεις είναι 

οι βασικότεροι τύποι υποδοχέων οπιοειδών, οι μ, οι κ και οι δ, η συγγένεια με τους 

οποίους καθορίζει την αναλγητική δράση των ουσιών. Σε γενικές γραμμές έχουν 

αναγνωριστεί κάποια γονίδια που μπορεί να εμπλέκονται στην εξάρτηση από τη χρήση 

οπιοειδών, τα ευρήματα δεν είναι όμως πλήρως ξεκάθαρα κι έτσι τα επίπεδα 

κληρονομησιμότητας δεν έχουν καθοριστεί (Julien, 2003. Pinel, 2009). 

 

5.1. Ντοπαμινεργικό σύστημα 

Το ντοπαμινεργικό σύστημα, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες κατηγορίες 

εξαρτησιογόνων ουσιών, φαίνεται να εμπλέκεται και στην εξάρτηση από τις ουσίες 

που εμπίπτουν στην κατηγορία των οπιούχων – οπιοειδών. Ξεκινώντας με τους 

ντοπαμινεργικούς υποδοχείς, και πιο συγκεκριμένα με τον D2 υποδοχέα, 

πολυμορφισμοί που υπάρχουν στο DRD2 γονίδιο έχουν συσχετιστεί με αυξημένη 

χρήση οπιοειδών και αυξημένη πιθανότητα εξάρτησης από αυτά. Πλήθος μελετών 

έχουν εστιάσει στους πολυμορφισμούς αυτούς με σκοπό να εντοπιστεί η εμπλοκή τους. 

Σημαντικότερη θεωρείται η ύπαρξη του TaqI-Α1 αλληλόμορφου, το οποίο έχει 

αποτελέσει παράγοντα κινδύνου εξάρτησης από τα οπιοειδή, περισσότερο από άλλες 

ουσίες όπως η μαριχουάνα (Deng et al., 2015). Έχει προταθεί μάλιστα ότι η ύπαρξη 

του αλληλόμορφου αυτού μπορεί να αυξήσει έως και πάνω από δύο φορές τη χρήση 
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ηρωίνης και την ημερήσια κατανάλωση από ότι ο γονότυπος Α2/Α2, ενώ παράλληλα 

εμποδίζει την επιτυχή έκβαση της θεραπείας με χρήση μεθαδόνης (Hou & Li, 2009. 

Lawford et al., 2000). Σε μία μελέτη με δείγμα εξαρτημένων ατόμων που λάμβαναν 

θεραπεία μεθαδόνης, παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη του Α1 αλληλόμορφου ήταν 

συχνότερη συγκριτικά με τα υγιή άτομα (Wang et al., 2013), και μάλιστα σε μία 

επιπλέον έρευνα το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 70% και 43% αντίστοιχα (Teh, 

Izuddin, M. H., Zakaria, & Salleh, 2012). Κατά παρόμοιο τρόπο, μία μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα Ισπανών εντόπισε μεγάλο ποσοστό ομοζυγωτίας στο Α1 

αλληλόμορφο στα άτομα που έκαναν χρήση ηρωίνης ανεξαρτήτως φύλου, η παρουσία 

όμως του Α1 αλληλόμορφου φάνηκε να είναι υψηλότερη στον ανδρικό πληθυσμό, 

γεγονός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες έρευνες. Ωστόσο, η ύπαρξη του 

συγκεκριμένου αλληλόμορφου μπορεί μεν να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την 

ανάπτυξη εξάρτησης, πρέπει όμως να συνδυάζεται με άλλους παράγοντες, όπως 

περιβαλλοντικούς και κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Mehić-Basara, 

Oruč, Kapur-Pojskić, & Ramić, 2013). Εκτός όμως από το Α1 αλληλόμορφο, κι άλλοι 

πολυμορφισμοί στο DRD2 έχουν προταθεί ως παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 

εξάρτησης από τα οπιοειδή. Τέτοιοι πολυμορφισμοί είναι ο -141DelC (Chen et al., 

2011), ο rs1076560, το G αλληλόμορφο του οποίου έχει παρατηρηθεί ότι είναι 

αυξημένο στους χρήστες οπιοειδών (Clarke et al., 2014. Doehring et al., 2009) και ο 

TaqIB (Vereczkei et al., 2013), όπως επίσης και οι απλότυποι ATCT των 

πολυμορφισμών rs1799978, rs1076560, rs6277, rs1800497 (TaqI-Α1) και TCCTCTT 

των πολυμορφισμών rs12364283, rs1799732, rs4648317, rs1076560, rs6275, rs6277, 

rs1800497 αντίστοιχα. Παράλληλα, άτομα που φέρουν το rs6275T αλληλόμορφο έχει 

βρεθεί ότι χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις μεθαδόνης στη θεραπεία απεξάρτησης και 

περισσότερο χρόνο ώστε να δράσει η μεγαλύτερη δόση της ουσίας αυτής (Doehring et 

al., 2009).  

Εκτός από το DRD2, τα DRD1, DRD3 και DRD4 γονίδια φαίνεται επίσης να 

εμπλέκονται στην εξάρτηση από τα οπιοειδή. Όσον αφορά το DRD1, δύο 

πολυμορφισμοί σε αυτό, ο rs5326 και ο rs686, που βρίσκονται στο χρωμόσωμα 5΄και 

3΄αντίστοιχα, έχει βρεθεί ότι ανήκουν σε έναν απλότυπο ο οποίος σχετίζεται με την 

εξάρτηση από τα οπιοειδή (Levran et al., 2015). Στη συνέχεια, όσον αφορά το γονίδιο 

DRD3, μία μελέτη των Duaux και συν. (1998) που μελέτησε τον BalI πολυμορφισμό 

σε αυτό παρατήρησε ότι ομοζυγωτία στο αλληλόμορφο αυτό σχετιζόταν με εξάρτηση 

από οπιοειδή σε ασθενείς που είχαν αυξημένη τάση προς αισθητηριακή αναζήτηση. 



65 
 

Πιο σημαντική όμως κρίνεται η επίδραση του DRD4 και πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη 

VNTRs στο εξώνιο 3 του γονιδίου αυτού. Μία μελέτη, στην οποία έγινε προσπάθεια 

να εντοπιστεί ο ρόλος των πολυμορφισμών αυτών, κατέληξε στο ότι το L αλληλόμορφο 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του κινδύνου εξάρτησης από τα οπιοειδή 

(Chen et al., 2011). Σε συνδυασμό με το L, το 2-επαναλαμβανόμενο αλληλόμορφο έχει 

επίσης βρεθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο εξάρτησης από τα οπιοειδή, όπως παρατηρήθηκε 

σε πληθυσμό Κινέζων (Chien, Lin, Chang, & Lung, 2010. Li et al., 1997), κάτι όμως 

που είχε απορριφθεί στην προαναφερθείσα μελέτη. Το L αλληλόμορφο έχει τέλος 

προταθεί ότι σχετίζεται και έμμεσα με την εξάρτηση από τα οπιοειδή καθώς αυξάνει 

την επιθυμία χρήσης που προκαλείται από εξαρτημένα ερεθίσματα, κάτι το οποίο δεν 

συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό στα άτομα που μεταφέρουν το S αλληλόμορφο (Shao 

et al., 2006). Παρόλα αυτά, μία μελέτη με δείγμα 815 ατόμων, οι 396 από τους οποίους 

ήταν εξαρτημένοι από την ηρωίνη γονείς, παρατήρησε ότι το L αλληλόμορφο 

παρουσίαζε ίδια ποσοστά εμφάνισης στα εθισμένα άτομα όσο και στην ομάδα ελέγχου, 

καθώς επίσης ότι το αλληλόμορφο αυτό δεν μεταβιβαζόταν από τους εθισμένους γονείς 

στα εθισμένα παιδιά τους, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό τους VNTRs στο εξώνιο 3 

από την πιθανότητα εξάρτησης από τα οπιοειδή (Franke et al., 2000). Παράλληλα, δύο 

επιπλέον πολυμορφισμοί στο DRD4, ο -524C/T και ο -521C/T, έχουν σχετιστεί με την 

εξάρτηση από την ηρωίνη, καθώς όπως έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη του Τ 

αλληλόμορφου και των δύο αυτών πολυμορφισμών είναι υψηλότερη στα εξαρτημένα 

άτομα και ότι τα άτομα με ΤΤ γονότυπο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη επιθυμία 

για χρήση ηρωίνης (Ho, Tang, Cheung, & Stadlin, 2008. Lai et al., 2010).  

Μεταλλάξεις στο γονίδιο της COMT φαίνεται εν μέρει να ευθύνονται για την 

εξάρτηση από διάφορες ουσίες, κάποιες από τις οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία των 

οπιούχων – οπιοειδών. Ο Val158Met πολυμορφισμός, που έχει αναγνωριστεί στο 

γονίδιο της COMT και αποτελεί έναν καλά μελετημένο πολυμορφισμό, έχει επίσης 

προταθεί ως παράγοντας που επηρεάζει τη χρήση οπιοειδών. Σε μία έρευνα των Levran 

και συν. (2015) παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη του Met αλληλόμορφου ήταν αυξημένη 

στους χρήστες οπιοειδών συγκριτικά με τα άτομα της ομάδας ελέγχου και με τα άτομα 

που έκαναν παράλληλη χρήση κοκαΐνης. Παράλληλα, ο πολυμορφισμός αυτός έχει 

προταθεί ως παράγοντας που επιδρά στην αύξηση του πόνου μετεγχειρητικά κάτι το 

οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μεγαλύτερων δόσεων μορφίνης για την 

αντιμετώπιση του πόνου (Ahlers et al., 2012. Henker et al., 2013). Παρόλα αυτά, σε 

μία έρευνα που προσπάθησε να εντοπίσει τη σχέση της COMT με την κατάχρηση 
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ουσιών, μελετήθηκε ο Val158Met σε συνδυασμό με τον rs165774 πολυμορφισμό. Τα 

αποτελέσματα όμως έδειξαν ότι παρόλο που το Met και G αλληλόμορφο των 

μεταλλάξεων αυτών αντίστοιχα αύξανε την πιθανότητα χρήσης αλκοόλ, δεν υπήρχε 

καμία συσχέτιση με τη χρήση νικοτίνης και οπιοειδών, αν και το αποτέλεσμα αυτό 

προέκυψε από μικρό δείγμα και επομένως κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη 

του (Voisey et al., 2011).  

 

5.2. Σύστημα ενδογενών οπιοειδών 

Το σύστημα των ενδογενών οπιοειδών είναι ένα επιπλέον σύστημα που έχει 

μελετηθεί εκτενώς και έχει βρεθεί ότι εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στον εθισμό στα 

οπιούχα – οπιοειδή. Αρχικά, κάποιοι πολυμορφισμοί που υπάρχουν στο γονίδιο 

OPRM1 που κωδικέυει τον μ-υποδοχέα των οπιοειδών έχουν προταθεί ως υποψήφιοι 

παράγοντες για την ανάπτυξη εξάρτησης σε ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

οπιοειδών. Ένας SNP στο εξώνιο 1 του γονίδιου αυτού, ο A118G (rs1799971) 

θεωρείται ο σημαντικότερος και έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών ερευνών, καθώς 

έχει προταθεί ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη εξάρτησης από την ηρωίνη 

και από άλλες ουσίες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία (B. S. Haerian & M. S. 

Haerian, 2013). Μία μελέτη των Kapur και Sharad, (2007), η οποία βασίστηκε σε 

δείγμα 282 εθισμένων στα οπιοειδή ατόμων από την Ινδία βρήκε ότι τα άτομα αυτά 

παρουσίαζαν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του 118G αλληλόμορφου συγκριτικά 

με την ομάδα ελέγχου, κάτι το οποίο έχει εξίσου παρατηρηθεί και σε δείγμα Σουηδών 

(Bart et al., 2004). Κατά παρόμοιο τρόπο, μελέτη σε ποντίκια έχει δείξει ότι η ύπαρξη 

του GG γονότυπου οδηγεί σε αυξημένη αυτοχορήγηση ηρωίνης συγκριτικά με την 

ύπαρξη του ΑΑ γονότυπου, πιθανόν εξαιτίας της αυξημένης έκκρισης ντοπαμίνης στο 

ραβδωτό σώμα (Zhang et al., 2015). Επίσης, έχει προταθεί ότι ο πολυμορφισμός αυτός 

μπορεί να επηρεάσει σχετικά με τη θεραπεία χαρακτηριστικά σε εξαρτημένα από την 

ηρωίνη άτομα, όπως για παράδειγμα να αυξήσει κάποια προβλήματα υγείας και να 

οδηγήσει σε ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, και να περιπλέξει με τον τρόπο αυτό 

περισσότερο τη διαδικασία της θεραπείας απεξάρτησης (Woodcock, Lundahl, 

Burmeister, & Greenwald, 2015). Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη του 

118G αλληλόμορφου, συγκριτικά με τον ΑΑ γονότυπο, αυξάνει τα επίπεδα του πόνου 

μετεγχειρητικά ή του χρόνιου πόνου, με αποτέλεσμα τα άτομα να καταφεύγουν σε 

μεγαλύτερες δόσεις μορφίνης ή άλλων οπιοειδών για την ανακούφισή του (Bastami et 
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al., 2014. Gong et al., 2013. Hwang et al., 2014. Sia et al., 2013). Ωστόσο, μία έρευνα 

των Bond και συν. (2014) δεν παρατήρησε κάποια διαφορά στην ύπαρξη των 

αλληλόμορφων του A118G πολυμορφισμού μεταξύ των εθισμένων στα οπιοειδή 

ατόμων και των μη-εθισμένων. Καθώς όμως κάτι τέτοιο μπορεί στη συγκεκριμένη 

μελέτη να οφείλεται σε διάφορους πολιτισμικούς παράγοντες εξακολουθεί να 

προτείνεται η πιθανή προστατευτική του ιδιότητα έναντι της εξάρτησης από τα 

οπιοειδή. Σε αντίθεση με τον A118G πολυμορφισμό, στη συγκεκριμένη έρευνα 

εντοπίστηκε ένας επιπλέον πολυμορφισμός, ο C17T (rs1799972), ο οποίος φάνηκε να 

σχετίζεται με τον εθισμό στα οπιοειδή, καθώς παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα του Τ 

αλληλόμορφου ήταν υψηλότερη στα άτομα με εξάρτηση, προτείνοντας έτσι το C 

αλληλόμορφο ως προστατευτικό παράγοντα. Η δράση του συγκεκριμένου 

πολυμορφισμού και η συσχέτισή του με την εξάρτηση από τα οπιοειδή, και κυρίως με 

την ηρωίνη, έχει επιβεβαιωθεί και από μία επιπλέον έρευνα, με βάση την οποία ορίζεται 

ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη εθισμού στις ουσίες αυτές (B. S. Haerian & 

M. S. Haerian, 2013). Εκτός όμως από τους παραπάνω κι άλλοι πολυμορφισμοί στο 

OPRM1 γονίδιο φαίνεται να εμπλέκονται στην εξάρτηση από τα οπιοειδή. Για 

παράδειγμα, ο IVS2+321GA στο εσώνιο 2 έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με αυξημένες 

δόσεις ηρωίνης (Shi et al., 2002), o rs6848893 έχει σχετιστεί με τη σοβαρότητα των 

στερητικών συμπτωμάτων από τη διακοπή της χρήσης (Jones, Luba, Vogelman, & 

Comer, 2016), ο 759T>C, ο 877G>A και ο 1043G>C στο εξώνιο 3 έχει βρεθεί ότι 

αυξάνουν την ευπάθεια στην ανάπτυξη εξάρτησης από τα οπιοειδή σε πληθυσμό 

Ιρανών (Dinarvand et al., 2014). Παράλληλα, η μετάλλαξη rs6263869 βρέθηκε ότι 

σχετίζεται με την εξάρτηση από την ηρωίνη σε δείγμα Ευρωπαίο – Αμερικανών 

(Clarke et al., 2013), ενώ η rs9479757 ότι παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με τη 

σοβαρότητα της εξάρτησης από την ηρωίνη σε πληθυσμό ανδρών Κινέζων Χαν, με τον 

AG γονότυπο να υπερτερεί σε περιπτώσεις ήπιας εξάρτησης και τον GG γονότυπο σε 

περιπτώσεις βαριάς εξάρτησης (Xu et al., 2014). 

Κάποιες μελέτες έχουν επίσης συνδέσει κάποιες μεταλλάξεις στο OPRD1 

γονίδιο που κωδικεύει τον δ-υποδοχέα των οπιοειδών με την εξάρτηση από τα οπιοειδή. 

Σε μία μελέτη των Zhang, Kranzler, Yang, Luo, και Gelernter (2008), στην οποία 

υπήρχε ένα δείγμα 1063 Ευρωπαίο - Αμερικανών βρέθηκε ένας πολυμορφισμός στο 

εξώνιο 1, ο G80T (rs1042114), το G αλληλόμορφο του οποίου παρουσιαζόταν με 

υψηλή συχνότητα στα άτομα που ήταν εθισμένα στα οπιοειδή, καθιστώντας τον έτσι 

γενετικό παράγοντα κινδύνου της διαταραχής αυτής. Μία επιπλέον έρευνα των Mayer 
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και συν. (1997) που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 103 Καυκάσιων Γερμανών 

εθισμένων στην ηρωίνη είχε αναφέρει την εμπλοκή του πολυμορφισμού C921T 

(rs2234918) στο εξώνιο 3, και μάλιστα η ύπαρξη του C αλληλόμορφου και του CC 

γονότυπου ήταν αυξημένη στους χρήστες της ηρωίνης συγκριτικά με την ομάδα 

ελέγχου. Παρόλα αυτά, μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα πληθυσμού 

Κινέζων, μελετώντας τους δύο προαναφερθέντες πολυμορφισμούς απέτυχε να 

εντοπίσει κάποια συσχέτιση αυτών με την εξάρτηση από τα οπιοειδή, καθώς δεν 

υπήρξε κάποια διαφορά στην ύπαρξη του C921T μεταξύ των εξαρτημένων ατόμων και 

της ομάδας ελέγχου, ενώ το 80G αλληλόμορφο απουσίασε τόσο από τους ασθενείς όσο 

και από τον υγιή πληθυσμό (Xu, Liu, Nagarajan, Gu, & Goldman, 2002). Εκτός αυτών 

όμως, κι άλλοι πολυμορφισμοί στο OPRD1 έχουν εντοπιστεί και συσχετιστεί με την 

εξάρτηση από τα οπιοειδή, όπως για παράδειγμα ο rs2236861, το C αλληλόμορφο του 

οποίου έχει παρατηρηθεί ότι υπερισχύει έναντι του Τ σε δείγμα Ευρωπαίων εθισμένων 

στα οπιοειδή (Beer et al., 2013) , και οι rs2236857, rs3766951 και rs581111, οι οποίοι 

όμως δεν έχουν έως τώρα ερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό (Nelson et al., 2014. Levran et 

al., 2008). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η σημαντική συσχέτιση που έχει βρεθεί μεταξύ 

του πολυμορφισμού rs678849 του OPRD1 και του αποτελέσματος της θεραπείας με 

προδυνορφίνη και μεθαδόνη σε δείγμα Αφροαμερικανών, με τον CC γονότυπο να 

αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα κάθε τύπου 

θεραπείας (Crist et al., 2013). 

Το OPRK1 γονίδιο που κωδικεύει τον κ-υποδοχέα των οπιοειδών έχει επίσης 

μελετηθεί ώστε να εντοπιστεί σχέση με την εξάρτηση από τα οπιοειδή. Οι SNPs στο 

OPRK1 που έχουν εντοπιστεί είναι λίγοι, σημαντική όμως θεωρείται η συσχέτιση που 

παρουσιάζει το PDYN, το οποίο κωδικεύει το πρόσδεμα στον OPRK1  προδυνορφίνη, 

με την πιθανότητα ανάπτυξης της διαταραχής αυτής. Σε μία μελέτη των Gerra και συν. 

(2007) με δείγμα 106 εθισμένα άτομα στην ηρωίνη εντοπίστηκε το 36G>T (rs1051660) 

αλληλόμορφο στο εξώνιο 2 και παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη του ήταν αυξημένη στα 

άτομα αυτά συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Παράλληλα, ένα αλληλόμορφο του 

OPRK1, το rs6173797, έχει προταθεί από μία πρόσφατη έρευνα (Jones, Luba, 

Vogelma, & Comer, 2016) ότι πιθανόν να σχετίζεται με τη σοβαρότητα των 

στερητικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τη θεραπεία με χρήση ναλοξόνης. 

Ωστόσο, σε μία προσπάθεια που έγινε σε πληθυσμό Ινδών να εντοπιστεί η σχέση του 

OPRK1 με την πιθανότητα εξάρτησης, μελετήθηκαν τρεις πολυμορφισμοί, 

(rs16918875, rs702764 και rs963549) σε δείγμα ατόμων εξαρτημένων είτε από την 
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ηρωίνη είτε από το αλκοόλ, καμία όμως από τις μεταλλάξεις αυτές δε φάνηκε να 

παρουσιάζει συσχέτιση με την πιθανότητα εξάρτησης από τις ουσίες αυτές (Kumar, 

Chakraborty, & Das, 2012).  

Η ηρωίνη έχει την ικανότητα να αυξάνει την έκφραση της PDYN σε 

εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με την ανταμοιβή από τη χρήση ουσιών, 

επομένως διάφορες μεταλλάξεις στο γονίδιο PDYN πιθανόν να αυξάνουν τον κίνδυνο 

κατάχρησης της ουσίας αυτής. Μία πολυμορφική 68-bp VNTR στην προοπτική 

περιοχή του PDYN με την εμφάνιση 1-5 επαναλήψεων έχει μελετηθεί, και έχει 

παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη του L αλληλόμορφου αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την 

εξάρτηση από την ηρωίνη (Saify, Saadat, & Saadat, 2014). Αντιθέτως, σε μία έρευνα 

των Wei και συν. (2011), βρέθηκε ότι το Η αλληλόμορφο, δηλαδή αυτό με τις τρεις ή 

τις τέσσερις επαναλήψεις, ήταν σημαντικά αυξημένο στους ασθενείς που παρουσίαζαν 

εθισμό στην ηρωίνη, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Παράλληλα, στην τελευταία 

έρευνα μελετήθηκαν τρεις επιπλέον πολυμορφισμοί στην 3΄-UTR (rs1022563, 

rs2235749 και rs910080) οι οποίοι βρίσκονταν σε ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ τους 

και παρατηρήθηκε ότι ο TCT απλότυπος των πολυμορφισμών αυτών καθιστά τα άτομα 

πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη εξάρτησης από την ηρωίνη. Μία ακόμη έρευνα που 

βασίστηκε σε δείγμα Κινέζων, εκτός από τον rs1022563 που αναφέρθηκε και 

παραπάνω, εστίασε το ενδιαφέρον της και στον rs1997794, ο οποίος βρίσκεται στην 

προοπτική περιοχή του PDYN. Το αποτέλεσμα που προέκυψε από την έρευνα αυτή 

ήταν ότι και οι δύο πολυμορφισμοί σχετίζονται με την εξάρτηση από τα οπιοειδή, 

καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη εξάρτησης, συσχέτιση όμως η οποία 

αφορούσε μόνο το γυναικείο πληθυσμό (Clarke, Krause, Li, & Schumann, 2009). Η 

μελέτη αυτή δεν είναι η μόνη που υποστηρίζει την αυξημένη αυτή δράση των 

μεταλλάξεων του PDYN στο γυναικείο πληθυσμό, καθώς μία επιπλέον προσπάθεια 

των Clarke και συν. (2012) να εντοπίσουν τη σχέση τριών μεταλλάξεων του PDYN 

(rs1022563, rs910080, rs1997794) με την ανάπτυξη εξάρτησης από οπιοειδή, κατέληξε 

στο ότι η δράση των πολυμορφισμών αυτών ήταν πιο ενισχυμένη όταν το δείγμα 

αποτελούνταν από γυναίκες.  

Τέλος, αν και τα ευρήματα είναι περιορισμένα, υποστηρίζεται ότι το γονίδιο 

PENK που κωδικεύει την προεγκεφαλίνη παίζει κάποιο ρόλο στην ανταμοιβή και την 

εξάρτηση από ουσίες, όπως τα οπιοειδή. Σε μία μελέτη των Comings και συν. (1999) 

στην οποία έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί η σχέση μεταξύ των αλληλόμορφων των 
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(CA)n επαναλήψεων του PENK και της εξάρτησης από τα οπιοειδή, παρατηρήθηκε ότι 

το 66% των ατόμων που έκαναν κατάχρηση ηρωίνης έφεραν >81bp αλληλόμορφο, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα που έκαναν κατάχρηση άλλης ουσίας ήταν 40% 

και για την ομάδα ελέγχου 49%.  

 

5.3. BDNF 

Ο BDNF, ο οποίος αποτελεί μέλος της οικογένειας των νευροτροφινών, 

εκφράζεται ευρέως στον εγκέφαλο των θηλαστικών και υπάρχουν ενδείξεις που τον 

εμπλέκουν στους μηχανισμούς δράσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Πιο 

συγκεκριμένα, ο rs6265 πολυμορφισμός στο γονίδιο αυτό έχει επανειλημμένως 

αποδειχθεί ότι εμπλέκεται στην εξάρτηση από τα οπιοειδή, καθώς το Α αλληλόμορφο 

του πολυμορφισμού αυτού καθιστά τα άτομα πιο επιρρεπή στην εξάρτηση από την 

ηρωίνη (Yang et al., 2014) ενώ επίσης σχετίζεται με μικρότερη ηλικία έναρξης της 

χρήσης (Cheng et al., 2005. Meng et al., 2012). Ωστόσο, μία μελέτη των Hou και συν. 

(2010) κατέληξε στο ότι ο GA γονότυπος του rs6265 σχετιζόταν με νεαρότερη ηλικία 

έναρξης της εξάρτησης από ότι ο GG και ΑΑ γονότυπος, στους οποίους η ηλικία 

έναρξης δε διέφερε σημαντικά, ενώ σε μία άλλη μελέτη προτάθηκε το G αλληλόμορφο 

ως παράγοντας κινδύνου, καθώς παρατηρήθηκε αυξημένη ύπαρξη του μεταξύ των 

εξαρτημένων από την ηρωίνη ατόμων, όπως επίσης και νεαρότερη ηλικία έναρξης της 

χρήσης. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τον rs6265, και ο rs13306221 πολυμορφισμός 

βρέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα ότι σχετίζεται με τον εθισμό στα οπιοειδή, καθώς η 

ύπαρξη του G αλληλόμορφου του πολυμορφισμού αυτού φάνηκε να είναι αυξημένη 

στα εξαρτημένα από την ηρωίνη άτομα (Jia et al., 2011). Παρόλα αυτά, σε μία έρευνα 

των Bawor και συν. (2015), στην οποία έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί η σχέση του 

rs6265 στο BDNF με τη συνέχιση της χρήσης οπιοειδών σε ασθενείς που λάμβαναν 

θεραπεία μεθαδόνης, ο πολυμορφισμός αυτός δε φάνηκε να ασκεί μεγάλη επίδραση 

ώστε να προκαλείται παραμονή στη χρήση. Αντιθέτως, η συνέχιση της παράνομης 

χρήσης πιθανόν να είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων, όπως η συννοσηρότητα με 

άλλες διαταραχές και οι στρεσογόνοι παράγοντες.  

Παράλληλα, έχει εντοπιστεί μία μετάλλαξη (rs2239622) στο γονίδιο NGFB που 

κωδικεύει τον β-νευροτροφικό παράγοντα, οι διάφοροι γονότυποι της οποίας έχει 
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βρεθεί ότι σχετίζονται με διαφορετικές δόσεις μεθαδόνης, ώστε να επιτευχθεί η 

θεραπεία στην εξάρτηση από ηρωίνη (Levran et al., 2012).  

 

5.4. Σεροτονινεργικό σύστημα 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, πολυμορφισμοί στα γονίδια που κωδικεύουν 

την υδροξυλάση της τρυπταφάνης, τους σεροτονινεργικούς υποδοχείς καθώς και τον 

μεταφορέα σεροτονίνης έχουν μελετηθεί με σκοπό να εντοπιστεί η σχέση που μπορεί 

να παρουσιάζουν με την εξάρτηση από τα οπιούχα – οπιοειδή. Ξεκινώντας με την TPH 

και τα δύο ισοένζυμα της, TPH1 και TPH2, μία μελέτη των Nielsen και συν. (2008) 

εστίασε στα ισοένζυμα αυτά με σκοπό να εντοπίσει πολυμορφισμούς που πιθανόν να 

σχετίζονται με την εξάρτηση από την ηρωίνη. Μία μετάλλαξη στο TPH1, η rs1799913, 

και δύο μεταλλάξεις στο TPH2, οι rs7963720 και rs4290270, φάνηκε να 

αλληλεπιδρούν και να παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση με την εξάρτηση από την 

ηρωίνη που εμφάνιζαν άτομα από την Ισπανία που αποτελούσαν το δείγμα. Η 

αλληλεπίδραση των μεταλλάξεων αυτών είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη λειτουργία 

του σεροτονινεργικού συστήματος και την επακόλουθη ευπάθεια για ανάπτυξη 

εξάρτησης, κάτι το οποίο δε συνέβαινε στις περιπτώσεις που η κάθε μία μετάλλαξη 

εμφανιζόταν χωρίς την παρουσία των άλλων δύο. Παράλληλα, στη συγκεκριμένη 

έρευνα εντοπίστηκε ένας απλότυπος στο TPH2, ο οποίος αύξανε την πιθανότητα 

ανάπτυξης εθισμού στην ηρωίνη σε ένα δείγμα Αφροαμερικανών.  

Κάποιες μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικεύουν τους 5-HT1B και 5-HT2A 

υποδοχείς έχουν επίσης εντοπιστεί και πιθανόν σχετίζονται με την ανάπτυξη εθισμού 

στα οπιοειδή. Αρχικά, δύο πολυμορφισμοί στο γονίδιο του 5-HT1B, οι -161A>T 

(rs130058) και -261T>G (rs11568817), έχει υποστηριχθεί ότι σχετίζονται με την 

εξάρτηση από διάφορες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της ηρωίνης, σε δείγματα 

διαφορετικών εθνικοτήτων. Ωστόσο, καθώς οι πολυμορφισμοί αυτοί πιθανότατα να 

μην αποτελούν την αιτία της διαταραχής, αλλά να βρίσκονται σε ανισορροπία 

σύνδεσης με κάποιες άλλες μεταλλάξεις οι οποίες να ευθύνονται για την εθιστική 

συμπεριφορά, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω μελέτη τους (Cao, LaRocque, & Li, 2013). 

Άλλος ένας πολυμορφισμός στο γονίδιο αυτό, ο G861C, έχει υποστηριχθεί ότι 

σχετίζεται με την πιθανότητα εξάρτησης από τα οπιοειδή, καθώς ο GG γονότυπός του 

φάνηκε να παρουσιάζεται συχνότερα σε δείγμα Κινέζων Χαν που έκαναν 
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αυτοχορήγηση ηρωίνης, από ότι ο CC ή CG γονότυπος (Gao, Zhu, Wei, Li, & Lai, 

2011). Όσον αφορά στη συνέχεια το γονίδιο που κωδικεύει τον 5-HT2A, ο rs6313 

(102T/C) πολυμορφισμός σε αυτό έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη 

εξάρτησης από την ηρωίνη, όπως και ο rs6311, ο οποίος όμως χρήζει περαιτέρω 

μελέτης (Cao et al., 2014). Άλλη μία μετάλλαξη στο γονίδιο αυτό, η A-1438G, έχει 

επίσης υποστηριχθεί ότι παρουσιάζει συσχέτιση με τη συγκεκριμένη διαταραχή, καθώς 

το Α αλληλόμορφό της έχει παρατηρηθεί ότι υπερισχύει στα άτομα που εμφανίζουν τη 

διαταραχή σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό (Sáiz et al., 2008). Ωστόσο, σε μία έρευνα 

των Li και συν. (2002) η οποία είχε προηγηθεί χρονικά, μεταξύ άλλων μελετήθηκαν 

και οι δύο πολυμορφισμοί 102T/C και A-1438G, τα αποτελέσματα όμως τους 

απέκλεισαν από την πιθανότητα να αποτελούν γενετικούς παράγοντες για την 

ανάπτυξη εξάρτησης από την ηρωίνη. 

Τελευταίο κομμάτι του σεροτονινεργικού συστήματος που έχει μελετηθεί για 

να βρεθεί πιθανή συσχέτιση με την περίπτωση της εξάρτησης από τα οπιοειδή είναι το 

γονίδιο SLC6A4 που κωδικεύει το μεταφορέα σεροτονίνης. Ο πολυμορφισμός 44-bp 

Del/Ins που έχει εντοπιστεί στην προοπτική περιοχή του γονιδίου αυτού, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, έχει δύο αλληλόμορφα το L και το S. Σε μία έρευνα που πραγματοποίησαν 

οι Gerra και συν. (2004) παρατηρήθηκε ότι ο SS γονότυπος παρουσιαζόταν με πολύ 

υψηλότερη συχνότητα στο δείγμα των ατόμων που εμφάνιζαν εξάρτηση από την 

ηρωίνη, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος γονότυπος 

φάνηκε να σχετίζεται με την επιθετική συμπεριφορά και την παρορμητικότητα που 

εμφάνιζαν τα άτομα αυτά. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που 

τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι κάπως αντιφατικά. Μία τέτοια περίπτωση 

είναι μία μετά-ανάλυση στην οποία το S αλληλόμορφο προτάθηκε ως παράγοντας 

κινδύνου για την ανάπτυξη εξάρτησης από διάφορες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της 

ηρωίνης σε πληθυσμούς Ευρωπαίων, Ασιατών και Μεξικανών, ωστόσο στον 

πληθυσμό των Αφρικανών που συμμετείχαν στην έρευνα το L αλληλόμορφο ήταν αυτό 

που θεωρήθηκε ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της εξάρτησης (Cao, 

Hudziac, & Li, 2013).  
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5.5. Άλλα γονίδια 

Αρχικά, όσον αφορά την εμπλοκή του GABA συστήματος στην εξάρτηση από 

τα οπιοειδή, φαίνεται ότι κάποια γονίδια του GABAA υποδοχέα σχετίζονται με αυτήν. 

Σε μία μελέτη με δείγμα 178 Κινέζων ανδρών εντοπίστηκαν κάποιοι πολυμορφισμοί 

στα γονίδια του 5q33 χρωμοσώματος, όπως ο rs2111014 στο GABRG2 χρωμόσωμα, 

που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εξάρτησης από την ηρωίνη (Loh, Tang, Lee, Liu, 

& Stadlin, 2007). Παράλληλα, δεδομένα από μία ακόμη μελέτη με δείγμα Κινέζων 

προτείνουν την εμπλοκή του GABRB3 γονιδίου που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 15 

στην εξάρτηση από τα οπιοειδή, καθώς παρατηρήθηκε ότι το C αλληλόμορφο του 

rs4906902 πολυμορφισμού σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης εθιστικής 

συμπεριφοράς (Chen, Huang, & Liao, 2014).  

Το γλουταμινεργικό σύστημα αποτελεί ένα ακόμη σύστημα που έχει βρεθεί ότι 

εμπλέκεται στην ανάπτυξη εξάρτησης. Μία μελέτη με δείγμα 405 εθισμένων στην 

ηρωίνη ατόμων που μελέτησε συνολικά οκτώ πολυμορφισμούς, παρατήρησε ότι η 

ύπαρξη του rs3219790 πολυμορφισμού στην 5-ρυθμιστική περιοχή του GRIN2A 

γονιδίου που κωδικέυει την NR2A υπομονάδα του NMDA υποδοχέα ήταν σημαντικά 

υψηλότερη στα εθισμένα άτομα από ότι στα άτομα της ομάδας ελέγχου (Zhong et al., 

2014). Τέλος, μία μετάλλαξη στο CNR1 γονίδιο που κωδικεύει τον CB1 υποδοχέα των 

κανναβινοειδών, και πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη του 1359ΑΑ γονότυπου βρέθηκε σε 

ένα δείγμα Καυκάσιων ότι αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι της εξάρτησης 

από την ηρωίνη (Proudnikov et al., 2010).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν διάφοροι άλλοι πολυμορφισμοί που 

έχουν συσχετιστεί με την πιθανότητα ανάπτυξης εξάρτησης από ουσίες που εμπίπτουν 

στην κατηγορία των οπιούχων – οπιοειδών. Αρχικά, μία μελέτη των Wang και συν. 

(2013) στην οποία, σε αντίθεση με τον αλκοολισμό που βρέθηκε ότι το ALDH2*2 

αποτελούσε προστατευτικό παράγοντα, στην περίπτωση των οπιοειδών το 

αλληλόμορφο αυτό αποτελούσε παράγοντα κινδύνου, καθιστώντας έτσι το γονίδιο 

ALDH2 παράγοντα – κλειδί για την επιλογή της ουσίας κατάχρησης. 

Το γονίδιο NRXN3 έχει επίσης μελετηθεί σε κάποιο βαθμό με σκοπό να βρεθεί 

η σχέση που μπορεί να παρουσιάζει με τον εθισμό. Αν και δεν έχει εντοπιστεί πιθανή 

σχέση με την εξάρτηση από τα οπιοειδή, υπάρχει ένας πολυμορφισμός σε αυτό, ο 

rs11624704, ο οποίος έχει συσχετιστεί με την παρορμητικότητα στους άντρες 
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(Stoltenberg, Lehmann, Christ, Hersrud, & Davies, 2011), ενώ παράλληλα υπάρχουν 

ενδείξεις που εμπλέκουν το γονίδιο αυτό στην ανάπτυξη Μεταιχμιακής Διαταραχής 

Προσωπικότητας σε άτομα που παρουσιάζουν εθισμό στην ηρωίνη (Panagopoulos et 

al., 2013).  

Επιπρόσθετα, η γαλανίνη, ένα νευροπεπτίδιο που βρίσκεται στο κεντρικό και 

το περιφερικό νευρικό σύστημα, έχει επίσης προταθεί ότι σχετίζεται με την εξάρτηση 

από τα οπιοειδή και με το στερητικό σύνδρομο που προκαλείται από τη διακοπή της 

χρήσης τους. Ο γονότυπος GG του πολυμορφισμού rs948854 στο γονίδιο GAL 

βρέθηκε σε πληθυσμό Ευρωπαίων ότι επικρατεί μεταξύ των ατόμων που παρουσιάζουν 

εξάρτηση από τα οπιοειδή. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από τη συγκεκριμένη 

έρευνα και για δύο επιπλέον μεταλλάξεις (rs1045642 και rs2032582) στο γονίδιο 

ABCB1 της P-γλυκοπρωτεΐνης, με τους GT και CT γονότυπους αντίστοιχα να 

επικρατούν στο δείγμα των ασθενών (Beer et al., 2013).  

Τέλος, ένας πολυμορφισμός, ο rs1534891, στο γονίδιο CSNK1E της ισομορφής 

της κινάσης καζεΐνης 1 έψιλον αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι της 

εξάρτησης από την ηρωίνη και έτσι προτείνεται ότι πιθανόν να αποτελεί κατάλληλο 

στόχο της θεραπείας απεξάρτησης (Levran et al., 2014), ενώ αντιθέτως η μετάλλαξη 

rs2273816 στο γονίδιο KPNA3, η οποία μελετήθηκε σε ένα δείγμα Καυκάσιων, μεταξύ 

άλλων διαταραχών, φάνηκε να σχετίζεται και με την εξάρτηση από τα οπιοειδή (Morris 

et al., 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΨΥΧΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ 

 

 Ως ψυχοδιεγερτικά θεωρούνται οι ουσίες στις οποίες αναγνωρίζεται η 

ικανότητα να προκαλούν μία γενική αύξηση της νευρωνικής και συμπεριφορικής 

δραστηριότητας. Η κοκαΐνη και οι αμφεταμίνες αποτελούν ισχυρά ψυχοδιεγερτικά που 

επηρεάζουν τη νοητική λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά και παρουσιάζουν 

σημαντική πιθανότητα κατάχρησης. Δρουν μέσω διαφόρων μηχανισμών, ενισχύοντας 

τη συναπτική δράση διαφόρων νευροδιαβιβαστών, και ασκούν άμεση διεγερτική 

επίδραση στον επικλινή πυρήνα. Κάποιες από τις ουσίες που εμπίπτουν στην 

κατηγορία των ψυχοδιεγερτικών έχουν θεραπευτική χρησιμότητα στην αντιμετώπιση 

κάποιων διαταραχών, όπως η ναρκοληψία και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-

υπερκινητικότητας, συνδέονται όμως και με σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, 

τοξικότητα και δυνατότητα κατάχρησης. Η εξάρτηση που μπορεί να αναπτυχθεί από 

την κατάχρηση των ουσιών αυτών είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική στη θεραπεία και 

η αποκατάσταση του ατόμου καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ παράλληλα υπάρχει 

πιθανότητα εμφάνισης κάποιας μορφής ψυχωσικής συμπεριφοράς (Julien, 2003. Pinel, 

2009). 

 

6.1. Ντοπαμινεργικό σύστημα 

Διάφορες μελέτες έχουν προτείνει την παρουσία πολυμορφισμών στο DRD2 

γονίδιο ως παράγοντες που επιδρούν στην ευπάθεια ανάπτυξης εξάρτησης από 

διάφορες ουσίες. Τα ψυχοδιεγερτικά αποτελούν παράδειγμα των ουσιών αυτών. Όπως 

συμβαίνει και με άλλες ουσίες, έτσι και στην περίπτωση των ψυχοδιεγερτικών ο TaqI-

A και ο TaqI-B πολυμορφισμός μπορούν να συμβάλουν στη βαριά χρήση. Αρχικά, σε 

μία μελέτη των Noble και συν. (1993), οι οποίοι μελέτησαν ένα δείγμα Καυκάσιων 

εθισμένων στην κοκαΐνη ανδρών, παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη του Α1 αλληλόμορφου 

ήταν αυξημένη στα εθισμένα άτομα, ανεξάρτητα εάν υπήρχε ή όχι συννοσηρότητα 

αλκοολισμού, ενώ παράλληλα στα άτομα αυτά παρατηρήθηκε αυξημένη παρουσία του 

Β1 αλληλόμορφου. Την εμπλοκή των πολυμορφισμών αυτών επιβεβαιώνουν και άλλες 

μελέτες, που έχουν εντοπίσει ότι η ύπαρξη τους σχετίζεται με βαριά χρήση 

ψυχοδοεγερτικών (Persico, Bird, Gabbay, & Uhl, 1996) ή με αυξημένο «ανέβασμα» 

από τη χρήση κοκαΐνης και υψηλή επιθυμία για λήψη της ουσίας, αυξάνοντας έτσι την 

ευπάθεια εξάρτησης όπως και την πιθανότητα υποτροπής (Spellicy et al., 2014). Η 
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εμπλοκή ωστόσο των πολυμορφισμών αυτών έχει επίσης αμφισβητηθεί. Μία μελέτη 

για παράδειγμα που βασίστηκε σε δείγμα Αφροαμερικανών και Ευρωπαίο-

Αμερικανών δε βρήκε συσχέτιση μεταξύ των αλληλόμορφων του DRD2 και της 

εξάρτησης από την κοκαΐνη, καθώς δεν παρατήρησε διαφορά στην ύπαρξη των 

πολυμορφισμών αυτών μεταξύ των εθισμένων ατόμων και της ομάδας ελέγχου, αλλά 

ούτε και κάποια διαφορά στην ύπαρξη τους ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαταραχής 

(Gelernter, Kranzler, & Satel, 1999). Παράλληλα, εκτός των πολυμορφισμών αυτών, 

δύο ακόμη SNPs, ο rs1076560 στο εσώνιο 6 και ο rs2283265 στο εσώνιο 5, τα 

ελλαττωματικά αλληλόμορφα των οποίων βρίσκονται σε ανισορροπία σύνδεσης με το 

Α1 αλληλόμορφο, έχουν προταθεί ως παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 

εξάρτησης από την κοκαΐνη (Moyer et al., 2011).  

Εκτός από το DRD2, και το DRD3 γονίδιο φαίνεται επίσης να εμπλέκεται στην 

εξάρτηση από την κοκαΐνη, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ένας πολυμορφισμός σε αυτό, 

ο BalI, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο χρήσης (Comings et al., 1999), αν και 

προηγουμένως η σχέση μεταξύ πολυμορφισμών του DRD3 και της πιθανότητας 

εξάρτησης από την κοκαΐνη είχε απορριφθεί (Freimer et al., 1996). 

Καθώς η κύρια φαρμακολογική δράση της κοκαΐνης είναι η αναστολή του 

DAT, φαίνεται ότι κι αυτός με τη σειρά του σχετίζεται με τις ενισχυτικές ιδιότητες της 

ουσίας αυτής. Το DAT1 γονίδιο, το οποίο κωδικεύει τον DAT, περιλαμβάνει μία 

VNTR στην 3΄-UTR στο εξώνιο 5, στην οποία έχουν εστιάσει αρκετές μελέτες με 

σκοπό να εντοπιστεί η σχέση που μπορεί να παρουσιάζει με την απόκριση ενός ατόμου 

στα ψυχοδιεγερτικά. Αρχικά, σε μία μελέτη των Gelernter και συν. (1994), στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα Καυκάσιων δεν παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ του 

πολυμορφισμού αυτού και της εξάρτησης από την κοκαΐνη, βρέθηκε όμως ότι το 9-

επαναλαμβανόμενο αλληλόμορφο του πολυμορφισμού αυτού σχετιζόταν με την 

προκαλούμενη από κοκαΐνη παράνοια. Κατά παρόμοιο τρόπο, σε μία έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε κάποια χρόνια αργότερα (Ujike et al., 2003) με δείγμα Ιαπώνων 

που παρουσίαζαν εξάρτηση από μεθαμφεταμίνη και ψυχωσική διαταραχή, βρέθηκε ότι 

το 9- ή μικρότερο- επαναλαμβανόμενο αλληλόμορφο της VNTR αυτής σχετιζόταν με 

την ψύχωση που προκλήθηκε από την ουσία κατάχρησης, η οποία διήρκεσε για 

περισσότερο από ένα μήνα μετά τη διακοπή της χρήσης. Με βάση επομένως την έρευνα 

αυτή, η παρουσία των αλληλόμορφων αυτών αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την 

πρόγνωση της μεθαμφεταμινικής ψύχωσης. Παράλληλα, κάποιες ακόμη μελέτες που 
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επίσης εστίασαν στον πολυμορφισμό αυτό δεν κατάφεραν να εντοπίσουν σχέση 

ανάμεσα στα αλληλόμορφα αυτού και της εξάρτησης από τη μεθαμφεταμίνη ή την 

κοκαΐνη, σε πληθυσμό Κινέζων ανδρών και Αφρικανών αντίστοιχα (Hong, Cheng, 

Shu, Yang, & Tsai, 2003. Lohoff et al., 2010). Αντιθέτως, σε μία άλλη μελέτη (Lott, 

Kim, Jr Cook, & de Wit, 2005) παρατηρήθηκε ότι η παρουσία των αλληλόμορφων 

αυτών μπορεί να επηρεάσει την απόκριση στη χρήση των ψυχοδιεγερτικών, 

επιδρώντας με τον τρόπο αυτό στην πιθανότητα ανάπτυξης εξαρτητικής συμπεριφοράς 

όπως επίσης στην θεραπεία. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε 

ότι άτομα που παρουσίαζαν ομοζυγωτία στο 9-επαναλαμβανόμενο αλληλόμορφο δεν 

βίωναν αυξημένα επίπεδα ευφορίας, άγχους και μέθης όταν αυξάνονταν οι δόσεις της 

αμφεταμίνης, συγκριτικά με τα άτομα με τους 9/10 και 10/10 γονότυπους. Παράλληλα, 

ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να εντοπιστεί η 

σχέση των αλληλόμορφων αυτών με τη θεραπεία της ΔΕΠ-Υ, η οποία συνήθως 

βασίζεται στη χρήση της μεθυλφαινιδάτης, ουσία που εμπίπτει στην κατηγορία των 

ψυχοδιεγερτικών. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα, καθώς κάποιες από 

τις μελέτες αυτές έχουν προτείνει ότι η ύπαρξη του 10-επαναλαβανόμενου 

αλληλόμορφου σχετίζεται με μειωμένη ή και καθόλου απόκριση στη θεραπεία με 

μεθυλφαινυδάτη (Cheon, Ryu, Kim, & Cho, 2005. Roman et al., 2002) ενώ άλλες 

απενοχοποιούν το αλληλόμορφο αυτό και εμπλέκουν το 9-επαναλαμβανόμενο 

αλληλόμορφο στην χαμηλή αυτή απόκριση (Kirley et al., 2003. Stein et al., 2005). 

Επιπλέον, υπάρχουν κάποιοι πολυμορφισμοί στο DBH γονίδιο που έχουν 

σχετιστεί τόσο με τη χαμηλή δραστηριότητα της β-υδροξυλάσης της ντοπαμίνης στο 

πλάσμα όσο και με την παράνοια που προκαλείται από τη χρήση κοκαΐνης. Πιο 

συγκεκριμένα, σε μία μελέτη των Cubells και συν. (2000) στην οποία μελετήθηκε ένας 

πολυμορφισμός προσθήκης / αφαίρεσης, ο DBH*5΄-Ins/Del, και ένας SNP, ο G444A, 

οι οποίοι βρίσκονται σε ανισορροπία σύνδεσης, παρατηρήθηκε ότι ένας απλότυπος με 

το Del και το Α αλληλόμορφο των μεταλλάξεων αυτών σχετιζόταν με μειωμένη 

δραστηριότητα της DβH στο πλάσμα, όπως επίσης και με την παράνοια που είχε 

προκληθεί από τη χρήση κοκαΐνης σε ένα δείγμα Καυκάσιων Αμερικανών που ήταν 

εθισμένοι στην κοκαΐνη. Ωστόσο, ένας επιπλέον πολυμορφισμός, ο -1021C>T 

(rs1611115), που βρίσκεται στην 5΄πλευρική περιοχή του DBH, έχει επίσης μελετηθεί. 

Ο πολυμορφισμός αυτός έχει σχετιστεί με χαμηλή δραστηριότητα της DβH, σε μία 

προσπάθεια όμως που έγινε με σκοπό να εντοπιστεί η σχέση του και με την πιθανότητα 

εξάρτησης από την κοκαΐνη, τα αποτελέσματα δεν απέδειξαν κάποια συσχέτιση 



78 
 

(Guindalini et al., 2008). Παρά όμως την ανυπαρξία σύνδεσης με την πιθανότητα 

εξάρτησης, έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη του ελλαττωματικού Τ αλληλόμορφου του 

πολυμορφισμού αυτού καθιστά επιρρεπή τα άτομα που παρουσιάζουν εξάρτηση από 

την κοκαΐνη να αναπτύξουν παράνοια προκαλούμενη από τη χρήση με το πέρασμα του 

χρόνου (Kalayasiri et al., 2007).  

Η COMT είναι επίσης ένα ένζυμο η δράση του οποίου έχει μελετηθεί για να 

εντοπιστεί πιθανή συσχέτιση με τον εθισμό στα ψυχοδιεγερτικά. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μελέτες έχουν εστιάσει στον Val158Met πολυμορφισμό, ο οποίος μπορεί να μειώσει 

την ενζυμική δραστηριότητα της COMT έως και τέσσερις φορές. Η ύπαρξη του 

χαμηλής δραστηριότητας Met αλληλόμορφου έχει βρεθεί να είναι αυξημένη σε δείγμα 

Αφρικανών εξαρτημένων από τη μεθαμφεταμίνη, ενώ στη συγκεκριμένη μελέτη 

βρέθηκε ένας επιπλέον πολυμορφισμός, ο rs737865, ο οποίος βρίσκεται σε 

ανισορροπία σύνδεσης με τον Val158Met, και ο απλότυπος που περιλαμβάνει τους δύο 

αυτούς πολυμορφισμούς έχει οριστεί ως παράγοντας κινδύνου (Lohoff et al., 2008). Το 

συγκεκριμένο αλληλόμορφο έχει επίσης σχετιστεί με την αναζήτηση νέων εμπειριών, 

η οποία αντικαθιστά τη μειωμένη ντοπαμινεργική δραστηριότητα στον επικλινή 

πυρήνα που προκαλεί η ύπαρξη του ελλαττωματικού Met αλληλόμορφου (Hosak, 

Libiger, Beranek, & Cermakova, 2006). Τέλος, σημαντικό στοιχείο αποτελεί το 

γεγονός ότι υπάρχουν έρευνες που έχουν καταλήξει στη συσχέτιση του πολυμορφισμού 

αυτού με την παράνοια και τα ψυχωσικά συμπτώματα που προκαλούνται από τη χρήση 

των ψυχοδιεγερτικών (Hosak, Sery, Beranek, & Alda, 2011. Ittiwut et al., 2011).  

 

6.2. Σεροτονινεργικό σύστημα 

Ξεκινώντας με τον μεταφορέα σεροτονίνης, ο οποίος κωδικεύεται από το 

SLC6A4 γονίδιο, έχει βρεθεί ότι κάποιες μεταλλάξεις σε αυτόν εμπλέκονται σε πλήθος 

ψυχιατρικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης και της εξάρτησης από την κοκαΐνη. 

Ένας πολυμορφισμός στην προοπτική περιοχή του γονιδίου του μεταφορέα, ο 44-bp 

Ins/Del, ο οποίος διαθέτει ένα S και ένα L αλληλόμορφο, και έχει υποστηριχθεί ότι 

σχετίζεται με τον αλκοολισμό όπως και με τη χρήση άλλων ουσιών, έχει μελετηθεί 

ώστε να βρεθεί και η συσχέτιση που μπορεί να παρουσιάζει με την εξάρτηση από τα 

ψυχοδιεγερτικά. Ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια σημαντική συσχέτιση είτε του 

L είτε του S αλληλόμορφου με την πιθανότητα εξάρτησης από την κοκαΐνη (Mannelli 
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et al., 2005. Patkar et al., 2001). Εκτός του πολυμορφισμού αυτού, μία ακόμη VNTR 

με τρία αλληλόμορφα, το 9, το 10 και το 12 έχει μελετηθεί, ωστόσο η παρουσία 

κανενός από τα αλληλόμορφα αυτά δε φαίνεται να διαφέρει ανάμεσα σε δείγματα 

ατόμων εθισμένων στην κοκαΐνη ή την αμφεταμίνη και σε μη εθισμένα άτομα (Hong 

et al., 2003. Patkar et al., 2002).  

Τέλος, ένας μικρός αριθμός μελετών έχει εστιάσει στη σχέση που μπορεί να 

παρουσιάζει ο 5-HT1B υποδοχέας της σεροτονίνης με τον εθισμό στα ψυχοδιεγερτικά, 

δεν έχει παρατηρηθεί όμως κάποια συσχέτιση ούτε με την εξάρτηση από την κοκαΐνη 

(Cigler et al., 2001), ούτε με την αυτοχορήγηση της αμφεταμίνης (Miszkiel, 

Adamczyk, Filip, & Przegaliński, 2012), αλλά ούτε και με την πιθανότητα εθισμού στη 

μεθαμφεταμίνη και ανάπτυξης ψύχωσης προκαλούμενης από τη χρήση της ουσίας 

αυτής (Ujike et al., 2011). 

 

6.3. Σύστημα ενδογενών οπιοειδών 

Το σύστημα των ενδογενών οπιοειδών, και πιο συγκεκριμένα ο μ- υποδοχέας, 

έχει φανεί ότι εμπλέκεται στις ενισχυτικές ιδιότητες διαφόρων ουσιών. Για το λόγο 

αυτό έχουν έως τώρα γίνει κάποιες προσπάθειες ώστε να εντοπιστεί η σχέση που 

μπορεί να έχουν και με τις ενισχυτικές ιδιότητες που παρουσιάζουν οι ουσίες που 

εμπίπτουν στην κατηγορία των ψυχοδιεγερτικών. Ο πιο συχνά μελετημένος 

πολυμορφισμός και στην περίπτωση των ψυχοδιεγερτικών είναι ο A118G (Asn40Asp, 

rs1799971) στο εξώνιο 1 του OPRM1 γονιδίου. Σε μία μελέτη, στην οποία έγινε 

προσπάθεια να εντοπιστεί η σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις υποκειμενικές 

αποκρίσεις στη χρήση αμφεταμίνης και σε γενετικούς πολυμορφισμούς και 

απλότυπους του OPRM1, συμπεριλαμβανομένου του rs1799971, τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν απαντούσαν θετικά στο ερώτημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 

ότι τα αυξημένα επίπεδα ευφορίας, υπερδραστηριότητας και διέγερσης που 

προκαλούνταν από τη χρήση της αμφεταμίνης σχετίζονταν με κάποιους SNPs του 

OPRM1 (rs510769 και rs2281617) όπως επίσης και με δύο απλότυπους στους οποίους 

περιλαμβάνονταν SNPs του OPRM1 γονιδίου (rs1799971-rs510769 και rs1918760-

rs2281617-rs1998220), καθιστώντας έτσι τους συγγραφείς της συγκεκριμένης μελέτης 

αισιόδοξους για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη και 

θεραπεία του εθισμού στα ψυχοδιεγερτικά (Dlugos, Hamidovic, Hodgkinson, Goldman, et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miszkiel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22227331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adamczyk%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22227331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Filip%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22227331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Przegali%C5%84ski%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22227331
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al., 2011). Σε μία ακόμη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Clarke και συν. 

(2013), μελετήθηκαν οι εξής τέσσερις πολυμορφισμοί: rs62638690, rs17174794, 

rs1799971, rs17174801, οι δύο πρώτοι σε δείγμα Ευρωπαίο-Αμερικανών και οι δύο 

τελευταίοι σε δείγμα Αφροαμερικανών εθισμένων στην ηρωίνη ή/και την κοκαΐνη. 

Ωστόσο, μόνο ο rs62638690 φάνηκε να σχετίζεται με τον εθισμό στις δύο αυτές ουσίες, 

ενώ οι υπόλοιποι τρεις εμφανίστηκαν σε χαμηλά ποσοστά στο δείγμα της έρευνας. 

Παράλληλα, το γονίδιο OPRM1 έχει επίσης μελετηθεί για να βρεθεί πιθανή σχέση με 

την ψύχωση που προκαλείται από τη χρήση μεθαμφεταμίνης. Σε μία μελέτη που 

στόχευσε στον καθορισμό της σχέσης αυτής παρατηρήθηκε ότι ο A118G είναι ο 

πολυμορφισμός αυτός που πιθανόν να παρουσιάζει κάποια σχέση με τη 

μεθαμφεταμινική ψύχωση (Ide et al., 2004), ενώ παράλληλα προτείνεται και ένας 

επιπλέον πολυμορφισμός, ο rs2075572 (IVS2+G691C), η ύπαρξη του οποίου έχει 

βρεθεί ότι είναι αυξημένη σε άτομα με τη συγκεκριμένη διαταραχή (Ide et al., 2006). 

Εκτός από το OPRM1 γονίδιο, και το γονίδιο OPRK1 που κωδικεύει τον κ-

υποδοχέα έχει μελετηθεί ώστε να βρεθεί η σχέση που μπορεί να παρουσιάζει με τον 

εθισμό στα ψυχοδιεγερτικά. Λίγοι είναι οι SNPs στο OPRK1, σημαντική όμως 

θεωρείται η συσχέτιση που παρουσιάζει το PDYN, το οποίο κωδικεύει το πρόσδεμα 

στον OPRK1  προδυνορφίνη, με την πιθανότητα εξάρτησης από τα ψυχοδιεγερτικά. 

Μία μελέτη που αφορά το OPRK1 είναι αυτή των Xu και συν. (2013), η οποία 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εντοπιστεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ του rs6989250 

C>G αλληλόμορφου στο OPRK1 με την προκαλούμενη από το στρες έντονη επιθυμία 

για λήψη κοκαΐνης και τα επίπεδα κορτιζόλης, όπως επίσης και τον επικείμενο κίνδυνο 

υποτροπής. Στη μελέτη αυτή τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που εμφάνιζαν τον 

CG γονότυπο παρουσίαζαν αυξημένη προκαλούμενη από το στρες επιθυμία για λήψη 

της ουσίας, αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης καθώς επίσης και αυξημένο κίνδυνο 

υποτροπής, συγκριτικά με τα άτομα με ομοζυγωτία στο C αλληλόμορφο. Ωστόσο, σε 

μία ακόμη προσπάθεια εντοπισμού της σχέσης του OPRK1 με τον εθισμό στα 

ψυχοδιεγερτικά, παρόλο που παρατηρήθηκε ένας απλότυπος που συσχετιζόταν με τον 

αλκοολισμό, καμία εξεταζόμενη μετάλλαξη δε φάνηκε να συσχετίζεται ιδιαίτερα με 

την εξάρτηση από την κοκαΐνη σε δείγμα Ευρωπαίο-Αμερικανών (Zhang, Krasler, 

Zang, Luo, & Gelernter, 2008).  

Η κοκαΐνη και η ηρωίνη είναι δύο ουσίες που έχει βρεθεί ότι έχουν την 

ικανότητα να αυξάνουν την έκφραση της PDYN σε εγκεφαλικές περιοχές που 
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σχετίζονται με την ανταμοιβή από τη χρήση ουσιών. Διάφορες μεταλλάξεις επομένως 

στο PDYN πιθανόν να αυξάνουν τον κίνδυνο κατάχρησης. Σε μία έρευνα που θέλησε 

να εξετάσει την πιθανή σχέση ανάμεσα στο PDYN και τη χρήση κοκαΐνης, 

μελετήθηκαν τρεις πολυμορφισμοί στο γονίδιο αυτό (rs1022563, rs910080, 

rs1997794), δεν αποδείχθηκε όμως η αναμενόμενη συσχέτιση (Clarke et al., 2012). Στη 

συνέχεια, μία ακόμη μελέτη ερεύνησε έξι SNPs που βρίσκονταν στην προοπτική 

περιοχή, στο εξώνιο 4 και στην 3΄-UTR σε δείγμα Καυκάσιων και Αφροαμερικανών 

εθισμένων στην κοκαΐνη. Στο δείγμα των Καυκάσιων παρατηρήθηκε ότι οι SNPs της 

3΄-UTR (rs910080, rs910079, rs2235749) βρίσκονταν σε ανισορροπία σύνδεσης 

μεταξύ τους και συνέθεταν έναν απλότυπο (CCT) ο οποίος παρουσίαζε υψηλή 

συσχέτιση με την εξάρτηση από την κοκαΐνη ή τη συνδυαστική εξάρτηση από κοκαΐνη 

και αλκοόλ. Η μελέτη αυτή επομένως κατέληξε στο ότι ο απλότυπος αυτός της 3΄-UTR 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη εθισμού στην κοκαΐνη και σχετίζεται 

με μειωμένη έκφραση του mRNA στο γονίδιο PDYN στο ραχιαίο και κοιλιακό 

ραβδωτό σώμα (Yuferon et al., 2009). Τέλος, μία πολυμορφική 68-bp VNTR στην 

προοπτική περιοχή του PDYN με την εμφάνιση ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων 

επαναλήψεων έχει επίσης μελετηθεί, και έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη των τριών και 

τεσσάρων επαναλήψεων αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι της κατάχρησης 

και του εθισμού στην κοκαΐνη (Chen at al., 2002). Σε αντίθεση όμως με την πρόταση 

ότι τα 3- και 4- επαναλαμβανόμενα αλληλόμορφα αποτελούν προστατευτικό 

παράγοντα έναντι της εξάρτησης από την κοκαΐνη, η ύπαρξη τους έχει παρατηρηθεί 

αυξημένη σε δείγμα ατόμων που παρουσιάζουν εξάρτηση από μεθαμφεταμίνη, 

αποτελώντας έτσι παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της διαταραχής αυτής 

(Nomura et al., 2006). 

Τα στοιχεία που υπάρχουν για την εμπλοκή του OPRD1 γονιδίου που κωδικεύει 

τον δ- υποδοχέα στην εξάρτηση από τα ψυχοδιεγερτικά είναι περιορισμένα. Ωστόσο, 

αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη της rs678847 μετάλλαξης στο OPRD1, η οποία έχει 

σχετιστεί με τον εθισμό στην κοκαΐνη σε δείγμα Αφροαμερικανών (Crist et al., 2013), 

όπως επίσης και η ύπαρξη ενός απλότυπου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα G80T G>T 

και C921T C>T αλληλόμορφα του OPRD1, ο οποίος έχει παρουσιάσει θετική 

συσχέτιση με την ύπαρξη εξάρτησης από το αλκοόλ, τα οπιοειδή αλλά και την κοκαΐνη 

(Zhang et al., 2008).   
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6.4. Σύστημα ενδογενών κανναβινοειδών 

Το σύστημα των ενδογενών κανναβινοειδών συμμετέχει στις δράσεις διαφόρων 

ουσιών και κάποιες πρόσφατες έρευνες έχουν προτείνει και την εμπλοκή του και στις 

δράσεις των ουσιών που εμπίπτουν στην κατηγορία των ψυχοδιεγερτικών. Αρχικά, έχει 

υποστηριχθεί ότι η παρουσία της πρωτεΐνης του CB1 υποδοχέα στον προμετωπιαίο 

φλοιό παρουσιάζει κάποια έλλειψη στις περιπτώσεις εθισμού στην κοκαΐνη, κάτι που 

όμως δε συμβαίνει αντίστοιχα και με την πρωτεΐνη του CB2 υποδοχέα (Alvaro-

Bartolome & Garcia-Sevilla, 2013). Παράλληλα, ένας μικροδορυφορικός 

πολυμορφισμός (AAT)n  που έχει παρατηρηθεί στο CNR1 γονίδιο του CB1 έχει 

υποστηριχθεί ότι σχετίζεται με την προδιάθεση για ανάπτυξη εθισμού στην κοκαΐνη 

(Ballon et al., 2006), και μάλιστα έχει προταθεί ότι το 5- ή κάποιο μεγαλύτερο- 

επαναλαμβανόμενο αλληλόμορφο παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική συσχέτιση με την 

εξάρτηση από την κοκαΐνη, την αμφεταμίνη και τα κανναβινοειδή (Comings et al., 

1997). Δύο ακόμη SNPs (rs6454674, rs806368) στο CB1 έχουν επίσης σχετιστεί με την 

εξάρτηση από την κοκαΐνη, καθώς η συχνότητα ύπαρξής τους φαίνεται να παρουσιάζει 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθισμένων και μη εθισμένων ατόμων,  όπως 

παρατηρήθηκε συγκεκριμένα σε ένα δείγμα Αφροαμερικανών (Clarke et al., 2013), και 

η ύπαρξη του G και του T αλληλόμορφου των πολυμορφισμών αυτών αντίστοιχα 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της εξάρτησης (Zuo et al., 2009). 

Ωστόσο, δεν αποτελεί ακράδαντο στοιχείο η συσχέτιση του CNR1 με την εξάρτηση 

από την κοκαΐνη, καθώς μία μελέτη που εξέτασε 4 SNPs στο γονίδιο αυτό (rs6928499, 

rs806379, rs1535255, rs2023239) δεν εντόπισε σχέση κανενός από αυτούς με τον 

εθισμό στην κοκαΐνη, όπως και των οπιοειδών και της κάνναβης (Herman et al., 2006). 

Τέλος, σε μία μελέτη που εξετάστηκαν οι τρεις τελευταίοι από τους τέσσερις 

προαναφερθέντες πολυμορφισμούς όπως και ένας πολυμορφισμός του CNR2 (Q63R), 

με σκοπό να εντοπιστεί η συσχέτιση που μπορεί να παρουσιάζουν με την εξάρτηση 

από τη μεθαμφεταμινη, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην ύπαρξη των μεταλλάξεων 

αυτών μεταξύ των εθισμένων ατόμων και της ομάδας ελέγχου. Παρόλα αυτά, 

παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που εμφάνιζαν το Τ αλληλόμορφο του rs806379, είτε σε 

ομοζυγωτία είτε σε ετεροζυγωτία, ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν άμεση έναρξης 

ψύχωσης, εμπλέκοντας έτσι το CNR1 γονίδιο στην ψυχωσική διαταραχή που πιθανόν 

να προκαλεί η κατάχρηση της συγκεκριμένης ουσίας (Okahisa et al., 2011).  
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Τέλος, το γονίδιο της FAAH έχει επίσης μελετηθεί ώστε να βρεθεί εάν 

παρουσιάζει κάποια συσχέτιση με την πιθανότητα εθισμού στα ψυχοδιεγερτικά. 

Παράδειγμα αποτελεί μία μελέτη που εξέτασε τέσσερις SNPs με σκοπό να εντοπίσει 

ατομικές διαφορές στις συναισθηματικές αντιδράσεις που βιώνουν τα άτομα που 

κάνουν χρήση αμφεταμίνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι δύο 

πολυμορφισμοί (rs3766246 και rs2295633) στο γονίδιο αυτό σχετίζονταν σημαντικά 

με τα αισθήματα διέγερσης και κούρασης που βίωναν οι συμμετέχοντες μετά τη λήψη 

της ουσίας (Dlugos, Hamidovic, Hodgkinson, Shen, et al., 2011). Εκτός αυτών, ένας 

ακόμη πολυμορφισμός έχει εντοπιστεί, ο Pro129Thr, και έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται 

με τον κίνδυνο ανάπτυξης εξάρτησης από την αμφεταμίνη, όπως επίσης και με την 

πιθανότητα εμφάνισης μανιακού επεισοδίου προκαλούμενου από τη χρήση (Sim, 

Hatim, Reynolds, & Mohamed, 2013), παρόλο που η συσχέτιση αυτή κάποια χρόνια 

πριν είχε αμφισβητηθεί (Morita et al., 2005). 

 

6.5. BDNF 

Υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν συσχετίσει τον BDNF με την ευπάθεια 

που μπορεί ένα άτομο να έχει στην ανάπτυξη εθισμού στα ψυχοδιεγερτικά. Πιο 

συγκεκριμένα, ο πιο πολυσυζητημένος πολυμορφισμός που υπάρχει στο γονίδιο του 

BDNF και μπορεί να σχετίζεται με τη διαταραχή αυτή είναι ο Val66Met. Σε μία μελέτη 

που στόχο είχε τον πολυμορφισμό αυτό (Su et al., 2014) δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σημαντική διαφορά στην ύπαρξη των αλληλόμορφων της μετάλλαξης αυτής μεταξύ 

των συμμετεχόντων που έκαναν κατάχρηση και της ομάδας ελέγχου. Ωστόσο, μεταξύ 

των εθισμένων στη μεθαμφεταμίνη ατόμων, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που 

εμφάνιζαν το Met αλληλόμορφο παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα παρορμητικότητας 

συγκριτικά με εκείνα με τον Val/Val γονότυπο. Εκτός αυτού, η ύπαρξη του 

ελλαττωματικού Met αλληλόμορφου συσχετίστηκε με νεαρότερη ηλικία έναρξης της 

χρήσης. Παράλληλα, έχει προταθεί ότι η ύπαρξη του πολυμορφισμού αυτού πιθανόν 

να σχετίζεται με τις υποκειμενικές και φυσιολογικές αποκρίσεις ενός ατόμου σε 

χαμηλές δόσεις μεθαμφεταμίνης, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι Val/Met και Met/Met 

γονότυποι οδηγούν σε αυξημένο καρδιακό ρυθμό μετά τη χρήση της ουσίας (αν και οι 

αυτό-αξιολογήσεις μπορεί να αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα διέγερσης και 

ενέργειας) συγκριτικά με την ύπαρξη του Val/Val γονότυπου (Flanagin, Cook, & de 

Wit, 2006). Παρά την εμφανή εμπλοκή του Met αλληλόμορφου που προτείνουν οι 
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παραπάνω έρευνες, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουν προκύψει τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, έχει προταθεί ότι η ύπαρξη του Val/Val γονότυπου 

είναι αυτή που σχετίζεται αμεσότερα με την εξάρτηση από τη μεθαμφεταμίνη και 

επομένως αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της διαταραχής, καθώς 

έχει παρατηρηθεί αυξημένη ύπαρξη του αλληλόμορφου αυτού σε άτομα που 

παρουσιάζουν εξάρτηση, καθώς επίσης και ότι συμβάλει στην πιθανότητα εμφάνισης 

ψυχωσικής διαταραχής σε δείγμα Κινέζων (Sim, Mohamed, Hatim, Rajagopal, & 

Habil, 2010). Κατά παρόμοιο τρόπο, η ύπαρξη του συγκεκριμένου γονότυπου βρέθηκε 

να είναι αυξημένη σε πληθυσμό γυναικών που έκαναν χρήση μεθαμφεταμίνης, 

τεκμηριώνοντας με τον τρόπο αυτό την ύπαρξη φυλετικού διμορφισμού σχετικά με την 

απόκριση στα ψυχοδιεγερτικά (Heinzerling, & Shoptaw, 2012). Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ένας επιπλέον πολυμορφισμός, ο rs2030324, ο οποίος φαίνεται να ασκεί 

σημαντική επίδραση στην παρορμητικότητα των χρηστών, όπως επίσης και ένας 

απλότυπος με τα CCT αλληλόμορφα των rs16917204, rs16917234 και rs2030324, ο 

οποίος φαίνεται να σχετίζεται με την εξάρτηση από την ουσία αυτή (Su et al., 2015). 

Ωστόσο, η σχέση κάποιων πολυμορφισμών στο BDNF δεν έχουν αποδειχθεί από 

κάποιες έρευνες. Για παράδειγμα, σε μία μελέτη που εξετάστηκε ο Val66Met και ο 

C270T πολυμορφισμός δεν παρατηρήθηκε σχέση με την εξάρτηση από τη 

μεθαμφεταμίνη σε δείγμα Ιαπώνων εθισμένων στην ουσία αυτή (Itoh et al., 2005).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

Η προδιάθεση στον εθισμό σε διάφορες ουσίες που μπορεί ένα άτομο να 

παρουσιάζει εξαρτάται τόσο από γενετικούς όσο και από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Η αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών υποδηλώνει τη σπουδαιότητα 

των επιγενετικών μηχανισμών, οι οποίοι αποτελούν τον παράγοντα - κλειδί μέσω του 

οποίου το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το γονιδίωμα ενός ατόμου και να 

αλληλεπιδράσει με αυτό. Ως επιγενετικοί παράγοντες ορίζονται οι κληρονομήσιμες και 

μη αναστρέψιμες τροποποιήσεις στη γονιδιακή έκφραση σε ώριμα μετα-μιτωτικά 

κύτταρα, οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνουν αλλαγές στην αλληλουχία του DNA. 

Έχουν την ικανότητα να μεταφράζουν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα σε μόνιμες 

αλλαγές στη δομή της χρωματίνης, η οποία ενεργοποιεί ή καταστέλλει τη διαδικασία 

της μεταγραφής.  

Οι κυριότεροι επιγενετικοί μηχανισμοί είναι η μεθυλίωση και η ακετυλίωση 

των ιστονών, η μεθυλίωση του  DNA και τα μη κωδικοποιητικά RNAs. Οι μηχανισμοί 

αυτοί συνεργάζονται με αποτέλεσμα να τροποποιούν τη δομή της χρωματίνης και την 

έκφραση των γονιδίων, και επιτρέπουν με τον τρόπο αυτό στα κύτταρα να 

αποκρίνονται και να προσαρμόζονται ανάλογα με τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 

Παράλληλα, η συνεργική τους δράση έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της 

γονιδιακής έκφρασης από κάποια κύτταρα στα θυγατρικά τους.  

Η επιγενετική κληρονομησιμότητα μπορεί να αποτελεί το λόγο για τον οποίο 

διάφορες διαταραχές μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές και αυτό συμβαίνει και στην 

περίπτωση του εθισμού. Η κατάχρηση μίας ουσίας από ένα άτομο μπορεί να επηρεάσει 

πολλές γενιές απογόνων, καθώς η έκθεση στην ουσία μπορεί να προκαλέσει 

συμπεριφορικές, βιοχημικές και νευροανατομικές αλλαγές στους απογόνους, ακόμη 

και αν ο γονιός έρθει σε επαφή με την ουσία χωρίς να υπάρξει άμεση έκθεση του 

εμβρύου σε αυτή. Πλήθος μελετών, κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχουν στραφεί στη 

μελέτη των επιγενετικών παραγόντων, με σκοπό να εντοπιστεί ο τρόπος δράσης τους 

και οι επιδράσεις τους σε κάθε γενιά απογόνων, η πλειοψηφία των οποίων έχει 

πραγματοποιηθεί σε ποντίκια (Vassoler, Byrnes, & Pierce, 2014. Vassoler & Sadri-

Vakili, 2014. Yohn, Bartolomei, & Blendy, 2015).  
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7.1. Αλκοόλ 

Υπάρχει ένα σύνολο ερευνών που έχουν υποστηρίξει ότι η γονική έκθεση στο 

αλκοόλ πριν ακόμα το ζευγάρωμα και τη σύλληψη μπορεί να αλλάξει τον γονότυπο 

των απογόνων. Ξεκινώντας με μία έρευνα των Finegersh και Homanics (2014), 

φαίνεται ότι η κατανάλωση αιθανόλης και η ευαισθησία στις συμπεριφορικές της 

επιδράσεις μπορούν να μεταβιβαστούν επιγενετικά στους αρσενικούς απογόνους. Πιο 

συγκεκριμένα, η έκθεση των αρσενικών γονέων στην αιθανόλη πριν από το ζευγάρωμα 

είχε ως αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη μελέτη την αύξηση της ευαισθησίας στα 

αγχολυτικά και στις κινητικές επιδράσεις της αιθανόλης και τη μείωση της προτίμησης 

και της κατανάλωσης της αιθανόλης στους αρσενικούς απογόνους. Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στη συμπεριφορά και τη γονιδιακή έκφραση στους 

θηλυκούς απογόνους. Σε μία επιπλέον έρευνα των Ceccanti και συν. (2015), 

παρατηρήθηκε εξίσου ότι η χρήση αλκοόλ από τον πατέρα μπορούσε να επηρεάσει την 

προτίμηση που θα είχαν οι αρσενικοί απόγονοι στην ουσία αυτή. Πιο συγκεκριμένα, η 

χρήση αιθανόλης από τον πατέρα είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη ευπάθεια στις 

ενισχυτικές επιδράσεις της αιθανόλης, κυρίως σε χαμηλές συγκεντρώσεις, και μία 

συμπεριφορά αποστροφής όταν οι συγκεντρώσεις αυξάνονταν. Σε μία ακόμη μελέτη 

στην οποία μελετήθηκαν αρσενικά και θηλυκά ποντίκια Wistar, τα οποία είχαν εκτεθεί 

προγεννητικά στο αλκοόλ, παρατηρήθηκε ότι η έκθεση στην ουσία αυτή εξαιτίας της 

χρήσης από τους γονείς, μείωνε την ευαισθησία στις αποστροφικές ιδιότητες της 

αιθανόλης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ευπάθεια χρήσης κατά την εφηβεία (Fabio, 

Macchione, Nizhnikov, & Pautassi, 2015). Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, έχει επίσης 

προταθεί ότι προγεννητική έκθεση στην αιθανόλη μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα 

χρήσης καπνού, μειώνοντας τις αποστροφικές ιδιότητες του στη γεύση και στην 

όσφρηση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι δύο αυτές ουσίες παρουσιάζουν ένα κοινό προφίλ, 

όσον αφορά τη γεύση, τη μυρωδιά και τον ερεθισμό του στόματος (Mantella & 

Youngentob, 2014). 

Σε συνδυασμό με την επίδραση στην επιλογή της ουσίας από τους απογόνους, 

η πατρική έκθεση στο αλκοόλ, ακόμη και απουσία άμεσης έκθεσης του εμβρύου σε 

αυτό, υποστηρίζεται ότι επιδρά στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των 

απογόνων. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι έκθεση των αρσενικών γονέων στην 

αιθανόλη μπορεί να επιφέρει επιγενετικές αλλαγές στους απογόνους, μειώνοντας την 

λειτουργία της προσοχής και προκαλώντας υπερδραστηριότητα και παρορμητικότητα 
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(Kim et al., 2013. Kim et al., 2014). Παράλληλα έχει υποστηριχθεί ότι τροποποιήσεις 

στο γονιδίωμα που προκαλούνται από τη χρήση αλκοόλ μπορεί να αποτελούν έναν από 

τους βασικότερους μηχανισμούς της αλκοολικής τερατογένεσης (Perkins, Lehmann, 

Lawrence, & Kelly, 2013). Ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια το Φάσμα Διαταραχών που 

συνδέονται με τον Εμβρυικό Αλκοολισμό (FASD) θεωρούνταν ότι είχε ως κύρια αιτία 

την έκθεση στο αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πλέον θεωρείται ότι 

πιθανόν να οφείλονται και στη γονική χρόνια έκθεση στην αιθανόλη πριν από τη 

γονιμοποίηση. Αυτό συμβαίνει καθώς μέσω των επιγενετικών παραγόντων, περιοχές 

του σπερματικού DNA που υφίστανται απομεθυλίωση, μεταβιβάζονται μέσω της 

γονιμοποίησης στις επόμενες γενιές, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό τις διαταραχές 

αυτού του είδους (Ouko et al., 2009). Επιπλέον, η πατρική έκθεση στην αιθανόλη έχει 

βρεθεί ότι μπορεί επίσης να προκαλέσει μειωμένη γνωστική λειτουργία και να αυξήσει 

το άγχος και την κατάθλιψη, μέσω της μεθυλίωσης των αποτυπωμένων γονιδίων (Liang 

et al., 2014).  Εκτός από την πιθανότητα ανάπτυξης Συνδρόμου Εμβρυικού 

Αλκοολισμού, μία έρευνα των  Liang και συν. (2015) έδειξε ότι η πατρική χρόνια 

έκθεση στην αιθανόλη μπορεί να επηρεάσει την ακοή των απογόνων, καθώς στη 

συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε μία αύξηση στα κωφά ποντίκια, ανάλογα με τη 

δόση της αιθανόλης που λάμβαναν οι γονείς τους, εξαιτίας της μεθυλίωσης των 

αποτυπωμένων γονιδίων στα σπερματοζωάρια, η οποία μεταβιβαζόταν στους 

απογόνους.  

Παράλληλα, σε μία επιπλέον μελέτη στην οποία έγινε προσπάθεια να 

εντοπιστεί εάν η έκθεση στην αιθανόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 

προκαλέσει αλλαγές της μεθυλίωσης στους απογόνους, παρατηρήθηκε υπομεθυλίωση 

του Η19 αποτυπωμένου γονιδίου, η οποία μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της 

σπερματογένεσης στους απογόνους (Stouder, Somm, & Paoloni-Giacobino, 2011). 

Εκτός αυτού, η εμβρυική έκθεση στην αιθανόλη έχει επίσης βρεθεί ότι προκαλεί 

μόνιμες τροποποιήσεις στην έκφραση και τη λειτουργία του γονιδίου  PONC στον 

υποθάλαμο των απογόνων των ατόμων που έκαναν χρήση αλκοόλ. Οι τροποποιήσεις 

αυτές οφείλονται σε επιγενετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι οδηγούν σε αυξημένη 

απόκριση στο στρες κατά την ενήλικη ζωή (Bekdash, Zhang, & Sarkar, 2014).  

Τέλος, ο καρκίνος, και πιο συγκεκριμένα αυτός που αφορά την άνω 

αναπνευστική οδό, το ήπαρ, το παχύ έντερο και τον μαστό, είναι μία ακόμη ασθένεια 

που έχει σχετιστεί με τη χρόνια έκθεση στο αλκοόλ, και μάλιστα πλέον θεωρείται ότι 
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η έκθεση στην ουσία αυτή προκαλεί ανωμαλίες στη μεθυλίωση του DNA, οι οποίες 

αυξάνουν τον κίνδυνο καρκινογένεσης (Varela-Rey, Woodhoo, Martinez-Chantar, 

Mato, & Lu, 2013).   

 

7.2. Νικοτίνη 

Η μητρική χρήση νικοτίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σχετίζεται με 

ένα σημαντικό ποσοστό βρεφικής νοσηρότητας και θνησιμότητας και μπορεί να 

αυξήσει την πιθανότητα χρήσης του νέου ατόμου σε επόμενα στάδια της ζωής του. Οι 

επιγενετικοί μηχανισμοί αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα μέσω του οποίου το 

κάπνισμα μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης προκαλεί τροποποιήσεις στη μεθυλίωση του DNA στα έμβρυα, και πιο 

συγκεκριμένα σε γονίδια που σχετίζονται με την εξάρτηση από τη νικοτίνη, με τη 

διακοπή του καπνίσματος και με την ανάπτυξη του πλακούντα και του εμβρύου 

(Markunas et al., 2014). Επίσης η χρήση καπνού ή υποκατάστατών του κατά την 

περίοδο αυτή έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και άλλων 

καρδιαγγειακών παθήσεων κατά την ενήλικη ζωή του νέου οργανισμού, ο οποίος 

οφείλεται στη δράση των επιγενετικών παραγόντων (Xiao, Dasgupta, Li, Huang, & 

Zhang, 2014). Η προγεννητική έκθεση στη νικοτίνη φαίνεται ακόμη να παρουσιάζει 

κάποια σχέση με μεταλλάξεις στη μεθυλίωση του DNA στους ιστούς των πνευμόνων 

και του πλακούντα του εμβρύου, με αποτέλεσμα ο επιγενετικός αυτός μηχανισμός να 

οδηγεί στην ανάπτυξη χρόνιων διαταραχών, όπως το άσθμα και οι διαταραχές του 

ανοσοποιητικού συστήματος (Chhabra et al., 2014). Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ένα εύρημα, με βάση το οποίο το άσθμα που μπορεί ένα παιδί να εμφανίσει 

μπορεί να έχει ως αιτία όχι μόνο την καπνιστική συμπεριφορά της μητέρας αλλά και 

της γιαγιάς. Η επίδραση αυτή στις δύο γενιές απογόνων οφείλεται στις επιγενετικές 

τροποποιήσεις του DNA και των ιστόνων στους πνεύμονες και τις γονάδες, με βάση 

τις οποίες ο φαινότυπος για την εμφάνιση της διαταραχής μεταβιβάζεται στις επόμενες 

γενιές (Leslie, 2013. Rehan et al., 2012). Ακόμη, έχει παρατηρηθεί ότι η μητρική 

έκθεση στη νικοτίνη μπορεί, μέσω της δράσης των επιγενετικών μηχανισμών να 

αυξήσει την πιθανότητα εκδήλωσης ισχαιμικού επεισοδίου (Li et al., 2012), ενώ έχει 

βρεθεί ότι σχετίζεται ακόμη και με περιπτώσεις παχυσαρκίας (Lisboa, Oliveira, & 

Moura, 2012).  
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Η προγεννητική έκθεση στη νικοτίνη έχει επίσης βρεθεί ότι, μέσω της δράσης 

των επιγενετικών μηχανισμών και πιο συγκεκριμένα της μεθυλίωσης του DNA, οδηγεί 

στη μείωση της παραγωγής των στεροειδών ορμονών, κάτι που με τη σειρά του έχει 

ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου (Wu et al., 

2016), ενώ παράλληλα υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες σε ανθρώπους που 

καταλήγουν στο ότι η πατρική χρήση σε νεαρή ηλικία σχετίζεται με αυξημένο δείκτη 

μάζας σώματος στους αρσενικούς, όχι όμως και στους θηλυκούς απογόνους (Pembrey, 

2010).  

Τέλος, η χρόνια έκθεση στη νικοτίνη μπορεί να προκαλέσει μόνιμες αλλαγές 

στην έκφραση των γονιδίων τριών εγκεφαλικών περιοχών που ανήκουν στο κύκλωμα 

ανταμοιβής, του επικλινή πυρήνα, του έσω προμετωπιαίου φλοιού και του 

κογχομετωπιαίου φλοιού, μέσω των επιγενετικών μηχανισμών. Οι αλλαγές στη 

μεθυλίωση του DNA που προκαλούνται από τη χρήση νικοτίνης αποτελούν το βασικό 

μηχανισμό μέσω του οποίου προκαλούνται αλλαγές στην εμπειρία της εξάρτησης 

(Mychasiuk, Muhammad, Ilnytskyy, & Kolb, 2013).  

 

7.3. Κανναβινοειδή 

Έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα μία σειρά ερευνών οι οποίες είχαν ως στόχο 

τη μελέτη της επίδρασης που έχει η χρήση κανναβινοειδών στην προτίμηση των 

απογόνων στη μορφίνη. Κάποιες από τις μελέτες αυτές παρατήρησαν ότι η ευαισθησία 

στη μορφίνη αυξάνεται όταν η μητέρα εκτίθεται κατά την εφηβεία της σε αγωνιστές 

των CB1 και CB2 υποδοχέων των κανναβινοειδών, καθώς οι αρσενικοί απόγονοι των 

μητέρων αυτών παρουσιάζουν αυξημένη εξαρτημένη προτίμηση θέσης στη μορφίνη 

(Byrnes, Johnson, Schenk, & Byrnes, 2012) και οι θηλυκοί απόγονοι αυξημένη 

ευαισθησία στις κινητικές της επιδράσεις (Vassoler, Johnson, & Byrnes, 2013). 

Παράλληλα, αρσενικά και θηλυκά ποντίκια που εκτίθενται στην Δ9-THC και μετά 

ζευγαρώνουν μεταξύ τους δημιουργούν απογόνους στους οποίους παρατηρείται 

αυξημένη αυτοχορήγηση ηρωίνης όπως και σοβαρότερο στερητικό σύνδρομο κατά την 

αποχή από την ουσία (Szutorisz et al., 2014). Η σχέση αυτή μεταξύ της προγεννητικής 

έκθεσης στην κάνναβη και της ευπάθειας ανάπτυξης εξάρτησης μπορεί εν μέρει να 

εξηγηθεί από τη δράση των επιγενετικών παραγόντων, οι οποίοι οδηγούν σε μειωμένη 

έκφραση του DRD2 γονιδίου, που συνοδεύεται από μείωση των θέσεων πρόσδεσης 
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του D2 υποδοχέα και αυξημένη ευαισθησία στις ενισχυτικές ιδιότητες των οπιοειδών 

κατά την ενήλικη ζωή (DiNieri et al., 2011). Εκτός όμως από την εμπλοκή του DRD2, 

φαίνεται ότι η ευπάθεια των απογόνων στη χρήση ηρωίνης, που προκαλείται από την 

έκθεση στην THC, παρουσιάζει κάποια σχέση με το γονίδιο PENK του επικλινή 

πυρήνα. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση στην THC οδηγεί στην αυξημένη έκφραση του 

PENK μέσω των επιγενετικών μηχανισμών, η οποία με τη σειρά της αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την αυξημένη αυτοχορήγηση ηρωίνης (Tomasiewicz et al., 

2012). Ωστόσο, παρά την ύπαρξη κάποιων ερευνών που επιχειρούν να εντοπίσουν τις 

επιπτώσεις που έχει η χρήση των κανναβινοειδών πριν από τη σύλληψη του νέου 

οργανισμού, υπάρχει ένα κενό στη βιβλιογραφία το οποίο πρέπει να καλυφθεί με τη 

διεξαγωγή νέων μελετών. 

 

7.4. Οπιοειδή 

Όπως και στις περιπτώσεις των ουσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, έτσι και 

στην περίπτωση των οπιοειδών, η έκθεση σε μία ουσία πριν ακόμη από τη σύλληψη 

του νέου οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την απόκριση των απογόνων στην ουσία 

αυτή καθώς μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στους φαινοτύπους τους. Έχει 

υποστηριχθεί ότι η έκθεση θηλυκών έφηβων ποντικιών στη μορφίνη επηρεάζει την 

απόκριση των θηλυκών απογόνων στην ουσία αυτή, αυξάνοντας την εξαρτημένη 

προτίμηση θέσης σε χαμηλότερες δόσεις μορφίνης, η οποία πιθανόν να σχετίζεται εν 

μέρει με τη διαφορετική έκφραση του μ-υποδοχέα των οπιοειδών στον επικλινή πυρήνα 

και στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο (Vassoler, Wright, & Byrnes, 2016). Επιπλέον, 

αρσενικοί απόγονοι θηλυκών ποντικιών που λάμβαναν μορφίνη πριν από τη σύλληψη 

βρέθηκε ότι παρουσίαζαν αυξημένη κινητική ευαισθητοποίηση μετά τη χορήγηση 

κουινπιρόλης, ενός αγωνιστή του D2 υποδοχέα. Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν 

σημαντικές επιπτώσεις ως απόκριση στην ενεργοποίηση του D2 υποδοχέα, και 

δεδομένου του σημαντικού ρόλου του υποδοχέα αυτού στην ανάπτυξη 

ψυχοπαθολογίας, η έκθεση στα οπιοειδή κατά την εφηβεία μπορεί να αυξήσει την 

ευπάθεια των επόμενων γενεών στην ανάπτυξη διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου 

του εθισμού (Byrnes, Johnson, Carini, & Byrnes, 2013).  

Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί με βάση τις έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

οι επιδράσεις της χρήσης μορφίνης από τη μητέρα στους απογόνους εξαρτάται έως ένα 
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βαθμό από το φύλο αυτών. Η έκθεση θηλυκών ποντικιών κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας στη μορφίνη οδηγεί στη γέννηση αρσενικών και θηλυκών απογόνων με 

αυξημένη κινητική δραστηριότητα ως απόκριση στη δράση της μορφίνης, προκαλεί 

όμως αυξημένο άγχος στους θηλυκούς απογόνους, πιθανόν λόγω ορμονικών αλλαγών 

(Byrnes, 2005) και αυξημένη ευαισθησία στις οξείες αναλγητικές δράσεις της 

μορφίνης και πιο γρήγορη ανάπτυξη αντοχής στην ουσία στους αρσενικούς απογόνους 

(Byrnes, Babb, Scanlan, & Byrnes, 2011). Παράλληλα, η προγεννητική έκθεση στη 

μορφίνη έχει βρεθεί ότι μπορεί να προκαλέσει ελλείμματα στη λειτουργία της μνήμης 

τόσο στους αρσενικούς όσο και στους θηλυκούς απογόνους. Ωστόσο, αυτό που 

προκαλεί έκπληξη είναι ότι η μεταγεννητική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην 

αναστροφή αυτών των ελλειμμάτων, κυρίως όμως στον αρσενικό πληθυσμό (Nasiraei-

Moghadam et al., 2013).  

Η προγεννητική έκθεση στην ηρωίνη έχει βρεθεί ότι μπορεί επίσης να οδηγήσει 

σε ελλείμματα στη μάθηση και τη μνήμη σε ενήλικα ποντίκια, και μάλιστα τα 

ελλείμματα αυτά πιθανόν να οφείλονται σε νευρωνική απόπτωση της περιοχής του 

ιππόκαμπου (Wang & Zan, 2009). Ελλείμματα στη χωρική μνήμη σε νεαρά ποντίκια 

μετά από προγεννητική έκθεση στη μορφίνη έχουν παρατηρηθεί και σε μία ακόμη 

μελέτη, στην οποία φάνηκε ότι τα ελλείμματα αυτά οφείλονταν σε βλάβη της 

συναπτικής πλαστικότητας του ιπποκάμπου και σε μειωμένη ανασταλτική δράση του 

GABA (Niu et al., 2009). Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί μία μελέτη στην οποία 

παρατηρήθηκε ότι η έκθεση σε οπιοειδή κατά τη διάρκεια της εφηβείας επηρεάζει τόσο 

τη μητέρα όσο και τις επόμενες γενιές απογόνων. Αυτό που ακολουθεί δηλαδή την 

έκθεση στις ουσίες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, είναι οι αλλαγές στη 

συμπεριφορά φροντίδας των νεογέννητων από τη μητέρα τους, όπως επίσης και το 

έντονο σωματικό παιχνίδι των θηλυκών απογόνων. Αυτό ωστόσο απουσιάζει από τους 

αρσενικούς απογόνους, στους οποίους η τάση για έντονο σωματικό παιχνίδι είναι 

μειωμένη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η κοινωνική τους συμπεριφορά (Johnson, 

Carini, Schenk, Stewart, & Byrnes, 2011).  

 

7.5. Ψυχοδιεγερτικά 

Η χρήση ψυχοδιεγερτικών, όπως συμβαίνει και με άλλες ουσίες, μπορεί να 

προκαλέσει αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση, οι οποίες μεταβιβάζονται στις επόμενες 
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γενιές και προκαλούν αλλαγές σε μία σειρά συμπεριφορών. Αρχικά, σε μία μελέτη 

στην οποία έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η τάση αυτοχορήγησης κοκαΐνης σε 

ενήλικους απογόνους αρσενικών ποντικιών που είχαν εκτεθεί στην ουσία αυτή, 

παρατηρήθηκε ότι οι επιδράσεις διέφεραν ανάλογα με το φύλο των απογόνων. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στην τάση αυτοχορήγησης μεταξύ 

των θηλυκών απογόνων, φάνηκε όμως να μειώνονται οι ενισχυτικές ιδιότητες της 

κοκαΐνης στους αρσενικούς, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η αυτοχορήγηση 

(Vassoler, White, Schmidt, Sadri-Vakili, & Pierce, 2013). Παράλληλα, η χρόνια 

έκθεση των αρσενικών στην κοκαΐνη πριν από τη γονιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές φυσιολογικές και συμπεριφορικές αλλαγές, καθώς τα παιδιά τους έχει 

βρεθεί ότι έχουν την τάση να γεννιούνται με μικρότερο σωματότυπο και με αυξημένα 

επίπεδα κατάθλιψης (Killinger, Robinson, & Stanwood, 2012). Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί ότι η πατρική χρήση κοκαΐνης πριν ακόμα από τη γονιμοποίηση μπορεί 

να προκαλέσει ελλείμματα στην παρατεταμένη προσοχή και στη μνήμη εργασίας, 

μειωμένη αμφιβρεγματική διάμετρο της κεφαλής, η οποία αντανακλά μειωμένο 

εγκεφαλικό όγκο, όπως επίσης και χαμηλό σωματικό βάρος. Τα ευρήματα αυτά της 

συγκεκριμένης μελέτης καθιστούν απαραίτητο να μελετηθεί η πατρική χρήση κοκαΐνης 

ώστε να εντοπιστεί πιθανή συσχέτιση με περιπτώσεις τερατογένεσης στους 

ανθρώπους. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, 

καθώς οι θηλυκοί απόγονοι φάνηκαν να παρουσιάζουν σημαντικότερα ελλείμματα 

στην προσοχή και στη μνήμη εργασίας, συγκριτικά με τους αρσενικούς (He, Lidow, & 

Lidow, 2006). Μία ακόμη μελέτη των Sasaki και συν. (2014), μελετώντας την 

επίδραση που μπορεί να έχει η μητρική χρήση κοκαΐνης πριν από την εγκυμοσύνη, 

παρατήρησε ότι οι ενήλικοι αρσενικοί απόγονοι εμφάνιζαν αυξημένη ευαισθησία στις 

ψυχοκινητικές επιδράσεις της κοκαΐνης, η οποία σχετιζόταν με αύξηση της έκφρασης 

του γονιδίου DRD1 του μέσου προμετωπιαίου φλοιού. Η προγεννητική έκθεση στην 

κοκαΐνη ασκεί επίσης αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη διαφόρων συστημάτων. 

Εμποδίζει για παράδειγμα την ανάπτυξη του ιππόκαμπου και του φλοιού, κάτι που 

οδηγεί σε απόπτωση των εκτελεστικών λειτουργιών, της μνήμης, της μάθησης και του 

ανασταλτικού ελέγχου, καθώς επίσης προκαλεί βλάβες στο ντοπαμινεργικό σύστημα 

και μεταβάλλει το αίσθημα ανταμοιβής από τη χρήση ουσιών (Dow-Edwards, 2011).  

Η προγεννητική έκθεση στην κοκαΐνη έχει βρεθεί ότι προκαλεί επίσης 

επιγενετικές αλλαγές στην έκφραση του γονιδίου της πρωτεϊνικής κινάσης (PKCε) 

στην καρδιά του εμβρύου. Το γονίδιο αυτό, το οποίο έχει καρδιοπροστατευτικό ρόλο 
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κατά τη διάρκεια καρδιακής ισχαιμίας και επαναιμάτωσης, φαίνεται ότι αποτελεί στόχο 

της κοκαΐνης, καθώς μέσω των επιγενετικών μηχανισμών μειώνεται η έκφρασή του 

στην αναπτυσσόμενη καρδιά και αυξάνονται οι πιθανότητες ισχαιμικής βλάβης στην 

καρδιά των ενήλικων απογόνων (Myer, Zhang, & Zhang, 2009. Zhang, Darwanto, 

Linkhart, Sowers, & Zhang, 2007). Ωστόσο, κάτι τέτοιο, σε έρευνες της ίδιας περιόδου, 

φάνηκε να καθορίζεται από το φύλο των απογόνων, καθώς οι παθοφυσιολογικές 

επιπτώσεις στην καρδιά παρατηρήθηκαν μόνο στους αρσενικούς απογόνους (Meyer & 

Zhang, 2009. Zhang, Meyer, & Zhang, 2008).  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί μία μελέτη των Itzhak, Ergui και Young (2015), 

στην οποία εξετάστηκε η επίδραση της χρήσης μεθαμφεταμίνης. Στη μελέτη αυτή 

χορηγήθηκε μεθαμφεταμίνη σε αρσενικά και θηλυκά ποντίκια, σε ένα διάστημα από 

την εφηβεία μέχρι την ενηλικίωσή τους, ενώ τα θηλυκά συνέχισαν τη χρήση μέχρι τη 

17η ημέρα της κύησης. Οι αρσενικοί απόγονοι των ποντικιών αυτών φάνηκε να 

παρουσιάζουν αυξημένη απόκριση στις ενισχυτικές ιδιότητες της κοκαΐνης και 

υπερκινητικότητα, όπως επίσης και μειωμένη απόκριση στον συντελεστικό φόβο, κάτι 

το οποίο παρατηρήθηκε εξίσου και στα θηλυκά ζώα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο να μελετήσει το ρόλο που παίζουν 

οι γενετικοί παράγοντες στην ανάπτυξη εξάρτησης από παράνομες ή μη ουσίες. 

Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος μελετών σε οικογένειες, σύγκρισης διδύμων 

και υιοθεσίας έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να εκτιμηθεί η συμβολή των γενετικών 

παραγόντων. Άλλες από τις έρευνες αυτές προτείνουν την αλληλεπίδραση των 

γενετικών με περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ άλλες συνδέουν τον καθένα από 

αυτούς με συγκεκριμένα στάδια της διαταραχής ή αναφέρονται στον έναν από τους 

δύο. 

Εκτεταμένη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της λειτουργίας του 

ντοπαμινεργικού συστήματος, καθώς με βάση την επικρατούσα θεωρία, οι δράσεις των 

διαφόρων ουσιών επιδρούν αυξάνοντας τη μεσομεταιχμιακή ντοπαμινεργική 

νευροδιαβίβαση στα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, η δράση των 

εθιστικών ουσιών σχετίζεται με πλήθος νευροδιαβιβαστικών συστημάτων, καθώς 

διάφορες γενετικές μεταλλάξεις σε αυτά μπορούν είτε να δράσουν αυξάνοντας τις 

πιθανότητες εξάρτησης από μία ή περισσότερες εθιστικές ουσίες, είτε να 

λειτουργήσουν ως προστατευτικοί παράγοντες μειώνοντας την πιθανότητα χρήσης ή 

κατάχρησης. 

Οι πέντε κατηγορίες ουσιών, για την εξάρτηση από τις οποίες έχει μελετηθεί 

εκτενώς η δράση των γενετικών παραγόντων, είναι το αλκοόλ, η νικοτίνη, τα 

κανναβινοειδή, τα οπιούχα – οπιοειδή και τα ψυχοδιεγερτικά. Μεταξύ των ουσιών 

αυτών έχουν παρατηρηθεί κάποιες κοινές μεταλλάξεις που μπορούν να οδηγήσουν 

στην εξάρτηση, όπως για παράδειγμα κάποιες που ανήκουν στο DRD2 γονίδιο,  

υπάρχουν όμως και κάποιοι πολυμορφισμοί που αφορούν αποκλειστικά τη χρήση 

συγκεκριμένων ουσιών. Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κατάχρηση 

διαφορετικών κατηγοριών ουσιών μπορεί από τη μία να αντανακλά μία κοινή 

ευπάθεια, και επομένως η κατάχρηση μίας ουσίας προερχόμενης από μία συγκεκριμένη 

κατηγορία να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάχρησης ουσιών και από άλλες 

κατηγορίες, ενώ από την άλλη, ότι η επιρροή των κληρονομήσιμων παραγόντων μπορεί 

να διαφέρει ανάλογα με το είδος της ουσίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

άποψη ότι κάποιες ουσίες έχουν γενετικούς καθοριστικούς παράγοντες που δε 

μοιράζονται με άλλες. Οποιαδήποτε όμως γονίδια και αν εμπλέκονται στην εξάρτηση 
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από τις συγκεκριμένες ουσίες, οι έως τώρα έρευνες έχουν αποδείξει ότι η 

κληρονομησιμότητα του εθισμού ανέρχεται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, κυρίως όταν 

υπάρχει και συννοσηρότητα με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, φτάνοντας σε κάποιες 

περιπτώσεις έως και το 86%. 

 Για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας, εκτός από τις κατηγορίες 

ουσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, έγινε αναζήτηση με σκοπό να εντοπιστεί η δράση 

των γενετικών παραγόντων και στην εξάρτηση από δύο επιπλέον κατηγορίες, τα 

ψευδαισθησιογόνα και τα κατασταλτικά. Ωστόσο, αυτό που έγινε κατανοητό από την 

αναζήτηση ήταν ότι δεν υπάρχει γενετική βάση στην εξάρτηση από τα 

ψευδαισθησιογόνα, η οποία εμφανίζεται σε μικρό βαθμό, με αποτέλεσμα οι χρήστες να 

μην παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στη διακοπή της χρήσης. Όσον αφορά στη 

συνέχεια τα κατασταλτικά, αποτελούν μία κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνεται 

και η αλκοόλη. Καθώς το αλκοόλ αποτελεί την πλέον διαδεδομένη ουσία κατάχρησης, 

οι έρευνες στράφηκαν κυρίως στη μελέτη των γενετικών παραγόντων που εμπλέκονται 

στην εξάρτηση από τη συγκεκριμένη ουσία, με αποτέλεσμα η βιβλιογραφία για τις 

υπόλοιπες ουσίες που εμπίπτουν στην κατηγορία των κατασταλτικών να είναι 

περιορισμένη. 

Η αλληλεπίδραση των γενετικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων 

υποδηλώνει τη σπουδαιότητα των επιγενετικών μηχανισμών, μέσω των οποίων το 

περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το γονιδίωμα ενός ατόμου. Οι επιγενετικοί 

μηχανισμοί έχουν την ικανότητα να μεταφράζουν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα σε 

μόνιμες αλλαγές στη δομή της χρωματίνης, επομένως η κατάχρηση μίας ουσίας από 

ένα άτομο μπορεί να επηρεάσει πολλές γενιές απογόνων, καθώς η έκθεση στην ουσία 

μπορεί να προκαλέσει συμπεριφορικές, βιοχημικές και νευροανατομικές αλλαγές 

στους απογόνους, ακόμη και αν ο γονιός έρθει σε επαφή με την ουσία πολύ πριν τη 

γονιμοποίηση του νέου οργανισμού. Η μελέτη των επιγενετικών μηχανισμών έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελετών κυρίως τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο σε ποντίκια, και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 

ώστε να εντοπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η χρήση ουσιών τόσο από τη μητέρα όσο 

και από τον πατέρα στις επόμενες γενιές απογόνων.  

Σημαντικό θα ήταν στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι υπάρχει ανάγκη 

περαιτέρω μελέτης του θέματος που αναλύθηκε στην παρούσα εργασία, κυρίως όσον 

αφορά την περίπτωση κάποιων ουσιών για τις οποίες η βιβλιογραφία είναι 



96 
 

περιορισμένη. Για παράδειγμα, μία ενδιαφέρουσα πρόταση θα ήταν να μελετηθεί η 

περίπτωση των κατασταλτικών, ώστε να εντοπιστούν πιθανές ομοιότητες ή διαφορές 

μεταξύ των γενετικών παραγόντων που οδηγούν στη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών 

που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή. Παράλληλα, καλό θα ήταν να 

πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες που να εξετάζουν τη δράση των επιγενετικών 

παραγόντων, καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την περίπτωση του 

εθισμού και η μελέτη του μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για 

την πρόληψη και τη θεραπεία του εθισμού.  

Αναμφισβήτητα, οι έρευνες που έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί δημιουργούν 

ένα πολύ καλό υπόστρωμα, πολλές όμως από αυτές έχουν κάποιους περιορισμούς, 

κυρίως όσον αφορά τη μεθοδολογία τους. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ερευνών 

που πραγματοποιήθηκαν για κάποιες ουσίες είναι μικρότερος συγκριτικά με κάποιες 

άλλες, όπως για παράδειγμα των κανναβινοειδών συγκριτικά με το αλκοόλ. Καλό θα 

ήταν επομένως να γίνουν κάποιες επιπλέον προσπάθειες για πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των ερευνών δεν μπορούν σε κάθε 

περίπτωση να γενικευτούν, καθώς το δείγμα των ατόμων που χρησιμοποιήθηκε σε 

κάποιες από αυτές ήταν μικρό ή αποτελούσε συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ή 

ακόμη τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να βασίστηκαν σε αυτοαναφορές. Για 

παράδειγμα μπορεί να ήταν συγκεκριμένης εθνικότητας ή φύλου, ή να ήταν άτομα που 

λάμβαναν θεραπεία ή παρουσίαζαν ίδιας σοβαρότητας διαταραχή. Επιπλέον, καθώς η 

ύπαρξη κάποιων μεταλλάξεων είναι περιορισμένη, υπήρξαν έρευνες στις οποίες τα 

δείγματα δεν αποτελούνταν από ίσο αριθμό ατόμων, κάτι που πιθανόν να είχε ως 

συνέπεια την εξαγωγή συμπερασμάτων που τελικά να οφείλονταν και σε άλλους 

παράγοντες. Μία ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι ότι στην περίπτωση μετέπειτα 

μελετών ή μετά-αναλύσεων θα πρέπει να ελέγχονται λεπτομερέστερα περιπτώσεις 

συννοσηρότητας του εθισμού με άλλες διαταραχές, καθώς τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν μπορεί να οφείλονται στην κοινή ύπαρξη των διαταραχών και όχι μόνο 

στη μία από αυτές. Εξίσου σημαντικό με τα παραπάνω είναι να εξετάζεται 

λεπτομερέστερα η επίδραση των μεταλλάξεων, καθώς κάποιες έρευνες οδηγούνται σε 

συμπεράσματα συσχέτισης των μεταλλάξεων αυτών με την ευπάθεια ανάπτυξης 

εξαρτητικής συμπεριφοράς, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να σχετίζονται με την 

εξέλιξη και τη σοβαρότητα της διαταραχής. Τέλος, μελλοντικές έρευνες που θα 

εξετάσουν το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να σχεδιάζονται με προσοχή, ώστε να 
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γίνεται σωστή επιλογή των πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου και να 

χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες μέθοδοι για τον προσδιορισμό των γονότυπων. 
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