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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Η πανμφζα αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ έπεζ ςξ ζηυπμ κα ακαδείλεζ ηζξ
κεονζμαζμθμβζηέξ πηοπέξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ πνήζδ εεζζηζηχκ μοζζχκ. Τμ εκ
θυβς γήηδια είκαζ πμθφπθμημ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα μζ ενεοκδηέξ πνμζπαεμφκ κα ημ
δζαθεοηάκμοκ. Δίκαζ θοζζηυ κα ειπθέημκηαζ κεονςκζημί ιδπακζζιμί πμο ηαθφπημοκ έκα
ιεβάθμ θάζια ηςκ εβηεθαθζηχκ θεζημονβζχκ (ιεζμιεηαζπιζαηυ κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια,
επζηθζκήξ πονήκαξ, ημζθζαηή ηαθφπηνα ηηθ.). Αοημί αηνζαχξ μζ ιδπακζζιμί, ιαγί ιε ηδκ
ειθάκζζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ, απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ,
ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ πανάβμκηεξ πμο είκαζ ζηακμί κα πνμηαθέζμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ
οπμηνμπήξ είηε πεζναιαηζηά είηε ζε ηθζκζηέξ πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί
είκαζ: ζηνεξ, εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ ηαζ πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα πμο έπμοκ ζοκδεεεί ιε
ηδ πνήζδ. Τέθμξ, ζηδ αάζδ ηςκ παναπάκς, εα ακαθενεμφκ ηαζ μζ πζεακέξ θανιαημθμβζηέξ
πανειαάζεζξ πμο πνμηζιχκηαζ, ηονίςξ βζα ηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ δεοηενεουκηςξ βζα
ηδ εεναπεία ηδξ. Η ακαζηυπδζδ αοηή ζημπεφεζ ζημ κα αμδεήζεζημκ ακαβκχζηδ κα
ηαηακμήζεζ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο εβηεθάθμο ζε ηυζμ ζφκεεηα αζμθμβζηά, θοζζμθμβζηά
ηαζ ημζκςκζηά γδηήιαηα, υπςξ αοηυ ηδξ οπμηνμπήξ.

Λέμεηο-θιεηδηά: οπμηνμπή, εη κέμο θήρδ, ζοκελανηδιέκα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα,
ζηνεξ, αηαηαιάπδηδ επζεοιία, πεζναιαηζηά ιμκηέθα, θανιαηεοηζηέξ μοζίεξ.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Η ενβαζία αοηή, ελεηάγεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ πνήζδ ελανηδζζμβυκςκ μοζζχκ,
ιέζα απυ ηζξ ελεθίλεζξ ηδξ ένεοκαξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ. Οζ ιεθέηεξ ζηζξ μπμίεξ ααζίζηδηε δ
ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία, πνμένπμκηαζ ηαηά αάζδ απυ δθεηηνμκζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ ηαθφπημοκ
πνμκζηά ηδ ηεθεοηαία δεηαεηία, ιε πενζμνζζιέκεξ ακαθμνέξ ζε παθαζυηενεξ ιεθέηεξ.
Ο βεκζηυηενμξ θμζπυκ ζηυπμξ ηδξ ακαζηυπδζδξ αοηήξ, είκαζ κα πενζβναθμφκ μζ
ζδιακηζηυηενεξ ελεθίλεζξ ζημ πεδίμ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ κεονμαζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ
πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδκ ειθάκζζδ ημο θαζκμιέκμο αοημφ. Η οπμηνμπή, απμηεθεί έκα απυ ηα
πθέμκ ηνίζζια γδηήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ εεζζιυ, βζα αοηυ ηαζ είκαζ ζδιακηζηυ κα
απμζαθδκζζηεί ημ οπμηείιεκμ οπυζηνςια ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξπμο επδνεάγεζ ηα ζοζηήιαηα ημο
εβηεθάθμο ηαζ ηεθζηά μδδβεί ηα άημια πμο έπμοκ δζαηυρεζ ηάπμζα μοζία, κα επακέθεμοκ ζηδ πνήζδ
ηδξ, αηυια ηαζ ακ έπεζ ιεζμθααήζεζ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηδ δζαημπή ηδξ. Σηδκ ελζπκίαζδ
ηςκ παναπάκς ενςηδιάηςκ, αμδεδηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ μζ μνζζιμί πμο παναηίεεκηαζ ζηα
παναηάης ηεθάθαζα ηαζ πανμοζζάγμοκ εκδεζηηζηά ημοξ εηάζημηε ιεθεηχιεκμοξ υνμοξ, απυ ηδ ζημπζά
ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ενεοκδηχκ. Η ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ, ελανηάηαζ απυ πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ,
μζ μπμίμζ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο επδνεάγμοκ ημ άημιμ (ή ημ πεζναιαηυγςμ), είκαζ δοκαηυκ κα
επακαθένμοκ ηδκ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ πμθοάνζειμζ, αθθά ιυθζξ ηνείξ έπμοκ
ιεθεηδεεί επανηχξ ζε υθα ηα επίπεδα. Ανπζηά, είκαζ πθέμκ επανηχξ ηεηιδνζςιέκμ πςξ αηυια ηαζ
ιζηνέξ δυζεζξ ηδξ μοζίαξ πμο παθαζυηενα πνδζζιμπμζμφζε ζοζηδιαηζηά ημ άημιμ, επανημφκ χζηε κα
επακαθένμοκ ηδκ ηαηακαβηαζηζηή ηαζ ζε ηαεδιενζκή αάζδ πνήζδξ ηδξ μοζίαξ αοηήξ. Γεφηενμκ, ηα
ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα ή ειπεζνίεξ πμο αζχκεζ ημ άημιμ υηακ απέπεζ απυ ηδ πνήζδ, ιέζς ηςκ
αθθαβχκ πμο πναβιαημπμζμφκ ζε πμθθά κεονςκζηά ηοηθχιαηα, είκαζ ζηακά κα πνμηαθέζμοκ ηδκ
αίζεδζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηαζ ηεθζηά ηδκ οπμηνμπή. Τεθεοηαίμξ πανάβμκηαξ είκαζ ηα
ενεείζιαηα πμο έπμοκ ζοκδεεεί ιε ηδ πνήζδ, ηα μπμία έπμοκ απμηηήζεζ ζδζαίηενδ αλία ηαζ ιπμνεί κα
μδδβήζμοκ ζηδκ οπμηνμπή ζημ ιέθθμκ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί, είηε ηαηά ιυκαξ, είηε
αθθδθεπζδναζηζηά, ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ ιεηααμθή ηςκ εβηεθαθζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο
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ειπθέημκηαζ ζημκ εεζζιυ ηαζ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ οπμηνμπή ζημκ άκενςπμ ή ζηα
πεζναιαηυγςα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά αάζδ ζε αοηέξ ηζξ ένεοκεξ.
Δηηυξ απυ ηζξ ααζζηέξ αζηίεξ πνυηθδζδξ ηδξ οπμηνμπήξ, εα ακαθενεμφκ ηαζ μζ θανιαηεοηζηέξ
εεναπεοηζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά αάζδ βζα ηδ πνυθδρδ ηαζ δεοηενεουκηςξ βζα ηδκ
εεναπεία ηςκ αηυιςκ πμο έπμοκ οπμηνμπζάζεζ. Μέζς ηςκ ακαθμνχκ αοηχκ ζηα πμζηίθα γδηήιαηα
πμο πνμηφπημοκ απυ ημ εκδζαθένμκ εέια ηδξ οπμηνμπήξ, εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα κα ηαηακμδεμφκ ελ
μθμηθήνμο ηαζ κα βίκμοκ ζαθείξ, μζ δζενβαζίεξ πμο ιεζμθααμφκ ηαζ βζα ηδκ ειθάκζζδ, αθθά ηαζ βζα
ηδκ ελέθζλδ ηδξ οπμηνμπήξ. Μυκμ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, εα ηαηαζηεί δοκαηή δ ακάπηολδ ημο
ζοβηεηνζιέκμο πεδίμο ηαζ δ εθανιμβή ηςκ πεζναιαηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ζε πναβιαηζηέξ ηθζκζηέξ
ζοκεήηεξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΠΟΣΡΟΠΖ
Η οπμηνμπή είκαζ έκα πμθφπθμημ θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ άνπζζε
κα ιεθεηάηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ. Σφιθςκα ιε ημοξ
Shaham ηαζ Miczek (2003), απμηεθεί ημ πθέμκ δοζημθυηενμ πνυαθδια ζπεηζηά ιε ηδ
εεναπεία ημο εεζζιμφ ζημκ άκενςπμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ααζζηυξ ζηυπμξ ηςκ ενεοκδηχκ έςξ
ηαζ ζήιενα παναιέκεζ δ μθμηθδνςηζηή ακαηάθορδ ηςκ ζοιπενζθμνζηχκ ηαζ κεονμθμβζηχκ
ιδπακζζιχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζφκεεημ αοηυ γήηδια. Ωζηυζμ, μ μνζζιυξ ηδξ οπυηνμπδξ
δζαθμνμπμζείηαζ ακάιεζα ζημοξ ενεοκδηέξ ηαζ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ζφβποζδ ημο
απθμφ ακαβκχζηδ. Παναηάης, εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα πανημβνάθδζδξ ηςκ επζηναηέζηενςκ
μνζζιχκ ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο υνμο. Θα αημθμοεήζεζ ιζα ζφκημιδ
ζζημνζηή ακαδνμιή ηδξ έκκμζαξ ηαζ ηςκ πανμκηζηχκ δεδμιέκςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ
παναβυκηςκ επζηζκδοκυηδηαξ ειθάκζζδξ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ ηδκ ακαθμνά δζαθμνχκ ιεηαλφ
ηςκ ενεοκχκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε πεζναιαηυγςα ηαζ αοηχκ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ
άκενςπμζ.
Δλ ανπήξ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ενεοκχκ
πμο εα ακαθοεμφκ ζηδ πανμφζα ενβαζία αθμνμφκ πεζναιαηυγςα, ηα μπμία ζε ζοκεήηεξ
ενβαζηδνίμο εηπαζδεφηδηακ βζα ημοξ εηάζημηε ζημπμφξ. Η ιεθέηδ ηςκ ακενχπςκ θοζζηά
είκαζ πζμ πμθφπθμηδ, εθυζμκ ειπθέημκηαζ πμζηίθμζ πανάβμκηεξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ δζαηήνδζδ
ημο γδηήιαημξ ηδξ οπμηνμπήξ. Βέααζα, αηυια ηαζ ακ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηυνμκ
ακενχπζκεξ ιεθέηεξ, ηα εονήιαηα πμο εα ελεηαζημφκ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηά, ηαεχξ
πνμζθένμοκ επέηηαζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ιεθθμκηζημφξ ημιείξ ένεοκαξ βζα ηδ
πενίπηςζδ ηςκ ακενχπςκ.
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1.1 Οξηζκόο
Πνζκ ακαθοεεί πεναζηένς ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα βίκεζ ιζα
ακαθμνά ζημ βεκζηυηενμ θαζκυιεκμ ημο εεζζιμφ, ημ μπμίμ εδχ ηαζ πμθθέξ δεηαεηίεξ απμηεθεί
ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, χζηε κα δζενεοκδεμφκ ζε αάεμξ μζ πανάβμκηεξ πμο ημ πνμηαθμφκ ηαζ
ηαη’ επέηηαζδ μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ημο. Ο Pinel (2011), ακαθένεζ πςξ «εεζζιέκμζ είκαζ
εηείκμζ μζ ζοζηδιαηζημί πνήζηεξ μοζζχκ, πμο ελαημθμοεμφκ κα ηάκμοκ πνήζδ ηδξ μοζίαξ,
ακελάνηδηα απυ ηζξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημοξ ηαζ ζηδ ημζκςκζηή ημοξ γςή ηαζ
ακελάνηδηα απυ ηζξ επακαθαιαακυιεκεξ πνμζπάεεζεξ ημοξ κα ζηαιαηήζμοκ ηδ πνήζδ ηδξ».
(ζεθ. 428). Έκαξ αηυιδ μνζζιυξ πμο επεηηείκεηαζ θίβμ παναπάκς, ακαθένεζ ημκ εεζζιυ ςξ
«επζεοιία βζα έκα θάνιαημ, δ μπμία εηθνάγεηαζ ιε ζοπκή πνήζδ ημο θανιάημο, μδδβχκηαξ
ζηδκ ακάπηολδ ζςιαηζηήξ ελάνηδζδξ εηηυξ απυ ηδ ηαηάπνδζδ· ζοπκά ζπεηίγεηαζ ιε ακημπή
ηαζ δοζάνεζηα, ιενζηέξ θμνέξ επζηίκδοκα, ζοιπηχιαηα ζηένδζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
πνήζδξ ημο θανιάημο». (Καζηεθθάηδξ & Πακαβήξ, 2009, ζεθ. 293). Η Τζίκημο (2010) απυ
ηδκ άθθδ, πνμηείκεζ έκακ εθαθνχξ δζαθμνμπμζδιέκμ μνζζιυ, ζημκ μπμίμ οπμζηδνίγεζ πςξ μ
εεζζιυξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο, ημ μπμίμ θυβς ηδξ ζςιαηζηήξ ελάνηδζδξ
επδνεάγεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ. Δπζπθέμκ, βίκεηαζ θυβμξ βζα απνμζάνιμζηεξ αθθαβέξ
ζηδ ζοιπενζθμνά πμο έπμοκ ςξ ιμκαδζηυ ζηυπμ ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ πμο ιε ηδ
ζεζνά ηδξ εα μδδβήζεζ ζηδκ εοπανίζηδζδ.
Δηηυξ ηςκ παναπάκς μνζζιχκ ηαζ ημ Γζαβκςζηζηυ ηαζ Σηαηζζηζηυ εβπεζνίδζμ(DSM)
πενζθαιαάκεζ ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα βζα ηδκ ηαηάπνδζδ ηαζ ηδκ ελάνηδζδ μοζζχκ πμο είκαζ
πνήζζιμ κα ακαθενεμφκ χζηε κα δδιζμονβδεεί ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ημ
θαζκυιεκμ αοηυ. Ανπζηά, ζηδ κέα ημο έηδμζδ, πενζθαιαάκεζ 10 ηαηδβμνίεξ μοζζχκ (αθημυθ,
ηαθεΐκδ, ηάκκααδ, ρεοδαζζεδζζμβυκα, μπζμφπα, αβπμθοηζηά, δζεβενηζηά, κζημηίκδ,
εζζπκευιεκα ηαζ οπκςηζηά), μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ημζκυ ζημζπείμ ημ υηζ πνμηαθμφκ απεοεείαξ
εκενβμπμίδζδ ημο εβηεθαθζημφ ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ, ημ μπμίμ αέααζα ιε ηδ ζεζνά ημο
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ζοιιεηέπεζ ζε δζαδζηαζίεξ ακαηνμθμδυηδζδξ ηαεχξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία ικδιχκ. Μάθζζηα,
ημ DSM πνμηείκεζ πςξ είκαζ πνμηζιυηενμ κα πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ ‘Γζαηαναπέξ θήρδξ
μοζζχκ’ πμο μνίγεηαζ ςξ ιζα πμζηζθία δζαηαναπχκ, πμο ιπμνεί κα έπμοκ ήπζα ή έκημκδ ιμνθή,
ιε ααζζηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ ηδξ ροπακαβηαζηζηήξ θήρδξ.
Σοβηεηνζιέκα, ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζαηαναπχκ αοηχκ είκαζ ηα ελήξ:
παναηεηαιέκδ πνήζδ ηδξ μοζίαξ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ, ζοκήεςξ ημ άημιμ έπεζ πνμζπαεήζεζ
επακεζθδιιέκα κα δζαηυρεζ ηδ πνήζδ αθθά δεκ ηα ηαηάθενε, ημ άημιμ ζπαηαθάεζ πμθφ πνυκμ
εκαζπυθδζδξ ιε ημκ ηνυπμ θήρδξ ηδξ μοζίαξ ζε ζδιείμ κα ιδκ αζπμθείηαζ ιε ηίπμηα άθθμ.
Δπζπθέμκ, ιζα ζεζνά απυ ηνζηήνζα έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ απμηοπία ζε ηαεδιενζκέξ δζαδζηαζίεξ
πμο αθμνμφκ ημ επάββεθια, ημ ζπμθείμ, ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηαζ πμζηίθεξ ημζκςκζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ. Άθθα δφμ ηνζηήνζα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζηζκδοκυηδηα βζα ηδκ οβεία ημο
αηυιμο πμο εθθμπεφεζ δ ηαηάπνδζδ ηαζ δ αδζάημπδ πνήζδ, πανά ηδ βκχζδ πμο ηαηέπεζ ημ
άημιμ βζα ηα ζπεηζηά πνμαθήιαηα πμο είκαζ δοκαηυ κα πνμηθδεμφκ ιέζς αοηήξ ηδξ
δζαδζηαζίαξ.
Τα ηεθεοηαία δφμ ηνζηήνζα είκαζ ηα θανιαημθμβζηά ηαζ αθμνμφκ ηζξ έκκμζεξ ηδξ
ακημπήξ ηαζ ηςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, έκκμζεξ πμθφ ζοκδεζζιέκεξ ζημ βεκζηυηενμ πεδίμ
ημο εεζζιμφ ηαζ πμθφ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ επζηοπή εεναπεοηζηή πανέιααζδ. Ακημπή θμζπυκ
απμηηά ημ άημιμ υηακ πνεζάγεηαζ ιεβαθφηενδ δυζδ απυ ηδ ζοκδεζζιέκδ βζα κα αζχζεζ ηζξ
ίδζεξ εοπάνζζηεξ δνάζεζξ. Τα ζηενδηζηά ζοιπηχιαηα, ζοκήεςξ ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ έκημκδ
πνήζδ ιζαξ μοζίαξ ηαζ θυβς ηςκ ανκδηζηχκ επζδνάζεςκ πμο επζθένμοκ, μδδβμφκ ημ άημιμ
ζηδκ επζζηνμθή ζηδ θήρδ ηδξ μοζίαξ, ιε ζημπυ αέααζα κα ακαημοθζζηεί δ δοζθμνία πμο
αζχκεζ. Τέθμξ, ηάπμζεξ ηαηδβμνίεξ μοζζχκ πανμοζζάγμοκ ημζκά ζηενδηζηά ζοιπηχιαηα, εκχ
ηάπμζεξ άθθεξ δζαθένμοκ εκηεθχξ ιεηαλφ ημοξ. Τα παναπάκς ζημζπεία ελεζδζηεφμκηαζ βζα
ηαεειία απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ μοζζχκ πμο πνμακαθένεδηακ, έηζζ χζηε μ εηάζημηε εζδζηυξ
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κα ηαηέπεζ πθήνδ βκχζδ ηςκ δζαβκςζηζηχκ ηνζηδνίςκ πμο πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο ζε
ηάεε πενίπηςζδ.
Δηηυξ αέααζα απυ ημ βεκζηυηενμ γήηδια ημο εεζζιμφ, είκαζ απαναίηδημ κα
δζεοηνζκζζηεί ηαζ δ έκκμζα ηδξ οπμηνμπήξ πμο εα ελεηαζηεί ζηδ πανμφζα ενβαζία ηαζ
παναηηδνίγεηαζ απυ πμθθμφξ ςξ ημ ααζζηυηενμ πνυαθδια ημο εεζζιμφ (Shaham&Hope,
2005). Γζα πανάδεζβια, ιζα πνυζθαηδ ένεοκα ηςκ Brecht ηαζ Herbeck (2014), ζδιείςζε πςξ
ημ 61% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδ ιεθέηδ ημοξ οπμηνμπίαζε ζηδ πνήζδ ιεεαιθεηαιίκδξ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ημο πνχημο πνυκμο απυ ηδ δζαημπή ηδξ, εκχ πανάθθδθα αημθμοεμφζακ ηάπμζμ
εεναπεοηζηυ πνυβναιια. Σφιθςκα ιε άθθμ εφνδια ηδξ ιεθέηδξ ηςκHigley, Kiefer, Li, Gaal,
Xi ηαζ Gardner (2011), μζ ηνεζξ απυ ημοξ πέκηε αζεεκείξ ζε εεναπεία απελάνηδζδξ,
επζζηνέθμοκ ζηδ πνήζδ ηδξ ιεεαιθεηαιίκδξ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια.
Έκαξ μνζζιυξ πμο πνμέηορε απυ ηδκ ακαζηυπδζδ ηςκ Shalev, Grimm ηαζ Shaham
(2002), ακαθένεηαζ ζηδκ οπμηνμπή ςξ ηδ ζοκέπζζδ ιζαξ πνμδβμοιέκςξ ελαθακζζιέκδξ
ακηίδναζδξ ιεηά απυ μλεία ηαζ λαθκζηή έηεεζδ ζημ ιδ ελανηδιέκμ ενέεζζια. Απυ ηα
παναπάκς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ οπάνπεζ ιία ζφβποζδ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα
ζπεηζηά ιε ημκ αηνζαή μνζζιυ ηδξ οπμηνμπήξ, ηαεχξ είκαζ πμθοάνζειμζ ηαζ μζ ενεοκδηέξ
αθθά ηαζ μζ ιεθέηεξ πμο ακαθφμοκ ημ θαζκυιεκμ ιε δζαθμνεηζηά ιμκηέθα ηαζ δζαδζηαζίεξ
(Maisto & Connors, 2006).Δίκαζ ααζζηυ κα ζδιεζςεεί πςξ δεκ οπάνπμοκ ζαθείξ απακηήζεζξ
βζα ηδκ ελήβδζδ ηδξ οπμηνμπήξ, ςζηυζμ δ παναηεηαιέκδ ένεοκα ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ
έπεζ μδδβήζεζ ζηδκ ακαηάθορδ ηνζχκ παναβυκηςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ ελανηάηαζ δ οπμηνμπή:
ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ, ημοξ ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ ηαζ ηδκ έηεεζδ ζε ενεείζιαηα
πμο έπμοκ ζοκδεεεί ιε ηδ θήρδ ηδξ μοζίαξ (Bossertetal., 2013)
Δπζπθέμκ, ςξ ζοκέπεζα ηςκ ηνζηδνίςκ ημο DSM 5, μζ Kelly, Gaither ηαζ King (2007),
ζδιεζχκμοκ πςξ μ πνήζηδξ εεζζηζηχκ μοζζχκ ιπμνεί ζοπκά κα ζηαιαηάεζ ηαζ κα ζοκεπίγεζ ηδ
θήρδξ ηδξ μοζίαξ ηαζ αηυια ηαζ ακ ηαηαθένεζ κα ηδ δζαηυρεζ, εα ανίζηεηαζ ηαε’ υθδ ηδ
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δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο ζε ηαηάζηαζδ ηζκδφκμο ειθάκζζδξ ηάπμζαξ οπμηνμπήξ, δ μπμία
αέααζα ιπμνεί κα θάαεζ πχνα παναπάκς απυ ιία θμνέξ. O Πμοθυπμοθμξ (2004) επίζδξ,
παναηδνεί πςξ δ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ είκαζ απμηέθεζια ηαηαζηάζεςκ πμο απεζθμφκ ηδκ
ζζμννμπία ημο αηυιμο. Γζα αοηυ ημ θυβμ, ςεείηαζ ζηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ, δ μπμία
πθέμκ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέζμ δζαπείνζζδξ ηδξ ηνίζδξ. Μάθζζηα, ημ 35% ηςκ οπμηνμπχκ
είκαζ απυννμζα ηνίζεςκ, εκχ ημ 16% μθείθμκηαζ ζε δζαπνμζςπζηέξ ή ενβαζζαηέξ δοζημθίεξ.
Τέθμξ, έκα 20%, θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ημζκςκζηή πίεζδ βζα ηδ πνήζδ ιζαξ μοζίαξ
(Marlatt&George, 1984, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Πμοθυπμοθμ, 2004).
Έκαξ μνζζιυξ ηδξ οπμηνμπήξ πμο ακαβνάθεηαζ ζε έκα θελζηυ, ακαθένεζ ηδκ οπμηνμπή
ςξ επζζηνμθή ζε ιζα ηαηή ζοκήεεζα, ιεηά απυ ιζα πενίμδμ δζαημπήξ ηδξ. Δπίζδξ, ηίεεηαζ ημ
γήηδια ηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο ζοκμδεφεηαζ απυ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ υπςξ κηνμπή
ηαζ εκμπή. Σοβηεηνζιεκμπμζχκηαξ ημκ μνζζιυ ζημ πεδίμ ημο εεζζιμφ, δ οπμηνμπή αθμνά
ζηδκ επζζηνμθή ηδξ πνήζδξ ιζαξ εεζζηζηήξ μοζίαξ, πμο πνμδβμοιέκςξ είπε δζαημπεί. Η
οπμηνμπή ζδιεζχκεηαζ ςξ ειπυδζμ ζηδκ επζηοπή εεναπεία ηαζ ημκίγεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ
πενζζζυηενμζ πνχδκ πνήζηεξ αζχκμοκ ηδ ηαηάζηαζδ αοηή ηάπμζα ζηζβιή ζηδ γςήξ ημοξ,
αηυια ηαζ ακ έπμοκ ιεζμθααήζεζ πμθθά πνυκζα απυ ηδ ηεθεοηαία πμνήβδζδ
(Gellman&Turner, 2013).
Τέθμξ, ζδζαίηενα ζδιακηζηή εεςνείηαζ δ πηοπή ημο ροπακαβηαζιμφ ηαζ ηδξ
πανμνιδηζηυηδηαξ, πμο θαίκεηαζ κα ςεεί ηα άημια ζε εη κέμο πνήζδ ηδξ μοζίαξ ηαζ αηυια
πενζζζυηενμ ζηδ δοζημθία ημοξ κα ηδ δζαηυρμοκ (Koob&Volkow, 2010. Pattij&DeVries,
2013). Μάθζζηα, μζ δφμ αοηέξ ζδζυηδηεξ, ηαεζζημφκ εοάθςημ ημ άημιμ, επμιέκςξ μζ
πζεακυηδηεξ κα οπμηνμπζάζεζ είκαζ πμθφ ιεβάθεξ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ ζηδκ
ακαζηυπδζδ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ πανμνιδηζηή ζοιπενζθμνά μζ Pattij ηαζ DeVries (2013). Η
ίδζα ιεθέηδ, ημκίγεζ πςξ ζφιθςκα ιε ηθζκζηά εονήιαηα, δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πανμνιδηζηήξ
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ζοιπενζθμνάξ, εκ δοκάιεζ είκαζ ζηακή κα δζεοημθφκεζ ηδ εεναπεοηζηή πανέιααζδ πμο έπεζ ςξ
ζημπυ είηε ηδ δζαημπή ηδξ μοζίαξ, είηε ηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ.
Τμ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ επζπνυζεεηα, αββίγεζ ηαζ ημκ ηθάδμ ηδξ αζμθμβίαξ/
κεονμαζμθμβίαξ, ακαπηφζζμκηαξ έηζζ πμζηίθμοξ πνμαθεπηζημφξ πανάβμκηεξ. Απυ πμθθέξ
ιεθέηεξ, έπεζ δεζπεεί δ ζοζπέηζζδ ηδξ οπμηνμπήξ ιε βεκεηζημφξ πανάβμκηεξ, ιέβεεμξ
ζοβηεηνζιέκςκ εβηεθαθζηχκ πενζμπχκ, θεζημονβία πμζηίθςκ κεονμδζααζααζηχκ ηαζ
κεονμεκδμηνζκζηχκ ζοζηδιάηςκ, δζαδζηαζίεξ δθεηηνμθοζζμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ
θεζημονβία κεονμακαημιζηχκ πενζμπχκ πμο ιεηνμφκηαζ ιε ηδκ εβηεθαθζηή απεζηυκζζδ
(Brower&Perron, 2010). Ωζηυζμ, πανά ηζξ κεονμαζμθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ, υπςξ
παναηηδνζζηζηά ζδιεζχκμοκ μζ Brower ηαζ Perron (2010), δεκ πνέπεζ κα λεπκζμφκηαζ ηαζ μζ
θμζπμί πανάβμκηεξ πμο δζαδναιαηίγμοκ ηάπμζμ νυθμ ζηδκ ειθάκζζδξ ηαζ ελέθζλδ ηδξ
οπμηνμπήξ. Τέημζμζ πανάβμκηεξ ιπμνεί κα είκαζ πμθζηζζιζημί, ημζκςκζημί ή ροπμθμβζημί ηαζ
αηνζαχξ αοηυξ μ πθμοναθζζιυξ πνμζδίδεζ ζηδκ οπμηνμπή ιεβάθμ ααειυ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ
δοζημθεφεζ ηδκ ζαθή ακαηάθορδ ηςκ αζηζχκ ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ
ακεφνεζδ ηνυπςκ εεναπείαξ ηαζ πνυθδρδξ.

1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή
Πένακ ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ, είκαζ πνήζζιμ κα ακαθενεμφιε ζημοξ ηνεζξ ααζζημφξ
άλμκεξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ηαζ ζηδκ ενεοκδηζηή ημοξ ελέθζλδ ιέζα ζημ πνυκμ. Οζ ηνεζξ
άλμκεξ πμο εα πανμοζζαζημφκ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, είκαζ ζηδκ μοζία μζ πανάβμκηεξ
πνυηθδζδξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ οπμηνμπήξ, δδθαδή δ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ, δ οπμηνμπή
πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα ηαζ μζ ζηνεζμβυκμζ πανάβμκηεξ. Έηζζ
θμζπυκ, εα βίκεζ ιζα αδνή ακάθοζδ ηςκ ελεθίλεςκ πμο έπμοκ ζδιεζςεεί ζε αοηά ηα πεδία, απυ
ηυηε πμο ακαηαθφθεδηακ έςξ ηαζ ζήιενα, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημκ ηνυπμ πμο ελεθίπεδηακ ηαζ
ζηα κεονμαζμθμβζηά ζημζπεία πμο ειπθέημκηαζ ζε αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ.
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Οζ Shaham ηαζ Miczek (2003), οπμζηήνζλακ πςξ ηδ δεηαεηία ημο 1990 ημ εέια ηδξ
οπμηνμπήξ δεκ ακαπηφπεδηε υζμ εα έπνεπε, ηαεχξ δυεδηε έιθαζδ ζε άθθεξ πηοπέξ ημο
εεζζιμφ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ελ ανπήξ μ εεζζιυξ ζηζξ μοζίεξ εεςνήεδηε πνυκζα
οπμηνμπζάγμοζα δζαηαναπή (El, Sheikh&Bashir, 2004). Ωζηυζμ, ήδδ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ
δεηαεηίεξ, ακαπηφπεδηακ ηάπμζα πεζναιαηζηά ιμκηέθα, ηα μπμία εκ ιένεζ πνδζζιμπμζμφκηαζ
ιέπνζ ζήιενα βζα ηδ ιεθέηδ ημο εκ θυβς θαζκμιέκμο. Φοζζηά, πνυηεζηαζ ηαηά αάζδ βζα ημ
ιμκηέθμ οπμηνμπήξ ηςκ deWit ηαζ Stewart(1981, 1983), πμο απμηέθεζε ηδ αάζδ βζα ηδ
δδιζμονβία ηαζ ελέθζλδ άθθςκ ζπεηζηχκ ιμκηέθςκ.
Σοβηεηνζιέκα, αλίγεζ κα βίκεζ ιζα ακαθμνά ηςκ ααζζηυηενςκ ζζημνζηχκ ελεθίλεςκ ζε
ηαεειία απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο απμηεθμφκ ηαζ ααζζημφξ πανάβμκηεξ ακάπηολδξ ημο
θαζκμιέκμο ηδξ οπμηνμπήξ, δδθαδή ημ ζηνεξ, ηα ζοκελανηδιέκα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα
(δζαηνζηά, δζαηνζηζηά, πθαίζζμ) ηαζ δ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ. Όζμκ αθμνά ζηδκ εη κέμο
θήρδ, ηα πνχηα ζημζπεία βζα ειπθμηή ημο ιεζμιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ ζημκ εεζζιυ
βεκζηυηενα, έηακακ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ ηδ δεηαεηία ημο 1980. Λίβμ ανβυηενα, δείπεδηε απυ
ημκ Self (1996), πςξ μζ D1 ηαζ D2 κημπαιζκενβζημί οπμδμπείξ, ζπεηίγμκηαζ επίζδξ
πμζηζθμηνυπςξ ιε ηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ (υπςξ
ακαθένεηαζ ζημοξ Venniro, Caprioli&Shaham, 2015). Δζδζηυηενα, δ μζημβέκεζα ηςκD1
οπμδμπέςκ (D1 ηαζ D5), ακαζηέθθεζ ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδημηαΐκδξ ιεηά απυ εη κέμο
πμνήβδζδ, εκχ δ μζημβέκεζα ηςκD2 οπμδμπέςκ (D2, D3, D4), εκζζπφεζ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ
οπμηνμπήξ. Σηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000, ηα ζημζπεία δζαθμνμπμζήεδηακ εθαθνχξ. Οζ
Bossert, Ghitza, Lu, Epstein ηαζ Shaham (2005),ζηδκ ακαζηυπδζδ ημοξ, παναηδνμφκ πςξ ημ
εκδζαθένμκ έπεζ ιεηαθενεεί ζηδ βθμοηαιζκενβζηή εκενβμπμίδζδ ηςκ AMPA (α-αιζκμ 3οδνμλο 5-ιεεοθ-ζζμλαγμθμπνμπζμκζηυ μλφ) οπμδμπέςκ. Βέααζα, δ ειπθμηή ζοβηεηνζιέκςκ
πενζμπχκ ζοκέπζζε κα επζαεααζχκεηαζ ηαζ ζε αοηή ηδ δεηαεηία. Γζα πανάδεζβια, πανέιεζκε
ακαιθζζαήηδημξ μ νυθμξ ηδξ ημζθζαηήξ ηαθφπηναξ, ημο πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ, ημο
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ημνιμφημο επζηθζκμφξ πονήκα (υπζ υιςξ ημο ηεθφθμοξ) ηαζ ηδξ ημζθζαηήξ ςπνάξ ζθαίναξ
(Bossertetal., 2005). Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο ακαθένεδηακ ςζηυζμ, δεκ ήηακ ηυζμ έκημκεξ
χζηε κα απμηθείζμοκ εκηεθχξ ηδκ ειπθμηή ηδξ κημπαιίκδξ. Απθχξ μζ ενεοκδηέξ ηαηακυδζακ
πςξ ειπθέηεηαζ ηαζ δ δζααίααζδ ηδξ κημπαιίκδξ ηαζ ημο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ζηδ πνυηθδζδ
οπμηνμπήξ ιεηά απυ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ, ηαζ ζηζξ παναπάκς ακαθμνέξ ηδξ ημηαΐκδξ
(Bossertetal., 2005).
Σπεηζηά ιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ δζαηνζηχκ ζοκελανηδιέκςκενεεζζιάηςκ, αοηά
άνπζζακ κα ιεθεηχκηαζ δζελμδζηά ηδ δεηαεηία ημο 1970, ιε ηδκ ένεοκα ηςκ Davis ηαζ Smith
(1977), μζ μπμίμζ απέδεζλακ πςξ δ ζφκδεζδ ημο ιμπθμφ ιε ηδκ έβποζδ ιμνθίκδξ, επακαθένεζ
ηδ πνήζδ ζε ανμοναίμοξ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Venniroetal., 2015). Οζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ
ζοκεπίζηδηακ ηαζ ηαηάθενακ κα οπμδείλμοκ ηάπμζεξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο
δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημκ ημιέα ηδξ οπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα
ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα. Οζ πενζμπέξ αοηέξ θαίκεηαζ κα είκαζ μ ηεκηνζηυξ πονήκαξ ηδξ
αιοβδαθήξ, μ ααζζηυξ έλς αιοβδαθζηυξ πονήκαξ ηαζ μ έζς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ
(Venniroetal., 2015). Μεηαβεκέζηενεξ ένεοκεξ, επζαεααίςζακ ηδ ζοιιεημπή ηςκ πενζμπχκ
αοηχκ ηαζ πνμζέεεζακ ηάπμζεξ επζπθέμκ, υπςξ μ ημβπμιεηςπζαίμξ θθμζυξ, μ επζηθζκήξ
πονήκαξ (ημνιυξ) ηαζ ζοβηεηνζιεκμπμίδζακ ηδκ ειπθμηή ημο πνμιεηςπζαίμο: ζδιείςζακ
δδθαδή, πςξ ημ ναπζαίμ ηιήια ζπεηίγεηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδκ οπμηνμπή πμο πνμηαθείηαζ απυ
ηα δζαηνζηά ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα (Bossert et al., 2005).
Η ένεοκα ζπεηζηά ιε ηα δζαηνζηζηά ενεείζιαηα (discriminativecues), έπεζ ελεθζπεεί
ιυθζξ ηδκ ηεθεοηαία 20εηία, ιε ααζζηυηενδ ηδκ ένεοκα ηςκ McFarland ηαζ Ettenberg (1998),
απμδεζηκφμκηαξ πςξ μζ ζοζηδιαηζηέξ εκέζεζξ αθμπενζδυθδξ (ακηαβςκζζηήξ DA οπμδμπέςκ),
ιεζχκμοκ ηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα δζαηνζηζηά ενεείζιαηα. Μεθέηεξ πμο
αημθμφεδζακ, επέηηεζκακ ηα ανπζηά απμηεθέζιαηα, ζδιεζχκμκηαξ πςξ ζηδ παναπάκς
δζαδζηαζία, ειπθέημκηαζ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ υπςξ μ επζηθζκήξ πονήκαξ ηαζ δ αιοβδαθή,
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ζηζξ μπμίεξ ακαθένεδηε αολδιέκδ απεθεοεένςζδ κημπαιίκδξ (Ciccocioppoetal., 2001, υπςξ
ακαθένεηαζ ζημοξ Venniroetal., 2015). Τα εονήιαηα αοηά ηαζ βεκζηά δ δζενβαζία ηςκ
δζαηνζηζηχκ ενεεζζιάηςκ , έπμοκ θακεί πνήζζια ζηδ ελήβδζδ ηςκ κεονμθανιαημθμβζηχκ
ιδπακζζιχκ ηδξ οπμηνμπήξ ζε δζάθμνεξ μοζίεξ υπςξ δ δνςίκδ, δ ημηαΐκδ, ημ αθημυθ ηαζ δ
κζημηίκδ (Venniroetal., 2015). Τα εονήιαηα ζπεηζηά ιε ηα δζαηνζηζηά ενεείζιαηα, πανά ημ
βεβμκυξ υηζ ζοκεπχξ ελεθίζζμκηαζ, επζαεααζχκμοκ ηα πνμδβμφιεκα απμηεθέζιαηα. Ίζςξ
ιεθθμκηζηέξ ένεοκεξ κα εζηζάζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζε ηάηζ δζαθμνεηζηυ, χζηε κα
ακαηαθοθεμφκ πθήνςξ μζ οπμηείιεκεξ δζενβαζίεξ.
Η δζαδζηαζία οπμηνμπήξ ιέζς ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ενεεζζιάηςκ, ιυθζξ ηδκ
ηεθεοηαία δεηαπεκηαεηία ιεθεηάηαζ ζοζηδιαηζηά ζε πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ. Η πνχηδ ιεθέηδ
ακήηεζ ζημοξ Crombag ηαζ Shaham (2002), μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ημ πενζαάθθμκ ζηδ πνήζδ
speedball (ιίλδ δνςίκδξ ηαζ ημηαΐκδξ). Οζ ένεοκεξ πμο αημθμφεδζακ ζοκέδεζακ ηδκ
κημπαιίκδ ιε ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα ηαζ ημκ επζηθζκή πονήκα, ιε ηδκ
οπμηνμπή πμο πνμηαθείηαζ απυ πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα. Δηηυξ απυ ηζξ δφμ ααζζηέξ
εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο έπμοκ εκμπμπμζδεεί απυ δζαθμνεηζηέξ ένεοκεξ, ακαθένμκηαζ ηαζ
ηάπμζεξ επζπνυζεεηεξ: Βαζζηυξ έλς αιοβδαθζηυξ πονήκαξ (Basolateralamygdala, BLA),
πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ, οπμεάθαιμξ, παναημζθζαηυξ οπμεάθαιμξ ηαζ ζππυηαιπμξ
(Bossertetal., 2005. Marchantetal., 2010. Xieetal., 2013).
Τέθμξ, υζμκ αθμνά ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ πνυηθδζδξ οπμηνμπήξ ιέζς
ζηνεζμβυκςκ παναβυκηςκ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ άνπζζε κα ακαδεζηκφεηαζ απυ ηα ιέζα
ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ηαζ έθηαζε ζηδκ πθήνδ ακάπηολδ ηδξ ιε ηδκ ένεοκα ηςκ Shaham ηαζ
Stewart (1995), υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ ζηδκ ακαζηυπδζδ ημοξ μζ Venniroetal.
(2015). Η ένεοκα αοηή (Shaham&Stewart, 1995), ακαηάθορε πςξ ημ δθεηηνζηυ ζμη ζηα
πυδζα ημο πεζναιαηυγςμο ζηάεδηε ζηακυ κα επακαθένεζ ηδ πνήζδ ηδξ δνςίκδξ. Δηηυξ υιςξ
απυ ημ ζμη, θαίκεηαζ πςξ οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ ιέεμδμζ πνυηθδζδξ ζηνεξ, υπςξ μ πενζμνζζιυξ
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ηδξ ηνμθήξ, δ ελακαβηαζιέκδ ημθφιαδζδ, ηαεχξ ηαζ θανιαημθμβζημί ηνυπμζ, υπςξ δ
πμνήβδζδ ομπζιαίκδξ ηαζ CRF (εηηεκήξ ακαθμνά ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ).
Οζ εβηεθαθζημί ιδπακζζιμί πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ οπμηνμπή ιέζς ημο ζηνεξ, άνπζζακ
κα ακαθφμκηαζ δζελμδζηά ιυθζξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000. Δλέπμκηα νυθμ
δζαδναιάηζζακ ελ ανπήξ μ πανάβμκηαξ απεθεοεένςζδξ ημνηζημηνμπίκδξ (CRF) ηαζ δ
κμναδνεκενβζηή δζααίααζδ. Με ηδ πναβιαημπμίδζδ πενζζζυηενςκ ιεθεηχκ, πνμέηορακ κέα
ζημζπεία ηαζ βζα ημ νυθμ ηδξ κημπαιζκενβζηήξ δζααίααζδξ ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα ηαζ ζημκ
ημνιυ ημο επζηθζκμφξ πονήκα, ζημκ μπίζεζμ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ ηαζ ζημκ ημβπμιεηςπζαίμ
θθμζυ. Τμ βθμοηαιζκζηυ μλφ επίζδξ, ανέεδηε κα πνμαάθθεζ απυ ημκ έζς πνμιεηςπζαίμ θθμζυ
ζημκ ημνιυ ημο επζηθζκμφξ πονήκα (Blacktopetal., 2016. Bossertetal., 2005). Μέπνζ ζήιενα,
ζοκεπίγμκηαζ μζ πνμζπάεεζεξ βζα κα απμζαθδκζζηεί μ ηνυπμξ πμο ημ ζηνεξ πνμηαθεί ηαζ
πνμςεεί ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ηάπμζαξ μοζίαξ (Mantsch, Baker, Funk, Le & Shaham,
2015). Δίκαζ θακενυ ςζηυζμ, υηζ ηαηά αάζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ πμο πενζβνάθδηακ,
ζδιακηζηυηαημ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ δ ιεζμιεηαζπιζαηή κημπαιίκδ ηαζ ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ
ηαζ αοηυ είκαζ έκα εφνδια πμο ήδδ έπεζ επζαεααζςεεί απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000
(Bossertetal., 2005).

1.4 Δγθεθαιηθέο πεξηνρέο θαη λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ ζα αλαιπζνύλ

Τμ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ απμηεθεί αηυια ηαζ ζήιενα έκα άθοημ ιοζηήνζμ απυ πμθθέξ
απυρεζξ. Τμ παναπάκς, ηαηαδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ πνμηεζκυιεκεξ
θανιαημεεναπείεξ δεκ πανμοζζάγμοκ ζίβμονδ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Γζα ηδκ ακεφνεζδ
θμζπυκ απμηεθεζιαηζηχκ εεναπεοηζηχκ πανειαάζεςκ απαζηείηαζ δ ακάθοζδ ηςκ κεονςκζηχκ
ηαζ ηοηηανζηχκ ιδπακζζιχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ (VandeOever,
Spijker, Smith&DeVries, 2010). Σε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα κεονςκζηά ηοηθχιαηα ηδξ
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ακηαιμζαήξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηα ηοηθχιαηα πμο πνμηαθμφκ ηδκ οπμηνμπή είκαζ ημζκά.
Σφιθςκα ιε ημοξ Rogers, Ghee ηαζ See (2008), ζηδ δζενβαζία ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ πνήζδ
δνςίκδξ, μζ ειπθεηυιεκεξ πενζμπέξ είκαζ μζ ελήξ: πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ, αιοβδαθή, ημζθζαηή
ηαθοπηνζηή πενζμπή ηαζ μ επζηθζκήξ πονήκαξ.
Ανπζηά, μ έζς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ (mPFC), δζαδναιαηίγεζ ημιαζηυ νυθμ ζηδκ
εοαζζεδζία βζα οπμηνμπή ηαζ είκαζ πνήζζιμ κα ακαθοεεί δ ειπθμηή ημο, ηαεχξ ζοιιεηέπεζ
ζε δζενβαζίεξ υπςξ μ έθεβπμξ ηςκ πανμνιήζεςκ, δ ακαζημθή ηςκ ακηζδνάζεςκ ηαζ μζ
εηηεθεζηζηέξ θεζημονβίεξ (Moorman, James, McGlinchey&Aston-Jones, 2015). Κθζκζηέξ
ιεθέηεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ακςιαθίεξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ ζε
επίπεδμ δμιήξ, θεζημονβίαξ ηαζ θοζζμθμβίαξ, δζεοημθφκμοκ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ηδκ επζζηνμθή
ζηδ πνήζδ ιζαξ μοζίαξ (Lasseter, Xie, Ramirez&Fuchs, 2010). Οζ VandeOeveretal. (2010),
ζηδκ ακαζηυπδζδ ημοξ βζα ηδ θεζημονβία ημο πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ, παναηήνδζακ πςξ δ
δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ –υπςξ αοηή ελεηάζηδηε ζε πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξπναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα ημο ναπζαίμο mPFC. Απυ
ηδκ άθθδ, μ ημζθζαηυξ mPFC, εκχ θαίκεηαζ κα ειπθέηεηαζ, παναιέκμοκ ακηζηνμουιεκα ηα
εονήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ αηνζαή δνάζδ ημο ηαεχξ ηαζ ιε ημ είδμξ ηδξ οπμηνμπήξ πμο
επδνεάγεζ (ζπεηζγυιεκδ ιε ηα ζοκελανηχιεκα ενεείζιαηα ή εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ).
Τμ ημζθζαηυ ηαθοπηνζηυ πεδίμ (VentralTegmentalArea-VTA), απμηεθεί ημιαζηήξ
ζδιαζίαξ πενζμπή βζα ημκ εεζζιυ. Όπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Blacktop (2014),
απμηεθεί ημζκυ ζδιείμ αθθδθεπίδναζδξ ηδξ κημπαιίκδξ, ημο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ηαζ ημο βαιζκμαμοηονζημφ μλέμξ(GABA). Η αθθδθεπίδναζδ αοηή αέααζα, ζπεηίγεηαζ ιε ημκ έθεβπμ
ηδξ ζοιπενζθμνάξ, ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ηα ηίκδηνα. Η κεονμδζααίααζδ ηςκ
πνμακαθενεέκηςκ έπεζ ζπεηζζηεί ηαζ ιε ημ οπυ ιεθέηδ θαζκυιεκμ, δδθαδή ηδκ οπμηνμπή.
Μάθζζηα, εκδεζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ ημζθζαηήξ ηαθφπηναξ, είκαζ δ φπανλδ
14.000 κεονχκςκ (ιυκμ κημπαιίκδξ ηαζ GABA), μζ μπμίμζ ηαηέπμοκ δζαθμνεηζηή θεζημονβζηή
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ζδιαζία μ ηαεέκαξ. Δπίζδξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ πμθθέξ θμνέξ μζ πμζηίθεξ
πενζμπέξ πμο ειπενζηθείεζ ημVTA, είκαζ δοκαηυκ κα ακηζδνμφκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζε ηάεε
ηαηδβμνία εεζζηζηχκ μοζζχκ (Shabat-Simon, Levy, Amir, Lehavi & Zangen, 2008). Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, μζ κεονχκεξ ημοVTA, δζαδναιαηίγμοκ έκακ ελέπμκηα νυθμ ζε δζενβαζίεξ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηίκδηνμ ηαζ ηα ζοζηήιαηα ακηαιμζαήξ. Δπζπθέμκ, μζ πενζμπέξ απυ ηζξ
μπμίεξ δέπεηαζ ηαζ ζηέθκεζ πνμαμθέξ είκαζ πμζηίθεξ ηαζ ηαθφπημοκ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο
εβηεθάθμο. Δθάπζζηεξ ιυκμ δεκ ζοκδέμκηαζ, έζης ηαζ ιε έιιεζμ ηνυπμ ιε ηδκ ημζθζαηή
ηαθφπηνα (Blacktop, 2014). Σηα ηεθάθαζα πμο εα αημθμοεήζμοκ, εα βίκεζ ειθακήξ δ
ζδιαζία ηδξ ηαζ εα επζαεααζςεμφκ επανηχξ υθα ηα παναπάκς δεδμιέκα.
Απαναίηδηδ αέααζα ηνίκεηαζ ηαζ ιζα ακαθμνά ζημκ επζηθζκή πονήκα ηαζ ζηζξ
πμθθαπθέξ θεζημονβίεξ ημο ηαζ ηυζμ ζημκ εεζζιυ υζμ ηαζ ζηδκ οπμηνμπή. Ακαημιζηά, μ
ημνιυξ ηαζ ημ ηέθοθμξ, είκαζ μζ δφμ δζαηνζηέξ ιμίνεξ ημο. Γζαεέηεζ πθδεχνα ζοκδέζεςκ ιε
πμθθέξ άθθεξ πενζμπέξ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ αοηή ιέζς πμζηίθςκ κεονςκζηχκ ιμκμπαηζχκ,
εκζζπφεζ ηδκ ειπθμηή ημο ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ακηαιμζαήξ ηαζ ημο ηζκήηνμο (Russo, Dietz,
Dumitriu, Morrison, Malenka&Nestler, 2010). Ο Πακαβήξ (2010), ζδιεζχκεζ πςξ μ επζηθζκήξ
πονήκαξ απμηεθεί ημιαζηυ ζδιείμ ζφκδεζδξ ημο ηζκδηζημφ ιε ημ ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια.
Πζεακυκ, βζα ημ θυβμ αοηυ κα ειπθέηεηαζ ζε ηυζμ πενίπθμηεξ δζαδζηαζίεξ, υπςξ μ εεζζιυξ
ηαζ μζ ροπζηέξ δζαηαναπέξ.
Δπζπθέμκ, παθαζυηενδ ιεθέηδ ηςκ Kalivasηαζ Volkow (2005), οπμζηδνίγμοκ πςξ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ οπμηνμπήξ ζοιααίκεζ ιζα αθθαβή ζηδκ βθμοηαιζκενβζηή πνμαμθή ημο mPFC
ζημκ επζηθζκή πονήκα, ζοκδέμκηαξ έηζζ ηζξ δφμ αοηέξ πμθφ ζδιακηζηέξ πενζμπέξ. Αηνζαχξ
αοηέξ μζ πνμαμθέξ, ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ελανηδιέκδ επζζηνμθή ζηδ πνήζδ ιζα μοζίαξ, υπςξ
παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ μζ Petersetal. (2009) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ VandeOeveretal.,
2010). Δηηυξ υιςξ απυ ημκ επζηθζκή πονήκα πμο πνμακαθένεδηε, ηαζ δ ημζθζαηή ηαθφπηνα
δζαεέηεζ ζοκδέζεζξ ιε ημκ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ. Σοβηεηνζιέκα, μζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ
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ηδξ ημζθζαηήξ ηαθφπηναξ πνμαάθθμοκ ζημκ mPFC ηαζ αοηυ επδνεάγεζ ηδ δζαδζηαζία
ακάδεζλδξ ηδξ ακηαιμζαήξ ηαζ ηδκ πνμαθεπηζηή αλία ηςκ ζπεηζηχκ ενεεζζιάηςκ, υπςξ έπμοκ
ζδιεζχζεζ πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ (Tzschentke, 2001, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
VandeOeveretal., 2010). Δπζπνυζεεηα, μζ κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ απυ ηδ ημζθζαηή
ηαθφπηνα ζημκ ναπζαίμ mPFC, έπεζ ανεεεί πςξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο
αημθμοεμφκ ηδκ επζζηνμθή ζηδ θήρδ ιζαξ μοζίαξ υπςξ ηαζ δ κημπαιίκδ πμο
απεθεοεενχκεηαζ ζημκ ναπζαίμ mPFC πμο έπεζ αβςκζζηζηέξ δνάζεζξ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ
πνυηθδζδ ηδξ οπμηνμπήξ. Ακηίεεηα, δ πμνήβδζδ ακηαβςκζζηχκ, πενζμνίγεζ αοηή ηδ
ζοιπενζθμνά (VandeOeveretal., 2010). Τέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί μ νυθμξ ημοξ
ημβπμιεηςπζαίμο θθμζμφ, πμο ζοκδέεηαζ ιε ζοιπενζθμνέξ υπςξ δ πανμνιδηζηυηδηα, δ
επζπμθαζυηδηα ηαζ δ ειιμκή, μζ μπμίεξ θοζζηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ απμηεθμφκ πανάβμκηεξ
εκίζποζδξ ηδξ ειθάκζζδξ ηάπμζαξ οπμηνμπήξ (Lasseteretal., 2010).
Η αιοβδαθή επίζδξ απμηεθεί ιζα ηνίζζιδ πενζμπή βζα ηδκ οπμηνμπή, θυβς ηςκ
πμζηίθςκ πονήκςκ πμο δζαεέηεζ ηαζ ηςκ ζοκδέζεςκ ηδξ ιε ημιαζηέξ βζα ημκ εεζζιυ πενζμπέξ.
Έπεζ ακαθοεεί ήδδ δ ζδιακηζηυηδηά ηδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζοκεζνιζηή ιάεδζδ, πμο ζοκδέεηαζ
άννδηηα ιε ημκ εεζζιυ, ηαεχξ ηαζ ιε ημ αίζεδια ημο θυαμο. Φαναηηδνζζηζηή είκαζ δ
αιθίδνμιδ ζφκδεζδ ημο ααζζημφ έλς αιοβδαθζημφ πονήκα ιε ημκ mPFC ιέζς
βθμοηαιζκενβζηχκ ζκχκ, ηαεχξ έπεζ απμδεζπεεί πςξ δ αθθδθεπίδναζδ αοηή εθέβπεζ ηδκ
ελέθζλδ ηδξ οπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα (Crombag, Bossert,
Koya&Shaham, 2008). Η παναπάκς δζαδζηαζία επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ένεοκεξ πμο είπακ
ηα ακηίεεηα απμηεθέζιαηα. Γδθαδή, δ απμζφκδεζδ ηςκ δφμ πενζμπχκ, πενζυνζζε ηδκ
οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ηδξ ημηαΐκδξ (Fuchsetal., 2007, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
VandeOeveretal., 2010). Δπίζδξ, ζηδ πενίπηςζδ ηδξ αιοβδαθήξ, ειπθέηεηαζ εκενβά ηαζ μ
ημζθζαηυξ mPFC, ιεζμθααχκηαξ ηδκ ελανηδιέκδ επζζηνμθή ζηδ πνήζδ ιζαξ μοζίαξ, υπςξ
ζδιεζχκμοκ ζηδκ ακαζηυπδζδ ημοξ μζ VandeOeveretal. (2010). Τέθμξ, είκαζ πθέμκ βκςζηυ,
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πςξ δ αθθδθεπίδναζδ ηδξ αιοβδαθήξ ηαζ υθςκ ηςκ πονήκςκ ηδξ ιε πμζηίθεξ πενζμπέξ θθμζσηέξ, αζζεδηζηέξ, εαθαιζηέξ ηαζ ημο ζππμηάιπμο- απμθένεζ ημκ ηυζμ ζδιακηζηυ νυθμ ηδξ
αιοβδαθήξ ζημ θαζκυιεκμ ημο εεζζιμφ (Buffalari&See, 2009a).
Δπζπθέμκ, μ οπμεάθαιμξ, απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πνςηανπζηέξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο
ζοζπεηίζηδηακ ιε δζενβαζίεξ ακηαιμζαήξ ηαζ εοπανίζηδζδξ, επμιέκςξ ηαζ ιε ημκ εεζζιυ.
Σοβηεηνζιέκα, μ έλς οπμεάθαιμξ, είκαζ ηνίζζιμξ βζα ηδκ έηθναζδ ηςκ ζοιπενζθμνχκ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζζηνμθή ζηδ πνήζδ ιζαξ μοζίαξ, ζδζαίηενα ζηδ πενίπηςζδ ηςκ
ζοκελανηδιέκςκ πενζααθθμκηζηχκ ενεεζζιάηςκ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ
μζMarchant, Millan ηαζ McNally (2012). Οζ ίδζμζ έπμοκ ακαθενεεί ηαζ ζηδ μνελίκδ, ζηδκ
ακαζηυπδζδ πμο πναβιαημπμίδζακ, ζδιεζχκμκηαξ πςξ ημ ζφζηδια αοηυ είκαζ εκ ιένεζ
οπεφεοκμ βζα ζοιπενζθμνέξ ζπεηζγυιεκεξ ιε ηδκ οπμηνμπή. Δκ μθίβμζξ, μ έλς οπμεάθαιμξ,
πνμςεεί ηδκ οπμηνμπή, εκχ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ημκ έζς οπμεάθαιμ, οπμζηδνίγμοκ πςξ
ακαζηέθθεζ ηέημζμο είδμοξ δζαδζηαζίεξ ηαζ πζεακυκ ειπθέηεηαζ πζμ έιιεζα ιέζς ημο
ηζκήηνμο βζα επζζηνμθή ζηδ θήρδ ιζαξ μοζίαξ Marchant at al., 2012).
Η κήζμξ, έπεζ ζπεηζζηεί επίζδξ ιε ζοιπενζθμνέξ ζπεηζηέξ ιε ημκ εεζζιυ. Σηδκ
ακαζηυπδζδ ημοξ μζ Naqvi ηαζ Bechara (2008), οπμζηδνίγμοκ πςξ δ κήζμξ πζεακυκ
ειπθέηεηαζ ζηδκ φπανλδ ημο αζζεήιαημξ ηδξ μνιήξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δζενβαζζχκ πμο μδδβμφκ
ζηδκ ελάνηδζδ, ηαζ ζηδκ μοζία ςεμφκ ημ άημιμ κα αοημπμνδβήζεζ επακεζθδιιέκα ιζα μοζία
ηαζ κα οπμηνμπζάζεζ ζηδ πνήζδ ηδξ, ιεηά ημ πέναξ ηάπμζμο δζαζηήιαημξ απμπήξ.
Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ένεοκεξ πμο ακαθένμοκ πςξ δ αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα ηδξ
κήζμο, ιπμνεί κα ζοιαάθθεζζηδ δοζθεζημονβζηή θήρδ απμθάζεςκ. Απυ ακαημιζηήξ άπμρδξ,
δ κήζμξ δζαεέηεζ πμθθέξ επζιένμοξ πενζμπέξ. Δκδεζηηζηά, ζφιθςκα ιε ημοξ Naqvi ηαζ
Bechara (2008), ηα μπίζεζα ηιήιαηα πμο δέπμκηαζ πνμαμθέξ απυ ημ εάθαιμ, ζπεηίγμκηαζ
ηονίςξ ιε θεζημονβίεξ ζςιαηαζζεδηζηέξ ηαζ ηζκδηζηέξ. Τα πνυζεζα ηιήιαηα απυ ηδκ άθθδ,
πμο δζαεέημοκ ζοκδέζεζξ ιε ιεηαζπιζαηέξ πενζμπέξ (πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ, αιοβδαθή,
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ημζθζαηυ νααδςηυ, πνυζεζμ πνμζαβχβζμ), ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ
ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ημοξ απυ αοηυκμιεξ ηαζ εκζηζηηχδεζξ, ζε θεζημονβίεξ πμο έπμοκ ςξ αάζδ ημ
ηίκδηνμ ηαζ ημ ζοκαίζεδια. Φαίκεηαζ πςξ ημ πνυζεζμ ιένμξ είκαζ αοηυ πμο ζοκδέεηαζ
άννδηηα ιε ημκ εεζζιυ. Γζαεέηεζ ιεβάθδ ποηκυηδηα D1 κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ, μζ
μπμίμζ αέααζα ιεζμθααμφκ ζηδκακηαιμζαή ηαζ ηδ κεονμπθαζηζηυηδηα. Δηηυξ ηςκ παναπάκς,
ημ πνυζεζμ ηιήια, έπεζ ζπεηζζηεί ιε ηα εκδμβεκή μπζμεζδή (νφειζζδ πυκμο ηαζ ακηαιμζαήξ)
ηαζ ημCRF (ζηνεζμβυκμ ηίκδηνμ βζα θήρδ ηδξ μοζίαξ) (Naqvi & Bechara, 2008). Τέθμξ, δ
κήζμξ πνμαάθθεζ ζημ ναπζαίμ νααδςηυ ζχια, ημ μπμίμ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ροπακαβηαζιυ
ηαζ ηδ ζοκήεεζα, δφμ δζενβαζίεξ πμο είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ βζα ημκ εεζζιυ. Μάθζζηα, δ
ένεοκα ηςκ Gabriele ηαζ See (2011), ακέθενε πςξ δ απεκενβμπμίδζδ ημο ναπζαίμο νααδςημφ,
πενζυνζζε ζδιακηζηά ηδκ επζζηνμθή ζηδ θήρδ ημηαΐκδξ, ζε πθδεοζιυ ανμοναίςκ.
Όζμκ αθμνά ημ νυθμ ηςκ κεονμδζααζααζηχκ, είκαζ πνμθακέξ πςξ δ κημπαιίκδ ηαηέπεζ
ελέπμοζα εέζδ υπζ ιυκμ ζημ θαζκυιεκμ ημο εεζζιμφ, αθθά ηαζ ζε πμθθέξ άθθεξ ηαεδιενζκέξ
θεζημονβίεξ ημοξ μνβακζζιμφ. Γμιζηά, θαίκεηαζ κα πενζθαιαάκεζ πέκηε ηαηδβμνίεξ
οπμδμπέςκ ηαζ αοημί είκαζ μζ: D1, D2, D3, D4, D5 (Self, 2010). Ο δζαπςνζζιυξ ημοξ
θεζημονβζηά, απμδεζηκφεηαζ ηάπμζεξ θμνέξ δφζημθμξ, ηαεχξ αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ μζ
δζενβαζίεξ ημοξ. Ωζηυζμ, ζηδ πενίπηςζδ ημοθάπζζημκ ημο εεζζιμφ, μζ D1 ηαζ D2
κημπαιζκενβζημί οπμδμπείξ ζοκδέμκηαζ ιε ζοιπενζθμνέξ ακηαιμζαήξ ηαζ οπμηνμπήξ. Σηδ
δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ εζδζηυηενα, ζδιακηζηυ νυθμ θαίκεηαζ κα δζαδναιαηίγεζ ημ
ιεζμιεηαζπιζαηυ κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ αέααζα δναζηδνζμπμζείηαζ ιέζς ηδξ
έηεεζδξ ζε πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα, ιέζς ημο ζηνεξ ηαζ ηδξ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ.
Μάθζζηα, ηθζκζηέξ κεονμαπεζημκζζηζηέξ ιεθέηεξ, οπμζηδνίγμοκ υηζ οπάνπεζ ιζα ζπέζδ ιεηαλφ
ηςκ δζαθμνμπμζδιέκςκ επζπέδςκ κημπαιίκδξ ηαζ εοαζζεδζίαξ ζηδκ οπμηνμπή (Seo&Sinha,
2014). Η δζαδζηαζία απεθεοεένςζδξ κημπαιίκδξ ζε πενζμπέξ ημο πνυζεζμο εβηεθάθμο (υπςξ
μ επζηθζκήξ πονήκαξ), είκαζ ηνίζζιδ βζα ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ιζαξ μοζίαξ. Όπςξ
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παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Self (2010), πμθθέξ θμνέξ, απθά ηαζ ιυκμ δ απεθεοεένςζδ
κημπαιίκδξ, ανηεί βζα κα πνμηαθέζεζ ημ ηυζμ πμθφπθμημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ.
Σοβηεηνζιέκα, μζ D2 οπμδμπείξ, θαίκεηαζ κα ιεζμθααμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δζαδζηαζίαξ
αοηήξ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ ημηαΐκδξ, εκχ μζ D1 έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ πανέπμοκ ακαζηαθηζηή
δνάζδ (Philips, Stuber, Heien, Wightman&Carelli, 2003, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Self, 2010).
Πανυιμζα εονήιαηα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηζξ οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ μοζζχκ ιε θίβεξ ιυκμ
δζαθμνέξ. Γζα πανάδεζβια, δ πμνήβδζδ ακηαβςκζζηχκ ηςκ D3 οπμδμπέςκ, πενζμνίγεζ ηδκ
οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ηδξ κζημηίκδξ ζε ανμοναίμοξ, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηδκ ειπθμηή
ημο ακςηένς οπμδμπέα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ (Michelietal., 2007).

1.5 Νεπξνπξνζαξκνγέο
Σδιακηζηυηαημ νυθμ θαίκεηαζ κα ηαηέπμοκ ηαζ μζ κεονμπνμζανιμβέξ πμο ηάκμοκ ηδκ
ειθάκζζδ ημοξ ηονίςξ ιεηά απυ πνυκζα έηεεζδ ζε ηάπμζα μοζία ηαζ ανβυηενα δοζημθεφμοκ
ηδ δζαημπή ηδξ αθθά ηαζ ηδκ πνυθδρδ ιζαξ εκδεπυιεκδξ οπμηνμπήξ (Shaham&Hope, 2005).
Γζα ηδ πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ημο εεζζιμφ ηαζ ηδξ δοζημθίαξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα άημια
κα παναιείκμοκ ηαεανά απυ μοζίεξ, παναηάης εα ακαθενεμφκ ηάπμζεξ απυ ηζξ ααζζηυηενεξ
κεονμπνμζανιμβέξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ ιζα μοζίαξ αθθά ηαζ
ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ. Η ένεοκα ηςκ Randoetal. (2011), εκηυπζζε πςξ δ πμζυηδηα θαζάξ
μοζίαξ ζε πνμιεηςπζαίεξ ηαζ μπίζεζεξ ανεβιαηζηέξ πενζμπέξ ιεζχκεηαζ ζε δείβια αθημμθζηχκ
αηυιςκ, πμο απέπμοκ απυ ημ αθημυθ βζα έκα ιήκα. Τα εονήιαηα αοηά επζαεααζχκμοκ ηδκ
φπανλδ κεονμπνμζανιμβχκ ζε άημια πμο έηακακ ιεβάθδξ έκηαζδξ πνήζδ ηάπμζαξ μοζίαξ
ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ίδζμοξ ενεοκδηέξ, ηα απμηεθέζιαηα πμο παναηδνήεδηακ, μδήβδζακ ηαζ
ζε ζοκημιυηενδ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηα αθημμθζηά άημια ζε ζπέζδ ιε ηα ιδ
αθημμθζηά.
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Όπςξ είκαζ ήδδ βκςζηυ ημ ιεζμιεηαζπιζαηυ κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια είκαζ αοηυ πμο
απαζπμθεί ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ηαζ έπεζ επζαεααζςεεί δ ειπθμηή ημο ζε πμθθέξ
πηοπέξ ημο εεζζιμφ. Οζ Corominas-Rosoet al. (2015), οπμζηδνίγμοκ πςξ μζ αζμθμβζηέξ
αθθαβέξ πμο ζοιααίκμοκ ζημκ εβηέθαθμ, μδδβμφκ ζε ιζα ζδζαίηενα ζφκεεηδ ηαηάζηαζδ ηαζ
αοηή εηθνάγεηαζ είηε ιέζς ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ είηε ιέζς ηςκ ζηενδηζηχκ
ζοιπηςιάηςκ είηε ιέζς ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ πνήζδ ηδξ μοζίαξ.
Σφιθςκα θμζπυκ ιε ημοξ VandeOeveretal. (2010), δ δνάζδ ηςκ πενζζζυηενςκ
μοζζχκ είκαζ κα δζεβείνμοκηδκ κημπαιζκενβζηή δζααίααζδ ιε δφμ ηνυπμοξ: απεοεείαξ
πονμδυηδζδ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ κεονχκςκ ζηδκ ημζθζαηή ηαθφπηνα ή αφλδζδ ηςκ
ελςηοηηάνζςκ επζπέδςκ κημπαιίκδξ ζημκ επζηθζκή πονήκα. Οζ κεονμπνμζανιμβέξ πμο
πνμηφπημοκ απυ ηζξ ακςηένς δζαδζηαζίεξ πζεακμθμβείηαζ πςξ ιεζμθααμφκ ζε ζοιπενζθμνέξ
ζπεηζηέξ ιε ημκ εεζζιυ. Δπζπθέμκ, ζδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζημ νυθμ ημο επζηθζκμφξ πονήκα,
ηονίςξ ζε γδηήιαηα ακημπήξ ηαζ ελάνηδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανηεηέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ
πςξ αολδιέκδ έηθναζδ ημο cAMP (ιμκμθςζθμνζηή αδεκμζίκδ) ζημκ επζηθζκή πονήκα ιεηά
απυ ζοκεπή έηεεζδ ζε μοζίεξ , ιεζμθααεί ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ακημπήξ ηαζ ηδξ έκημκδξ
δοζθμνίαξ πμο παναηδνείηαζ ζε πμθθά ζηάδζα ηςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ (Barrotetal.,
2002, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ VandeOeveretal., 2010). Λαιαάκμκηαξ πθέμκ ςξ δεδμιέκμ ημ
εφνδια πςξ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ κεονμπνμζανιμβέξ, ηέεδηε δ
οπυεεζδ πςξ μ εεζζιυξ ιπμνεί κα οπυηεζηαζ ζε δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ ικήιδξ, μζ μπμίεξ
ειπθέημοκ ιδπακζζιμφξ κεονμπθαζηζηυηδηαξ.
Όζμκ αθμνά αοηέξ ηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ κεονμπνμζανιμβέξ, ηαηά πνχηδξ έπμοκ ηδκ
ζηακυηδηα κα ιεηααάθθμοκ ηδκ ακηζδναζηζηυηδηα ηςκ κεονχκςκ ημο έζς πνμιεηςπζαίμο
θθμζμφ, ζηα ενεείζιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή. Δπζπθέμκ, πνμαθεπηζηυ πανάβμκηα
ηαζ ηαοηυπνμκα ζδιακηζηή αθθαβή ιεηά ηδ δζαημπή ιζαξ μοζίαξ, δζαδναιαηίγεζ μ
εβηεθαθζηυξ κεονμηνμθζηυξ πανάβμκηαξ(BDNF). Οζ Corominas-Rosoetal. (2015), ζε ιζα
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ιεθέηδ ημοξ εκηυπζζακ πςξ ηα επίπεδα BDNF αολήεδηακ ημ πνχημ δζάζηδια ιεηά ηδ
δζαημπή ηδξ ημηαΐκδξ, ιε απμημνφθςια ηζξ 90 ιένεξ, ζε πενζμπέξ ηονίςξ ιεζμιεηαζπιζαηέξ.
Αοημφ ημο είδμοξ δ αφλδζδ υιςξ, έπεζ δφμ μπηζηέξ: απυ ηδ ιία απμηεθεί πνμαθεπηζηυ
πανάβμκηα ειθάκζζδξ ηδξ οπμηνμπήξ θυβς ηςκ πνμζανιμβχκ πμο έπμοκ θάαεζ πχνα ηαζ απυ
ηδκ άθθδ απμηεθεί έκδεζλδ οβζμφξ ακάννςζδξ ιεηά απυ επακαθαιαακυιεκδ μλεία πνήζδ
ημηαΐκδξ. Τα εονήιαηα θμζπυκ είκαζ εκ ιένεζ ακηζθαηζηά ηαζ πνεζάγμκηαζ πεναζηένς ένεοκεξ
βζα κα ηαεμνζζηεί επαηνζαχξ μ ηνυπμξ πμο θεζημονβμφκ μζ κεονμπνμζανιμβέξ.
Δλεζδζηεοιέκα εονήιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ αθθαβέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζημκ
εβηέθαθμ, ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ ημο αθημμθζζιμφ, ηαζ ιάθζζηα οπάνπεζ πθδεχνα
ηέημζςκ ενεοκχκ. Σφιθςκα ιε ημοξ Seo ηαζ Sinha (2014), ζημ πνυκζμ αθημμθζζιυ,
θαιαάκμοκ πχνα κεονμπνμζανιμβέξ πμο αθμνμφκ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ κεονςκζηχκ
ηοηθςιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοκαίζεδια ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ηςκ αηυιςκ ζηδκ
επακαπνμζανιμβή. Δηηυξ αοηχκ, θαίκεηαζ πςξ μζ πνμζανιμβέξ αοηέξ, δζαθμνμπμζμφκ ηα
επίπεδα κημπαιίκδξ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ επδνεάγεζ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ηαζ μδδβεί ζε
ροπακαβηαζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ιε ζηυπμ αέααζα ηδκ εη κέμο θήρδ ημο αθημυθ. Όθεξ μζ
ακςηένς δμιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ αθθαβέξ ζηα πμζηίθα νοειζζηζηά ζοζηήιαηα, επζθένμοκ ιε
ηδ ζεζνά ημοξ ηδκ ζζπονή επζεοιία βζα θήρδ αθημυθ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ εκζζπφμοκ ηζξ
πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ ηδξ οπμηνμπήξ.
Τα ζημζπεία πμο ακαθένεδηακ παναπάκς, είκαζ ιυκμ έκα ιζηνυ δείβια ηςκ αθθαβχκ
πμο ζοιααίκμοκ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ηαηά ηδ πνήζδ αθθά ηαζ ιεηά ηδ δζαημπή ιζαξ
ελανηδζζμβυκμο μοζίαξ. Απυ ημ βεβμκυξ αοηυ ιπμνεί κα ηαηακμδεεί ηαζ δ ζμαανυηδηα ημο
εεζζιμφ ηαεχξ ηαζ δ δοζημθία κα ακαπηοπεμφκ επανηείξ ιέεμδμζ πνυθδρδξ ηαζ εεναπείαξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ
ΤΠΟΣΡΟΠΖ
Γζα ηδκ πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ οπμηνμπήξ, έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ
ζπεδζαζηεί ηάπμζα πεζναιαηζηά ιμκηέθα, ηα μπμία ιεθεημφκ πεζναιαηυγςα (επίιοεξ ηαζ
πμκηίηζα), πςνίξ αέααζα κα απμηθείμκηαζ ένεοκεξ πμο έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ ακενχπμοξ.
Δίκαζ ζηυπζιμ κα ακαθενεεί πςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ βζα ηδκ
οπμηνμπή ααζίγεηαζ ζε ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζε πεζναιαηυγςα βζ’ αοηυ ηαζ οπάνπμοκ
λεπςνζζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ιμκηέθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Τα ιμκηέθα αοηά είκαζ πμζηίθα
ηαζ πδβάγμοκ είηε απυ ζοιπενζθμνζηέξ εεςνίεξ είηε απυ κεονμθοζζμθμβζηέξ ιεθέηεξ ηαζ
ενεεζζιυ ημο εβηεθάθμο. Παναηάης, εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα αδνήξ ηαηαβναθήξ ηςκ εονέςξ
πνδζζιμπμζμφιεκςκ ιμκηέθςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ ηεπκζηχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ενβαζηδνζαηέξ ζοκεήηεξ.
Σε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ιμκηέθμ ηδξ οπμηνμπήξ (reinstatementmodel) πμο ηαηά ηυνμκ
πνδζζιμπμζείηαζ πενζζζυηενμ ιέπνζ ηαζ ζήιενα, έπεζ ακαπηοπεεί ηδ δεηαεηία ημο 1980 απυ
ημοξ deWit ηαζ Stewart (1981.1983) ηαζ ακαθφεζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ έκα
πεζναιαηυγςμ εηπαζδεφεηαζ ζηδκ αοημπμνήβδζδ ιζαξ μοζίαξ ηαζ ανβυηενα ζηδκ δζαημπή ηδξ
ηαζ ζηζξ δζενβαζίεξ (ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα, ζηνεξ, ιζηνέξ δυζεζξ ηδξ μοζίαξ) πμο
ιεζμθααμφκ χζηε κα ακαγδηήζεζ εη κέμο ηδκ μοζία. Σφιθςκα ιε ημοξ MartinFardonηαζWeiss (2013)ημ ιμκηέθμ ηδξ οπμηνμπήξ, πενζθαιαάκεζ ιέζς ηδξ ιεευδμο ηδξ
αοημπμνήβδζδξ, ηζξ παναηάης ηεπκζηέξ: ηα δζαηνζηά ενεείζιαηα (discretecues), ηα δζαηνζηζηά
ενεείζιαηα (discriminaticecues) ηα ενεείζιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πθαίζζμ
(contextualcues), ηδκ ελανηδιέκδ πνμηίιδζδ εέζδξ, ηδκ ακαικδζηζηή ή εη κέμο θήρδ ηδξ
μοζίαξ (drugpriming), ηαζ ηάπμζεξ ηεπκζηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζηνεξ (δθεηηνμζυη ζηα
πυδζα, ζηένδζδ ηνμθήξ, ελακαβηαζιέκδ ημθφιαδζδ ηαζ θανιαημθμβζημί ζηνεζμβυκμζ
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πανάβμκηεξ). Παναηάης εα ακαθοεμφκ μζ ηεπκζηέξ αοηέξ έηζζ χζηε κα ηαηακμδεεί ηαθφηενα
δ δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο αοηή ιεθεηάηαζ ζηζξ εηάζημηε ένεοκεξ.
2.1 Απηνρνξήγεζε
Η ιέεμδμξ ηδξ αοημπμνήβδζδξ, είκαζ δ ζοπκυηενα πνδζζιμπμζμφιεκδ ηαζ πενζζζυηενμ
απμδεηηή ζημκ ημιέα ηδξ ελάνηδζδξ δζυηζ ελεηάγεζ πζμ άιεζα ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο
παναηδνμφκηαζ ιεηά ηδ πμνήβδζδ μοζζχκ. Καηά αάζδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζοκηεθεζηζηή
ιάεδζδ (Πακαβήξ, 2010. Panlilio&Goldbert, 2007). Η δζαδζηαζία πενζθαιαάκεζ ηδκ πίεζδ
εκυξ ιμπθμφ, πμο εα μδδβήζεζ ζηδ πμνήβδζδ ηδξ μοζίαξ ζημ πεζναιαηυγςμ. Τμ
πεζναιαηυγςμ,αθμφ ακηθήζεζ ηάπμζα εοπανίζηδζδ απυ αοηυ, εα επζδζχλεζ κα πζέζεζ ηαζ πάθζ
ημ ιμπθυ. Δίκαζ βεκζηή δ παναδμπή υηζ ηα θάνιαηα πμο αοημπμνδβμφκ ηα πεζναιαηυγςα,
απμηεθμφκ μοζίεξ ελάνηδζδξ ηαζ βζα ημοξ ακενχπμοξ (Πακαβήξ, 2010).
Σηδ αζαθζμβναθία, οπάνπμοκ πμζηίθεξ ηεπκζηέξ ιέζς ηςκ μπμίςκ ιπμνεί κα ελεηαζηεί
ημ θαζκυιεκμ ημο εεζζιμφ ηαζ ααζίγμκηαζ ζημ ιμκηέθμ ηδξ αοημπμνήβδζδξ. Σηζξ επυιεκεξ
εκυηδηεξ εα πανμοζζαζημφκ μζ ηεπκζηέξ εηείκεξ πμο είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ
οπμηνμπή ηαζ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί επακεζθδιιέκα ζε ηέημζμο είδμοξ ένεοκεξ.
Σε βεκζηέξ βναιιέξ, δ αοημπμνήβδζδ είκαζ απμηεθεζιαηζηή επεζδή έπεζ ηδ δοκαηυηδηα
κα ιεηνήζεζ ιε αηνίαεζα ηζξ ζοιπενζθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ εεζζιυ. Δπζπθέμκ ζφιθςκα
ιε ημοξ PanlilioηαζGoldbert (2007), έκα αηυια πθεμκέηηδια ηδξ είκαζ υηζ ηάκεζ πζμ εφημθδ
ηδ ηαηακυδζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ημο εεζζιμφ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζοιιεηέπεζ ζηδ δζαιυνθςζδ
εεναπεοηζηχκ ιεευδςκ, πμο ζηδκ μοζία είκαζ ηαζ μ ζηυπμξ υθςκ αοηχκ ηςκ ενεοκχκ.

2.1.1 Γζαηνζηά ηαζ δζαηνζηζηά ενεείζιαηα
Θεςνείηαζ δ πζμ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμξ βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ ελανηδιέκςκ παναβυκηςκ
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ. Η δζαδζηαζία ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ
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ενεεζζιάηςκ είκαζ απθή ηαζ έπεζ ςξ ελήξ: δ ακηίδναζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ μοζία
ακηζζημζπίγεηαζ ιε ηδκ πανμοζίαζδ εκυξ ενεείζιαημξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ έκαξ δπδηζηυξ
ηυκμξ ή έκα ζηζβιζαίμ θςξ, ιε ηδκ έκανλδ ημο μπμίμο ημ εηάζημηε πεζναιαηυγςμ ιαεαίκεζ κα
ακηζδνά πζέγμκηαξ έκα ιμπθυ. Η παναπάκς δζαδζηαζία πναβιαημπμζείηαζ ιε ζημπυ ημ ανπζηά
μοδέηενμ ζημζπείμ κα ιεηαηναπεί ζε ελανηδιέκμ ενέεζζια. Σηδκ μοζία, αοηυ πμο ιεηνάηαζ ιε
ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή είκαζ ηαηά πυζμ ιία πνμδβμοιέκςξ ιδ ελανηδιέκδ ακηίδναζδ
ιεηαηνέπεηαζ ζε ελανηδιέκδ ιεηά ηδ πανμοζίαζδ ημο ενεείζιαημξ.
Σοβηεηνζιέκα βζα ηα δζαηνζηά ενεείζιαηα (discretecues), πανάθθδθα ιε ηδκ
εηπαίδεοζδ βζα αοημπμνήβδζδ ηάπμζαξ μοζίαξ, δ πίεζδ ημο ιμπθμφ, μδδβεί ζηδκ πμνήβδζδ
ηδξ μοζίαξ, δ μπμία πθέμκ έπεζ ζοκδοαζηεί ιε έκα δζαηνζηυ ενέεζζια(δπδηζηυξ ηυκμξ ή ιζα
ζηζβιζαία θάιρδ ή ζοκδοαζιυξ ηςκ δφμ). Έπεζηα ελαθείθεηαζ δ ακηίδναζδ (πίεζδ ημο
ιμπθμφ), ηαοηυπνμκα αέααζα ιε ηδκ απμοζία ηδξ μοζίαξ. Τέθμξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ελέηαζδξ
ηδξ οπμηνμπήξ, ακαιέκεηαζ πςξ ιε ηδκ επακέηεεζδ ζημ δζαηνζηυ ενέεζζια, οπάνπμοκ
ιεβάθεξ πζεακυηδηεξ κα οπάνλεζ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ηδξ μοζίαξ πμο πνμδβμοιέκςξ είπε
δζαημπεί (Venniro, Caprioli&Shaham, 2015).
Όζμκ αθμνά ηα δζαηνζηζηά ενεείζιαηα (discriminativecues), δ δζαδζηαζία πμο
αημθμοεείηαζ είκαζ δ ελήξ: ηάεε θμνά πμο ημ πεζναιαηυγςμ πζέγεζ ημ ιμπθυ, πανμοζία εκυξ
δζαηνζηζημφ ζημζπείμο, δέπεηαζ ιζα πμζυηδηα ηδξ μοζίαξ ή εβπφζεζξ αθαηυκενμο, ιε ηδ
πανμοζία εκυξ δζαθμνεηζημφ ενεείζιαημξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ αοηήξ, ιεζχκεηαζ
αζζεδηά δ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ. Ακηίεεηα, ηαηά ηδ θάζδ δζαημπήξ, ηαηά ηδκ μπμία
απμοζζάγμοκ ηαζ ηα ενεείζιαηα αθθά ηαζ δ μοζία, μ πνυκμξ αολάκεηαζ ηαζ πάθζ. Έηζζ, ζημ
ηεζη βζα ηδκ οπμηνμπή, δ επακέηεεζδ ζε έκα δζαθμνεηζηυ ενέεζζια, πμο πνμέαθεπε ηδ
δζαεεζζιυηδηα ηδξ μοζίαξ, είκαζ ανηεηή βζα κα πνμηαθέζεζ ηδκ οπμηνμπή (Venniroetal.,
2015).
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2.1.2 Δνεείζιαηα ζπεηζηά ιε ημ πθαίζζμ
Tμ ιμκηέθμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκημξ, άνπζζε κα
ακαπηφζζεηαζ ζδιακηζηά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ηαζ ιεθεηά πχξ ηα πενζααθθμκηζηά
ενεείζιαηα μδδβμφκ ζηδκ επακαπνυζθδρδ ηδξ ελανηδζζμβυκμο μοζίαξ. Βαζζηυ νυθμ ζε αοηή
ηδ πενίπηςζδ δζαδναιαηίγεζ δ δζαεεζζιυηδηα ηδξ μοζίαξ, δ μπμία πθέμκ ελανηάηαζ απυ ημ
ενέεζζια πμο είκαζ πανυκ ηδ ζηζβιή ηδξ αοημπμνήβδζδξ (Martin-Fardon&Weiss, 2013).
Τμ ιμκηέθμ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ενεεζζιάηςκ, δίκεζ έιθαζδ ζημ πθαίζζμ πνήζδξ ηδξ
μοζίαξ ελάνηδζδξ. Σοβηεηνζιέκα, δ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ βζα κα επζηεοπεεί αοηυ
είκαζ δ παναηάης: ανπζηά ηα πεζναιαηυγςα εηπαζδεφμκηαζ ζηδκ αοημπμνήβδζδ ηδξ μοζίαξ ζε
έκα ζοβηεηνζιέκμ πενζαάθθμκ πμο πενζθαιαάκεζ ηάπμζα ενεείζιαηα (μπηζηά ηαζ απηζηά
ενεείζιαηα, πνμκζηυ ζδιείμ πμνήβδζδξ). Έπεζηα, δ πίεζδ ημο ιμπθμφ ιεηαηίεεηαζ ζε έκα
εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ πενζαάθθμκ ιε δζαθμνεηζηά ενεείζιαηα. Καηά ηδ θάζδ ηδξ οπμηνμπήξ,
δ έηεεζδ ζημ πνχημ πενζαάθθμκ μδδβεί πζεακυηαηα ζηδκ θήρδ ηδξ μοζίαξ αηνζαχξ επεζδή ημ
πεζναιαηυγςμ έπεζ ζοκδέζεζ ημ πενζαάθθμκ αοηυ ιε ηδ πνήζδ ηδξ μοζίαξ (Venniroetal.,
2015).
2.1.3 Δλανηδιέκδ πνμηίιδζδ εέζδξ
Η ελανηδιέκδ πνμηίιδζδ εέζδξ είκαζ έκα αηυιδ πμθφ βκςζηυ ιμκηέθμ πμο
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ένεοκα βζα ημκ εεζζιυ ηαζ υπζ ιυκμ (εκζζποηζηέξ ζδζυηδηεξ θανιάηςκ,
ηνμθήξ, δθεηηνζημφ ενεεζζιμφ) (Πακαβήξ, 2010). Όπςξ οπμδεζηκφεζ μ υνμξ, ημ
πεζναιαηυγςμ, ιεηά απυ επακεζθδιιέκδ έηεεζδ ιε ηδκ εεζζηζηή μοζία ζημκ έκακ απυ ημοξ
δφμ ηθςαμφξ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ, αθήκεηαζ εθεφεενμ κα ηζκδεεί ακάιεζα ημοξ.
Αοηυ πμο ζηδ ζοκέπεζα εηηζιά μ πεζναιαηζζηήξ είκαζ μ πνυκμξ παναιμκήξ ημο
πεζναιαηυγςμο ζημκ ηάεε ηθςαυ. Τα απμηεθέζιαηα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμζδμηίεξ ημο
ελεηαζηή υηακ ημ πεζναιαηυγςμ παναιέκεζ πενζζζυηενμ ζημκ ηθςαυ πμο έπεζ ζοκδεεεί ιε
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ηάπμζα εκζζποηζηή μοζία ή άθθμ ενέεζζια (Huston, Silva, Topic&Muller, 2013. MartinFardon, 2013. Πακαβήξ, 2010).
Βέααζα, είκαζ πνμθακέξ πςξ ημ ιμκηέθμ πανμοζζάγεζ ηάπμζα πθεμκεηηήιαηα ηαζ
ηάπμζα ιεζμκεηηήιαηα. Ανπζηά, έκα απυ ηα ααζζηυηενα πθεμκεηηήιαηα είκαζ υηζ ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί ζε πμζηίθμοξ επζζηδιμκζημφξ ημιείξ υπςξ βζα πανάδεζβια μζ κεονμεπζζηήιεξ,
δ βεκεηζηή ηαζ δ θανιαημθμβία ενεοκχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηζξ εκζζποηζηέξ δνάζεζξηςκ
θοζζηχκ εκζζποηχκ ηαζ ηςκ ροπμηνυπςκ μοζζχκ (Tzschentke, 2007, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Hustonetal, 2013). Φοζζηά, εηηυξ απυ ημοξ παναπάκς ημιείξ, ειθακήξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ημο
ιμκηέθμο ζηδ ιεθέηδ βζα ημκ εεζζιυ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ. Δπζπθέμκ, ζε βεκζηέξ
βναιιέξ οπενζζπφεζ δ άπμρδ πςξ δ ελανηδιέκδ πνμηίιδζδ εέζδξ ααζίγεηαζ ζηδκ ηθαζζζηή
ελανηδιέκδ ιάεδζδ. Η παναπάκς πνυηαζδ ίζςξ πανμοζζάγεζ ηάπμζα αλζμπζζηία εθυζμκ
έπμοκ πναβιαημπμζδεεί πμθθέξ ιεθέηεξ, αθθά μζ Hustonetal (2013), οπμζηδνίγμοκ πςξ είκαζ
οπεναπθμφζηεοζδ δζυηζ, ειπθέημκηαζ ηαζ άθθεξ ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ, μζ μπμίεξ ηάκμοκ ημ
ιμκηέθμ πζμ ζφκεεημ. Έκα επζπθέμκ πθεμκέηηδια ζφιθςκα ιε ημκ Πακαβή (2010), είκαζ υηζ
εηηυξ απυ ηζξ εκζζποηζηέξ ζδζυηδηεξ πμο εηηζιχκηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή, ιπμνεί κα
εηηζιδεεί ηαζ δ απμζηνμθή πμο πνμηαθεί ηάπμζμ ενέεζζια ή ηάπμζα μοζία. Αοηυ είκαζ
ζδιακηζηυ βζαηί μ νυθμξ ηδξ απμζηνμθήξ είκαζ ημιαζηυξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ.
Τμ παναπάκς πνυηοπμ ααζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ ηθαζζζηήξ ελανηδιέκδξ ιάεδζδξ ηαζ
ζφιθςκα ιε ημοξ Martin-FardonandWeiss (2013) απμηεθεί ιζα πνήζζιδ ηεπκζηή πμο
επδνεάγεζ ηδκ ανπζηή ιάεδζδ (acquisition) ημο ζπεηζημφ ιε ηδκ μοζία πθαζζίμο ηαζ ηδκ
έηθναζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο ζοκεπάβμκηαζ αοηή ηδ ιάεδζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ
Huston et al. (2013), οπμζηδνίγμοκ πςξ ημ ιμκηέθμ ελανηδιέκδξ πνμηίιδζδξ εέζδξ ιπμνεί κα
έπεζ ηάπμζμοξ πενζμνζζιμφξ ή ηάπμζεξ επζπθέμκ πνμεηηάζεζξ ηαζ ςξ εη ημφημο, απαζημφκηαζ
πεναζηένς ένεοκεξ. Έηζζ θμζπυκ, μζ παναπάκς ενεοκδηέξ πνμηείκμοκ πςξ δ ελανηδιέκδ
πνμηίιδζδ εέζδξ έπεζ ηάπμζεξ πνμεηηάζεζξ πμο ζοκμρίγμκηαζ παναηάης: ανπζηά ιπμνεί κα
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απμηεθεί ιμκηέθμ ζοιπενζθμνάξ ηαεμδδβμφιεκδξ απυ ημ ηίκδηνμ (incentivedrivenbehavior). Γεφηενμκ, οπάνπεζ πζεακυηδηα κα είκαζ ζοκέπεζα εκζζποηζηήξ ζοιπενζθμνάξ
πμο εηθνάγεηαζ ιε ημ πνυηοπμ ‘ζοκηεθεζηζηή ελάνηδζδ ηδξ επζηναηέζηενδξ ζοιπενζθμνάξ
ζημ ελανηδιέκμ ζδιείμ’ (operantconditioningofbehaviorprevailingattheconditionedsite). Η
ηνίηδ ηαζ ηεθεοηαία εκαθθαηηζηή είκαζ κα θεζημονβεί ςξ ζοκέπεζα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ
ελανηδιέκδξ αβςβήξ (conditionedtreatment), υηακ πνυηεζηαζ βζα ημ θανιαημθμβζηυ ιμκηέθμ
πνμηίιδζδξ εέζδξ.

2.1.4 Δη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ
Τμ πανυκ ιμκηέθμ εηηυξ απυ ηδκ οπμηνμπή ηαεαοηή, αζπμθείηαζ ηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ
ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ, πμο μοζζαζηζηά απμηεθεί πνμαθεπηζηυ πανάβμκηα
επζηζκδοκυηδηαξ βζα ηδκ οπμηνμπή. Δπζπθέμκ, ημ πνυηοπμ πμο εα ακαθοεεί, ιπμνεί κα
βεκζηεοηεί ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ βζαηί ζοκήεςξ αοηυξ είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ έκαξ πνχδκ
πνήζηδξ οπμηνμπζάγεζ. Δίκαζ αέααζα δφζημθμ ηαζ ακηζδεμκημθμβζηυ κα πμνδβδεεί ζε έκακ
πνχδκ πνήζηδ ιζα ιζηνμπμζυηδηα ηδξ μοζίαξ ζηδκ μπμία είπε εεζζηεί βζα αοηυ ηαζ ημ
ιμκηέθμ πμο αθμνά ζημοξ ακενχπμοξ είκαζ θίβμ δζαθμνμπμζδιέκμ. Γδθαδή, δεκ πμνδβείηαζ δ
μοζία ιεηά απυ πνμηνμπή ημο ενεοκδηή, απθά βίκμκηαζ ηαηά ηαζνμφξ ένεοκεξ πμο έπμοκ ςξ
ζηυπμ κα ιεθεηήζμοκ πυζα άημια οπμηνμπίαζακ ιεηά απυ επακαπνυζθδρδ ιζηνήξ
πμζυηδηαξ ηδξ μοζίαξ.
Έηζζ θμζπυκ, ζηδκ ανπζηή θάζδ ημο ιμκηέθμο, ηα πεζναιαηυγςα αοημπμνδβμφκ ιζα
ιζηνή πμζυηδηα ιζαξ ελανηδζζμβυκμο μοζίαξ. Σοκήεςξ ιεηά απυ αοηυ, πανμοζζάγεηαζ ιζα
απχθεζα εθέβπμο ηαζ μ ηίκδοκμξ βζα οπμηνμπή αολάκεηαζ ηαηαηυνοθα. Σηυπμξ θμζπυκ ημο
ιμκηέθμο ιέζς ηδξ πνυηθδζδξ ακζζμννμπίαξ,είκαζ κα ιεθεηήζεζ ηζξ κεονςκζηέξ ηαζ
ηοηηανζηέξ αάζεζξ αοηήξ ηδξ απχθεζαξ ηαζ κα ηαηακμδεεί πθήνςξ ημ πχξ αοηυ εηθνάγεηαζ
(Martin-Fardon&Weiss, 2013). Με αοηυ ημκ ηνυπμ πανέπμκηαζ πνήζζια ζημζπεία βζα ηδκ
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ένεοκα ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ, δίκμκηαξ έηζζ απακηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ
εβηεθαθζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο παίγμοκ νυθμ ζε αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ.
2.1.5 Σηνεξ
Σηδκ ηαηδβμνία ηδξ αοημπμνήβδζδξ οπάβμκηαζ ηαζ ηα ιμκηέθα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
ζηνεξ ςξ πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα οπμηνμπή. Τμ ζηνεξ υπςξ εα εζπςεεί ηαζ ζε επυιεκα
ηεθάθαζα, είκαζ έκαξ ααζζηυξ πανάβμκηαξ πμο μδδβεί ζηδκ οπμηνμπή ηαζ δζαδναιαηίγεζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ θεζημονβίεξ ημο εβηεθάθμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ εεζζιυ.
Ανηεηά είκαζ ηα ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ ηαζ εα βίκεζ
ιζα πνμζπάεεζα κα πενζβναθμφκ ζφκημια (δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα, ελακαβηαζιέκδ
ημθφιαδζδ, ζηένδζδ ηνμθήξ, θανιαημθμβζημί πανάβμκηεξ). Σε βεκζηέξ βναιιέξ, δ
δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ ζημ ιμκηέθμ ημο ζηνεξ είκαζ δ ελήξ: ηα πεζναιαηυγςα
εηπαζδεφμκηαζ ζηδκ αοημπμνήβδζδ ιζαξ μοζίαξ, πανμοζία εκυξ δζαηνζημφ ενεείζιαημξ.
Ανβυηενα, ζηδ θάζδ ελαθάκζζδξ, ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ ημ ενέεζζια αθθά πάκεηαζ δ
δοκαηυηδηα θήρδξ ηδξ μοζίαξ. Σηδ θάζδ ελέηαζδξ ηδξ οπμηνμπήξ, πανμοζζάγμκηαζ μζ
εηάζημηε ζηνεζμβυκμζ πανάβμκηεξ, πμο ζοκήεςξ είκαζ ανηεημί βζα κα επακαθένμοκ ηδ πνήζδ
ηδξ μοζίαξ (Venniroetal., 2015).
Ανπζηά, ημ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα, είκαζ μ ηαηελμπήκ ηνυπμξ πνυηθδζδξ ζηνεξ ζε
ζοκεήηεξ ενβαζηδνίμο. Ο Blacktop (2014), οπμζηδνίγεζ πςξ ημ δθεηηνζηυ ζμη είκαζ ιζα
ιέεμδμξ αοημπμνήβδζδξ, απμηεθεζιαηζηή βζα ηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ,
βεβμκυξ πμο πνμςεεί ηδ πνήζδ ημο ζηζξ πενζζζυηενεξ ζπεηζηέξ ένεοκεξ. Τμ εφνδια αοηυ
επζαεααζχκμοκ ηαζ μζMantsch et al.(2015), μζ μπμίμζ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ πςξ ιεηά ηδ
πνήζδ ημο ιμκηέθμο αοημφ βζα ηδ πενίπηςζδ ηδξ δνςίκδξ, πανμοζίαζε απμηεθεζιαηζηυηδηα
πνμμδεοηζηά ηαζ βζα ηδκ ημηαΐκδ, ημ αθημυθ, ηδ ιεεαιθεηαιίκδ ηαζ ηδ κζημηίκδ.
Η ελακαβηαζιέκδ ημθφιαδζδ είκαζ άθθμ έκα ιμκηέθμ πνυηθδζδξ ζηνεξ, ηαεχξ
εηεέηεζ ηα πεζναιαηυγςα ζε εενιμηναζίεξ κενμφ πμο ημοξ πνμηαθμφκ ακαζηάηςζδ. Ο
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εηάζημηε ενεοκδηήξ ιε ιζα αζκηεμηάιενα, παναηδνεί ζοιπενζθμνέξ υπςξ ημθφιαδζδ,
πνμζπάεεζα κα αμοηήλμοκ ζημ κενυ ή κα ιείκμοκ αηίκδηα επζπθέμκηαξ (Linthorst, Penalva,
Flakshkamm, Holsboer, &Reul, 2002).
Σπεηζηά ιε ηδ πνυηθδζδ ζηνεξ ιέζς θανιαημθμβζηχκ παναβυκηςκ, δ μοζία πμο έπεζ
πνδζζιμπμζδεεί ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, είκαζ δ ομπζιαίκδ (yohimbine). Πνχηα απυ υθα,
εεςνείηαζ ακηαβςκζζηήξ ηςκ α-2 αδνεκενβζηχκ οπμδμπέςκ. Η οπμηνμπή ζε αοηή ηδ
πενίπηςζδ πνμηφπηεζ θυβς ηςκ αολδιέκςκ επζπέδςκ κμναδνεκαθίκδξ (ΝΑ) πμο
πνμηαθμφκηαζ θυβς ηδξ ομπζιαίκδξ. Ωζηυζμ δ ομπζιαίκδ θαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ έκαξ
ακηαβςκζζηήξ ηςκ D2 κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ, κα ιζιείηαζ ηζξ ζοιπενζθμνζηέξ
ακηζδνάζεζξ ημο 5-HT1a, ζενμημκζκενβζημφ οπμδμπέα ηαζ κα έπεζ 40-45 ακαθμβία
εηθεηηζηυηδηαξ ζημοξ α2/α1 αδνεκενβζημφξ οπμδμπείξ. Τα παναπάκς, οπμδεζηκφμοκ πςξ δ
ομπζιαίκδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ οπμηνμπή ιε ηδ ιεζμθάαδζδ υθςκ αοηχκ ηςκ ιδπακζζιχκ.
Δίκαζ θμζπυκ έκα γήηδια βζα πεναζηένς ελέηαζδ ηαζ ηεηιδνίςζδ (Shepard, Bossert, Liu,
&Shaham, 2004).
Τέθμξ, ημ ιμκηέθμ ηδξ ζηένδζδξ ηνμθήξ (fooddeprivation), ζημπεφεζ ζημ υηζ ιε ηδ
ζηένδζδ ημο θαβδημφ, ημ πεζναιαηυγςμ ςεείηαζ ζηδκ αοημπμνήβδζδ ημηαΐκδξ, ιε ζημπυ
αηνζαχξ κα ιεζχζεζ ημ ζηνεξ ημο απυ ηδκ έθθεζρδ ηδξ ηνμθήξ (Specker, Lac, &Caroll, 1993).
Αθμφ δδιζμονβδεεί δ ζηνεζμβυκμξ ειπεζνία ζημ εηάζημηε πεζναιαηυγςμ, έπεζ
εκδζαθένμκ κα ελεηαζημφκ μζ ιδπακζζιμί δνάζδξ ηδξ ειπεζνίαξ αοηήξ, πμο θαιαάκμοκ πχνα
ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ζοιπενζθαιαάκμοκ πμζηίθεξ πενζμπέξ ηαζ κεονμδζααζααζηέξ.

2.2 Απηνεξεζηζκόο
Η ιέεμδμξ ημο αοημενεεζζιμφ, είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ ζηδ πενίπηςζδ ημο εεζζιμφ,
ηαεχξ ιέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, είκαζ δοκαηυκ κα ιεθεηδεμφκ δζάθμνεξ πηοπέξ ημο οπυ
ελέηαζδ θαζκμιέκμο. Όζμκ αθμνά ηδ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ ζε πεζναιαηζηέξ
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ζοκεήηεξ, είκαζ ανηεηά απθή ηαζ έπεζ ςξ ελήξ: ημ πεζναιαηυγςμ ιαεαίκεζ κα «αοημπμνδβεί
δθεηηνζημφξ παθιμφξ ζημκ εβηέθαθμ ημο» (Πακαβήξ, 2010, ζεθ. 129), αθμφ πνχηα έπεζ βίκεζ
ειθφηεοζδ δθεηηνμδίμο ζε ηάπμζα πενζμπή πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ ακηαιμζαή. Τα
απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηεπκζηή αοηή, είκαζ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή πμο έπεζ
βίκεζ δ ειθφηεοζδ, ηδ δζάνηεζα, ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδκ ζοπκυηδηα ηδξ δθεηηνζηήξ
αοημπμνήβδζδξ. Σηδ πενίπηςζδ ημο εεζζιμφ, δ ακςηένς ζοιπενζθμνά δείπκεζ κα
ιεηααάθθεηαζ (ιείςζδ ζοπκυηδηαξ δθεηηνζημφ ενεείζιαημξ πμο εκζζπφεζ θοζζμθμβζηά ημ
γχμ), ηονίςξ θυβς ηδξ επίδναζδξ ηςκ μοζζχκ ζημκ εβηέθαθμ ημο γχμο (Πακαβήξ, 2010).
Σημ ηεθάθαζμ αοηυ ακαθένεδηακ ζφκημια μζ ααζζηέξ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζε ενβαζηδνζαηέξ ζοκεήηεξ, ιε ζημπυ κα ιεθεηήζμοκ ζε αάεμξ ημ εέια ηδξ οπμηνμπήξ.
Βέααζα, οπάνπεζ πθδεχνα άθθςκ πζεακχκ ιμκηέθςκ, ςζηυζμ έβζκε εζηίαζδ ζε αοηυ πμο
πνδζζιμπμζείηαζ πενζζζυηενμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ ενεοκδηέξ.
Πνυηεζηαζ βζα ημ ιμκηέθμ οπμηνμπήξ ηςκ deWitηαζ Stewart (1981.1983), ζηδ αάζδ ημο
μπμίμο έπμοκ ακαπηοπεεί ηαζ ηα οπυθμζπα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΑΚΑΣΑΜΑΥΖΣΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ
Η έκκμζα ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηαηέπεζ ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ
οπμηνμπήξ ηαεχξ ηαζ ζηα εέιαηα πμο άπημκηαζ ημο εεζζιμφ βεκζηυηενα (Eliason&Amodia,
2007) . Δίκαζ ημζκχξ απμδεηηυ υηζ δ επζεοιία μδδβεί ημκ πνχδκ πνήζηδ ζηδκ εη κέμο θήρδ
ηδξ μοζίαξ. Βέααζα, πανμοζζάγεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ δ κεονςκζηή ηαζ ακαημιζηή
δναζηδνζυηδηα ημο εβηεθάθμο υηακ θαιαάκεζ πχνα ημ θαζκυιεκμ ηδξ αηαηαιάπδηδξ
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επζεοιίαξ. Παναηάης, εα ελεηαζηεί μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ αηαηαιάπδηδ επζεοιία επζδνά
ζηδ βεκζηυηενδ ειπεζνία ηδξ οπμηνμπήξ απυ ηδκ μπηζηή ηδξ κεονμαζμθμβίαξ ηαζ ηςκ αθθαβχκ
πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε αοηυ ημ επίπεδμ.
3.1 Οξηζκόο ηεο έλλνηαο
Ανπζηά, είκαζ πνήζζιμξ έκαξ μνζζιυξ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ, υπςξ αοηυξ
πνμηφπηεζ απυ ηζξ ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ. Πνζκ απυ ηδκ
ηαηαβναθή ημο μνζζιμφ υιςξ είκαζ απαναίηδηδ ιζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή πμο
ηαηαδεζηκφεζ ηδ πνδζζιυηδηα ημο υνμο. Τμ 1955, μ Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Υβείαξ
(WorldHealthOrganization- WHO) ανκήεδηε κα δεπηεί ημκ υνμ ιε ημ επζπείνδια υηζ δεκ ήηακ
ζαθήξ ηαζ θεζημονβζηυξ. Σηα πνχηα ζηάδζα πνήζδξ ημο ζοκδέεδηε ζηεκά ιε ημκ αθημμθζζιυ
αθθά οπήνπακ ακηίννμπεξ βκχιεξ ςξ πνμξ ημ ηζ ελοπδνεηεί. Γζα αοηυ ημ θυβμ πνμηάεδηακ
δφμ εκαθθαηηζημί μνζζιμί απυ ηδκ WHO (1955, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Skinner & Aubin,
2009) : 1. Σςιαηζηή ελάνηδζδ ηαζ 2. Παεμθμβζηή επζεοιία. Ωζηυζμ μ υνμξ ζςιαηζηή
ελάνηδζδ ζοκδέεδηε ζηεκά ιε ημ ζαηνζηυ ιμκηέθμ, επμιέκςξ δεκ ακηαπμηνζκυηακ ζηζξ
ακάβηεξ μθυηθδνδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ηδκ ελεφνεζδ εκυξ μνζζιμφ
θεζημονβζημφ, πμο εα πενζθαιαάκεζ ηαζ ροπμθμβζηά ζημζπεία. Ύζηενα απυ αοηυ, μζ
KozlowskiandWilkinson (1987) ηαζ μζWest ηαζ Schneiders (1987), πνυηεζκακ ημκ υνμ ηδξ
επζεοιίαξ πναβιαημπμζχκηαξ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ. Τέθμξ, μ Marlatt (1987), εζζήβαβε ιε πζμ
ροπμθμβζημφξ υνμοξ ηδκ έκκμζα ηδξ επζεοιίαξ ηαζ ηδκ πνμζδζυνζζε ςξ «επζεοιία βζα ηζξ
εοπάνζζηεξ επζδνάζεζξ ηδξ μοζίαξ» (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Skinner&Aubin, 2010). Βέααζα,
πανά ηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ παναπάκς ενεοκδηχκ ηαζ πθδεχνα άθθςκ, δ έκκμζα ηδξ
αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ζηενείηαζ εκυξ μθμηθδνςιέκμο μνζζιμφ βζ’ αοηυ ηαζ πμθθέξ θμνέξ
απμηεθεί πεδίμ δζαιάπδξ ιεηαλφ ηςκ ενεοκδηχκ ημο ηθάδμο.
Ο μνζζιυξ πμο αημθμοεεί είκαζ εκδεζηηζηυξ ηαζ έπεζ ςξ ζημπυ κα ακαδείλεζ ηδκ
έκκμζα ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. Σε ηαιία πενίπηςζδ δεκ
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ακηαπμηνίκεηαζ ελ μθμηθήνμο ζηδκ αηνζαή πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο. Σφιθςκα θμζπυκ ιε
ημοξ EliasonandAmodia (2007), δ έκκμζα ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα
πενζβνάρεζ « […] αζζεήιαηα, ζηέρεζξ, αζμπδιζηέξ ή θοζζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ, ηαζ ηδκ
απυηνζζδ ζηδκ επζεοιία βζα ηδκ μοζία» (ζεθ. 344). Δπζπθέμκ, δ έκκμζα αοηή έπεζ ζπεηζζηεί ιε
ηδκ οπμηνμπή ακ ηαζ ζημ ημκηζκυ πανεθευκ οπήνλακ ηάπμζεξ δζαθςκίεξ ςξ πνμξ αοηυκ ημκ
νυθμ. Σηα ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα δ έκκμζα ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ είκαζ
απυθοηα ζοκοθαζιέκδ ιε αοηήκ ηδξ οπμηνμπήξ, ζοιπέναζια ημ μπμίμ έπεζ πνμηφρεζ ιέζα
απυ ένεοκεξ ιε ακενχπμοξ πμο ειπθέημκηαζ ζε ηέημζμο είδμοξ δζαδζηαζίεξ. Οζ
DharmadikhariandSinha (2015), πανμοζζάγμοκ έκακ εθαθνχξ δζαθμνμπμζδιέκμ μνζζιυ,
οπμζηδνίγμκηαξ πςξ δ αηαηαιάπδηδ επζεοιία είκαζ μ ζςιαηζηυξ πυκμξ ημο εεζζιμφ ηαζ
απμηεθεί ημ ηθεζδί βζα ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ απθήξ θήρδξ ηδξ μοζίαξ ζε ιζα ηαηακαβηαζηζηή
πνάλδ. Έηζζ θμζπυκ αηυια ηαζ απμοζία ηδξ μοζίαξ, παναιέκεζ δ επζεοιία βζα ηζξ εοενβεηζηέξ
ζδζυηδηεξ πμο πνμζθένεζ (Sinha, 2013).
Πάκηςξ, εηηυξ ηςκ παναπάκς εκδεζηηζηχκ μνζζιχκ, ημ ζίβμονμ είκαζ πςξ δ
αηαηαιάπδηδ επζεοιία, ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ βεκζηυηενμ θαζκυιεκμ ημο εεζζιμφ ηαζ πζμ
ζοβηεηνζιέκα ιε ημ ηίκδηνμ βζα θήρδ ιζαξ μοζίαξ (Tiffany&Wray, 2011). Γζα ημ θυβμ αοηυ,
απμηεθεί πνμαθεπηζηυ πανάβμκηα ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ βίκεηαζ ιεβάθδ
πνμζπάεεζα απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα κα δζαθεοηάκεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ιε ημοξ
μπμίμοξ θεζημονβεί ηαζ ένπεηαζ ζηδκ επζθάκεζα. Παναηάης, παναηίεεηαζ ζπδιαηζηά δ πμνεία
ειθάκζζδξ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ, υπςξ ηδκ ακέθοζακ ζηδκ ένεοκα ημοξ μζHoneBlanchet, Ciraulo, Pascual-Leoneηαζ Fecteau (2015).
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Εικόνα 1-Πανάδεζβια ελέθζλδξ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ θυβς επακεζθδιιέκδξ πνήζδξ
μοζζχκ (Hone-Blanchetetal., 2015)

3.2 Δπώαζε ηεο αθαηακάρεηεο επηζπκίαο (Incubation)
Πμθθμί ενεοκδηέξ ηάκμοκ θυβμ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ επχαζδξ ηδξ αηαηαιάπδηδξ
επζεοιίαξ (incubationofcraving) ηαζ ζε πμζα ζηζβιή αοηυ θαιαάκεζ πχνα, ακ δδθαδή
ζοιααίκεζ αιέζςξ ιεηά ηδ δζαημπή θήρδξ ηδξ μοζίαξ ή πμθθά πνυκζα ανβυηενα. Οζ
επζζηήιμκεξ αοημί ηαηαθήβμοκ ζημ ζοιπέναζια πςξ δ αηαηαιάπδηδ επζεοιία είκαζ έκα
πμθοπαναβμκηζηυ θαζκυιεκμ ηαζ παναηάης ακαθένμκηαζ ηάπμζμζ απυ αοημφξ ημοξ
πανάβμκηεξ: δθζηία, ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, άζηδζδ, μνιυκεξ ημο θφθμο,
αοημαπμηεθεζιαηζηυηδηα(Pickens, Airavaara, Theberge, Fanous, Hope&Shaham, 2011).
Βέααζα, πμθθέξ είκαζ ηαζ μζ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ
αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηαζ αλίγεζ κα ακαθενεμφκ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηαεχξ ηαζ μ νυθμξ
ημοξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ(Lietal., 2014).
Ο νυθμξ ηδξ επχαζδξ δεκ είκαζ πθήνςξ λεηάεανμξ, πανά ηδκ πθδεχνα ενεοκχκ πμο
έπμοκ πναβιαημπμζδεεί. Έκαξ εκδεζηηζηυξ μνζζιυξ ζφιθςκα ιε ημοξ Lietal (2014), ζδιεζχκεζ
υηζ δ επχαζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ζπεηίγεηαζ ιε πνμκμελανηχιεκεξ αολήζεζξ ζηδκ
επζεοιία, πμο πνμένπεηαζ απυ ηα δζάθμνα ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκημξ. Αοηυ πμο είκαζ
ζίβμονμ αέααζα, είκαζ πςξ δ επχαζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ απμηεθεί ζδιακηζηυηαημ
πανάβμκηα επζηζκδοκυηδηαξ βζα ηδκ οπμηνμπή ζηδ ηαηάπνδζδ ιζα μοζίαξ (Chauvet,
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Goldberg, Jaber & Sollinas, 2012). Μία πνυζθαηδ ιεθέηδ (Bedietal., 2011), ακέδεζλε ηδκ
επζηζκδοκυηδηα ηδξ αηυια ηαζ ζε ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ δζέημρακ ημ ηάπκζζια.
Σοβηεηνζιέκα, ανέεδηε πςξ δ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ ιέζς ηςκ πενζααθθμκηζηχκ
ενεεζζιάηςκ έβζκε ανηεηυ ηαζνυ ιεηά απυ ηδκ δζαημπή ημο ηαπκίζιαημξ (πάκς απυ 35
ιένεξ). Δπζαεααζχεδηακ έηζζ ηαζ άθθεξ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ πμο είπακ ςξ ααζζηυ ζηυπμ κα
ακαδείλμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ επχαζδξ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ. Γζα πανάδεζβια, ανηεηέξ
ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ πςξ δ επζεοιία βζα εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ πμο είπε πνμηαθέζεζ
εεζζιυ, έπεζ ειθακζζηεί αηυια ηαζ 6 ιήκεξ ιεηά ηδκ ηεθεοηαία πνήζδ (Lietal, 2013) ή αηυια
ηαζ ηνία πνυκζα ιεηά ηδ ηεθεοηαία πνήζδ (Bottlender&Soyka, 2005, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Lietal, 2014)
Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ιζα ακαζηυπδζδ ηςκPickensetal. (2011), ακαθένμκηαζ ηα ελήξ
ζδιακηζηά εονήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ επχαζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ (incubation): δ
κεονςκζηή δναζηδνζυηδηα ημο ημζθζαημφ πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ ηαζ υπζ ημο ναπζαίμο υπςξ
είπε παναηδνδεεί ζε παθαζυηενεξ ένεοκεξ (Koya, Uejima, Whibey, Bossert, Hope & Shaham,
2009) ηαζ δ εκενβμπμίδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ νοειζγυιεκδξ ηζκάζδξ (extracellular-signalregulatedkinases, ERK) ζημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ (CentralNucleusofAmygdalaCeA), ιεζμθααμφκ βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο θαζκμιέκμο. Δηηυξ αοημφ, ιμκμπάηζα
ζδιαημδυηδζδξ ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ εβηεθαθζηυ κεονμηνμθζηυ
πανάβμκηα (brainderivedneurotrophicfactor- BDNF) ηαζ ημ κεονμηνμθζηυ πανάβμκηα
βθμζαηχκ ηοηηάνςκ (Glialcellline-derivedneurotrophicfactor- GDNF),δζαδναιαηίγμοκ
ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ επχαζδ ηδξ επζεοιίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζπεηζηά ιε ημκ BDNF,
θάκδηε πςξ ηα επίπεδά ημο αολήεδηακ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ζε εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ
υπςξ μ επζηθζκήξ πονήκαξ, δ ημζθζαηή ηαθφπηνα ηαζ δ αιοβδαθή (Lielal, 2013). Σπεηζηά ιε
ημκ επζηθζκή πονήκα, μζ Lietal(2013), απέδεζλακ πςξ ηα επίπεδα ημο BDNF ηαηά ημ
θαζκυιεκμ ηδξ επχαζδξ, αολήεδηακ πνχηα ζημκ ημνιυ ηαζ ιεηά ζημ ηέθοθμξ. Ωζηυζμ,
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ανβυηενα απμδείπεδηε πςξ αοηή δ αφλδζδ ήηακ απμηέθεζια πνμδβμφιεκδξ ιεηααμθήξ ζηα
επίπεδα δζααίααζδξ ημο οπμδμπέαα-αιζκμ-3-οδνμλο-5-ιεεοθμ-4-ζζμλαγμθμπνμπζμκζημφ
μλέμξ (AMPA).
Μάθζζηα, δ ένεοκα βζα ηδκ επχαζδ ιεηαθένεδηε ηαζ ζημ πεδίμ ηςκ ιεθεηχκ ιε
ακενχπμοξ. Η ένεοκα αοηή πμο πνδζζιμπμίδζε ηαπκζζηέξ, απέδεζλε υηζ υπςξ ηαζ ζηα
πεζναιαηυγςα, μ ηίκδοκμξ βζα επχαζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ δε ιεζχκεηαζ ηαεχξ
ιεβαθχκεζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ απμπήξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ακέδεζλακ ιέζς παναηήνδζδξ
ηςκ αηυιςκ ζε πνμκζηυ δζάζηδια 35 διενχκ αθμφ δζέημρακ ημ ηάπκζζια (Bedietal, 2011).

3.3 Δγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη
Όπςξ ηαζ βεκζηυηενα ζημκ εεζζιυ, έηζζ ηαζ ζηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία
ζοβηεηνζιέκα, μ νυθμξ ηδξ κημπαιίκδξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ δζυηζ νοειίγεζ ηζξ
ζοιπενζθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ελάνηδζδ ηαζ ηδκ οπμηνμπή. Δίκαζ εονέςξ
βκςζηυ υηζ υθεξ μζ μοζίεξ πμο μδδβμφκ ζηδκ ηαηάπνδζδ απεθεοεενχκμοκ κημπαιίκδ ζημ
ιεζμιεηαζπιζαηυ κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια (Franken, 2003). Τμ παναπάκς έπεζ απμδεζπηεί
απυ ένεοκεξ πμο έπμοκ θάαεζ πχνα παθαζυηενα, αθθά ςξ εφνδια ζζπφεζ έςξ ηαζ ζήιενα. Γζα
πανάδεζβια, έπεζ ανεεεί ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ βζα ημηαΐκδ ηαζ ηςκ
ζοβηεκηνχζεςκ ημο μιμαακζθζημφ μλέμξ (κημπαιζκενβζηυξ ιεηααμθίηδξ), είηε ζημ πθάζια
είηε ζημ εβηεθαθμκςηίαζμ οβνυ. Άθθδ ιζα απυδεζλδ ακάιεζλδξ ηδξ κημπαιίκδξ ζηδκ επζεοιία
είκαζ υηζ δ αθμπενζδυθδ (ακηαβςκζζηήξ κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ), ιεζχκεζ ηδκ
αηαηαιάπδηδ επζεοιία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα (Berger etal, 1996;
Knoblichetal, 1992; Martinetal, 1989, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Wongetal, 2006).
Μζα πνχηδ ελήβδζδ πμο εα ιπμνμφζε κα δμεεί βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ αηαηαιάπδηδξ
επζεοιίαξ πανμοζζάγεηαζ ζοκμπηζηά απυ ημκ Anton (1999). Σε αδνέξ βναιιέξ μ Anton δίκεζ
ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημκ επζηθζκή πονήκα, πμο εεςνεί ηαζ ημ ηέκηνμ ηδξ ακηαιμζαήξ. Έηζζ
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θμζπυκ, μ επζηθζκήξ πονήκαξ πνμαάθθεζ ζηδκ αιοβδαθή ηαζ ζημ ιεηςπζαίμ θμαυ. Η αιοβδαθή
έπεζ νυθμ νοειζζηή ηδξ δζάεεζδξ ηαζ ημο ζηνεξ εκχ μ ιεηςπζαίμξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
εκζςιάηςζδ ηςκ αζζεδηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Ο ναπζαίμξ έλς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ
(dorsolateralprefrontalcortex- DLPC),επίζδξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ικήιεξ βζα ηδκ ακηαιμζαή απυ
ηδκ μοζία ηαζ εκενβμπμζείηαζ απυ αζζεδηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα (ειπθμηή
αιοβδαθήξ ηαζ ιεηςπζαίμο θθμζμφ). Δηηυξ αοημφ αθθδθεπζδνά ιε ημκ ημβπμιεηςπζαίμ θθμζυ
(orbitofrontalcortex- OFC), μ μπμίμξ εθέβπεζ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ηαηακαβηαζηζηέξ
ζοιπενζθμνέξ υηακ δζαηανάζζεηαζ δ θεζημονβία ημο. Μία αηυια πενζμπή πμο ειπθέηεηαζ
είκαζ ηα ααζζηά βάββθζα πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδ ζηενεμηοπζηή ζηέρδ. Τέθμξ, μ DLPC,
ιεηαθένεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ πάθζ ζημκ επζηθζκή πονήκα υπμο ηαζ αολάκεηαζ δ κεονςκζηή
δναζηδνζυηδηα. Παναηδνμφιε θμζπυκ πςξ αοηή δ ηοηθζηή δζαδζηαζία μδδβεί ζηδκ
αηαηαιάπδηδ επζεοιία. Φοζζηά, δεκ είκαζ ιυκμ έκαξ ιδπακζζιυξ πμο ζοιαάθθεζ ζε αοηυ,
αθθά ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ ημο πανυκημξ ιε άθθμοξ ιδπακζζιμφξ ,εα πνμηφρεζ έκα πζμ
ζφκεεημ ιμκηέθμ.
Σηδ αάζδ ηδξ παναπάκς ιεθέηδξ ημο Anton (1999), έπεζ ζδιεζςεεί ηάπμζα πνυμδμξ
ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ, ιε ζημπυ αέααζα κα απμδεζπεεί δ φπανλδ πμθφπθμηςκ κεονςκζηχκ
ηοηθςιάηςκ ζηδ δζενβαζία ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ. Μζα πνυζθαηδ ένεοκα ηςκ Filbey,
Schacht, Myers, Chavez ηαζ Hutchison (2009), ηαηάθενε κα ανεζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηα ίδζα
εονήιαηα ιε πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ, απμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδκ φπανλδ ααζζηχκ κεονςκζηχκ
ηοηθςιάηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ επζεοιίαξ. Ακέθενακ θμζπυκ, υηζ ιε ηδ
πανμοζία μπηζηχκ ηαζ αημοζηζηχκ ενεεζζιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ ιανζπμοάκα ζε άημια πμο
ανίζημκηακ ζηδκ ηνίηδ ιένα δζαημπήξ ηδξ μοζίαξ, οπήνλε αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα ζε
εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ακηαιμζαή. Οζ πενζμπέξ αοηέξ ανίζημκηαζ ζπεδυκ ζε
πθήνδ ζφβηθζζδ ιε ηδκ ένεοκα ημο Anton (1999). Οζ Filbeyetal. (2009), παναηήνδζακ
αολδιέκδ εκενβμπμίδζδBOLD(blood –oxygen- leveldependent) ζηζξ ελήξ πενζμπέξ: πνυζεζμ
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πνμζαβχβζμ, ημζθζαηή ηαθφπηνα, κήζμξ, εάθαιμξ, αιοβδαθή, άκς ηνμηαθζηή έθζηα,
αηναηημεζδήξ έθζηα, ηαηχηενμξ ανεβιαηζηυξ θμαυξ, πανεβηεθαθίδα, ημβπμιεηςπζαίμξ θθμζυξ
ηαζ επζηθζκήξ πονήκαξ. Έκα άθθμ ζδιακηζηυ εφνδια ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ είκαζ υηζ ηαηάθενακ
κα ζοζπεηίζμοκ ηδ δνάζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηδξ ιανζπμοάκαξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ
εεζζηζηέξ μοζίεξ (αθημυθ, ημηαΐκδ ηηθ.). Τμ πανυκ εφνδια είκαζ ζδιακηζηυ δζυηζ απμδεζηκφεζ
ηδκ φπανλδ εκυξ ημζκμφ ιμκμπαηζμφ βζα ημκ εεζζιυ, βεβμκυξ πμο ζφιθςκα ιε ημοξ ενεοκδηέξ
ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ελεφνεζδ θφζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ εεναπεία ηαζ ηδκ απελάνηδζδ.
Γεκζηά, είκαζ εφημθα ηαηακμδηυ πςξ ζηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία ηαεχξ ηαζ βεκζηά
ζημκ εεζζιυ, ειπθέημκηαζ πενζμπέξ ηαζ μοζίεξ ημο εβηεθάθμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
ακηαιμζαή. Γζα πανάδεζβια μζ FilbeyandDeWitt (2012), πανμοζζάγμοκ ηζξ παναηάης
πενζμπέξ ςξ άιεζα ζπεηζγυιεκεξ ιε ηδκ επζεοιία βζα θήρδ ηδξ ηάκκααδξ ιεηά απυ ειθάκζζδ
ζπεηζηχκ ενεεζζιάηςκ: ημζθζαηή ηαθφπηνα, πνυζεζμ πνμζαβχβζμ, ζππυηαιπμξ, κήζμξ ηαζ
αιοβδαθή. Τα εονήιαηα αοηά έπμοκ απμδεζπεεί ηαζ ζημ πανεθευκ ιε ζπεηζηή ένεοκα πμο
οπμζηήνζγε πςξ μζ πενζμπέξ αοηέξ υκηςξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ αηαηαιάπδηδ
επζεοιία ηαεχξ ζηδ ιεθέηδ αοηή έβζκακ ζοβηνίζεζξ ακάιεζα ζε αθημμθζημφξ ηαζ ζε
ημζκςκζημφξ πυηεξ (Myricketal., 2004). Δζδζηυηενα, ζφιθςκα ιε ημοξ παναπάκς ενεοκδηέξ δ
αιοβδαθή ηαηέπεζ νυθμ δζενιδκείαξ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ πενζεπμιέκμο ημο ενεείζιαημξ
(Bonsonetal, 2002), εκχ ηαοηυπνμκα μ ζππυηαιπμξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηδ
ικήιδ βζα ηα ενεείζιαηα. Απυ ηδκ άθθδ, ημ πνυζεζμ πνμζαβχβζμ, εοεφκεηαζ βζα
ζοιπενζθμνέξ θήρδξ απμθάζεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ακηαιμζαή ηαζ ημ ηίκδηνμ. Δπίζδξ, δ κήζμξ,
πνυζθαηα έπεζ ακαβκςνζζηεί βζα ημκ ακαζηαθηζηυ ηδξ νυθμ ζε δζαδζηαζίεξ ακηίδναζδξ ζηα
πνμααθθυιεκα ενεείζιαηα. Οζ δζαδζηαζίεξ απυ ηζξ παναπάκς εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ
ηαηαθήβμοκ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ζηδκ ημζθζαηή ηαθφπηνα, δ μπμία εεςνείηαζ ανηεηά
ζδιακηζηή βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ.Η Sinha (2007), ζε ιζα παθζυηενδ
ιεθέηδ ηδξ ακέδεζλε ηαζ ηάπμζεξ αηυια πενζμπέξ εηηυξ απυ ηζξ παναπάκς: ημβπμιεηςπζαίμξ
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θθμζυξ, νααδςηυ ζχια ηαζ έθζηα ημο πνμζαβςβίμο. Η έθζηα ημο πνμζαβςβίμο θαίκεηαζ κα
ηαηέπεζ ελέπμκηα νυθμ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ επζεοιίαξ, ηαεχξ ειπθέηεηαζ ζηδκ ειπεζνία ηςκ
ζοκαζζεδιάηςκ πμο αζχκμκηαζ ηαηά ηδ θήρδ ηδξ μοζίαξ ηαζ αλζμθμβεί ηζξ ικήιεξ πμο είκαζ
ζπεηζηέξ ιε ηδκ μοζία.
Ιδζαίηενδ έηηαζδ έπεζ θάαεζ δ ζπέζδ ημο νααδςημφ ιε ηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία,
ηαεχξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζοκεπείξ ακαηαθφρεζξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ. Ανπζηά, αλίγεζ κα
ακαθενεεί πςξ μ νυθμξ ημο νααδςημφ ζημ θαζκυιεκμ ημο εεζζιμφ βεκζηυηενα ηαζ ηδξ
επζεοιίαξ εζδζηυηενα, είκαζ πθέμκ ακαιθζζαήηδημξ (Janes, Park, Farmer, Chakravarty, 2015).
Ένεοκεξ απμδεζηκφμοκ ηδκ ειπθμηή ημο ζε δζαδζηαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ακηαιμζαή ηαζ ηδκ
ακηζδναζηζηυηδηα ζηα ζπεηζγυιεκα ενεείζιαηα (βζα ηδ κζημηίκδ). Πζμ πνυζθαηα, έπεζ
ακαδεζπεεί ηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ ιμνθήξ ημο νααδςημφ ιε ημκ δμιζηυ θαζκυηοπμ ζηζξ
κεονμροπζαηνζηέξ δζαηαναπέξ. Σηδ ιεθέηδ αοηή (Janesetal., 2015), απμδείπεδηε πςξ ημ
νααδςηυ ζχια ήηακ ιεβαθφηενμ ζημ ανζζηενυ διζζθαίνζμ ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ ζοκδέεδηε
άννδηηα ιε ηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία, δζυηζ ημ ανζζηενυ διζζθαίνζμ ζπεηίγεηαζ πενζζζυηενμ
ιε ηδκ ακηαιμζαή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ηενημθυνμξ πονήκαξ πμο οπάβεηαζ ζημ νααδςηυ
ζχια, είκαζ ιζα εβηεθαθζηή πενζμπή πμο επίζδξ απαζπμθεί ημοξ ενεοκδηέξ ζπεηζηά ιε ηδκ
ειπθμηή ηδξ ζηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία. Σε βεκζηέξ βναιιέξ ειπθέηεηαζ ζε δζαδζηαζίεξ
ακηαιμζαήξ, ικήιδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ οπμηνμπήξ ζηδ θήρδ μοζζχκ. Όθεξ μζ παναπάκς
θεζημονβίεξ αέααζα πναβιαημπμζμφκηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηάπμζεξ άθθεξ εβηεθαθζηέξ
πενζμπέξ ηαζ κεονςκζηά ηοηθχιαηα (ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια, αζζεδηζημηζκδηζηυ ζφζηδια)
(Wangetal, 2014).
Η κήζμξ, έπεζ ιεθεηδεεί πεναζηένς βζα ηδκ ειπθμηή ηδξ ζε ζοιπενζθμνέξ ζπεηζηέξ ιε
ηδκ επζεοιία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έκα ιμκηέθμ πμο ιεθέηδζε ηδ θεζημονβία ηδξ κήζμο ζε
ηαπκζζηέξ, οπμζηδνίγεζ ηδκ ειπθμηή ηδξ ζηδ ζοκεζδδηή εοπανίζηδζδ ηαζ επζεοιία, ηαεχξ ηαζ
ζε ζοιπενζθμνέξ θήρδξ απυθαζδξ ζηαειίγμκηαξ ηζξ ανκδηζηέξ ηαζ εεηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ
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πνήζδξ ηδξ μοζίαξ (Naqvi&Bechara, 2010). Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Morales, Ghahremani,
Kohno, Hellemann ηαζ London (2014), οπάνπεζ ιζα πενίπθμηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ
θεζημονβία ηαζ ηδκ ακαημιζηή ιμνθή ηδξ κήζμο. Αοηυ απμδείπεδηε ιέζα απυ πεζναιαηζηή
ιεθέηδ πμο ακέδεζλε ημ ιέβεεμξ ηδξ δελζάξ κήζμο κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ έηεεζδ ζε ενεείζιαηα
ζπεηζηά ιε ημ ηάπκζζια. Η ίδζα ζοζπέηζζδ δε ανέεδηε ηαζ ζηδκ ανζζηενή πθεονά ηδξ κήζμο,
βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ άιεζδ επίδναζδ ηδξ δελζάξ ζε ζοιπενζθμνέξ ηαπκίζιαημξ.
Ωζηυζμ, μζ επζζηήιμκεξ πνμζπάεδζακ κα ανμοκ ηδκ αηνζαή θεζημονβία ηδξ κήζμο ζε
ζοιπενζθμνέξ ζπεηζηέξ ιε ημκ εεζζιυ, αθθά αοηή δ πνμζπάεεζα επακεζθδιιέκα δεκ έπεζ θένεζ
απμηέθεζια, δζυηζ ςξ ακαημιζηή πενζμπή, δ κήζμξ δεκ πνμζδζμνίγεζ ιυκδ ηδξ ηζξ ακηίζημζπεξ
ζοιπενζθμνέξ. Ακηίεεηα, μ Garavan (2010), παναηήνδζε πςξ ζε υθεξ ηζξ πεζναιαηζηέξ
ιεθέηεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί, πάκηα δ κήζμξ πανμοζίαγε αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα
ηδκ ίδζα ζηζβιή ιε άθθεξ πενζμπέξ υπςξ μ ημβπμιεηςπζαίμξ θθμζυξ ηαζ ημ ημζθζαηυ νααδςηυ
ζχια.
Η αιοβδαθή, είκαζ αηυια ιία εβηεθαθζηή πενζμπή ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ημοξ
ενεοκδηέξ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηαζ βεκζηά βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ. Ανπζηά,
υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, ζφιθςκα ιε ημοξ Wraseetal. (2008), δ αιοβδαθή ζπεηίγεηαζ ιε
δζάθμνεξ δζενβαζίεξ, μζ ηονζυηενεξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ: ημ ζοκαζζεδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ
ακηαιμζαήξ, πααθμαζακέξ δζαδζηαζίεξ εοπανίζηδζδξ ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημκ
επζηθζκή πονήκα (Chase, Eickhoff, Laird&Hogarth, 2011) ηαζ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απυθαζδξ.
Δπίζδξ, ιαγί ιε ημκ ζππυηαιπμ ηαζ ημκ επζηθζκή πονήκα, θαίκεηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζε
δζενβαζίεξθυαμο ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ ικήιδξ. Μέζς ηςκ επζπέδςκ δζαθμνμπμίδζδξ αοηχκ
ηςκ θεζημονβζχκ ακηαιμζαήξ ηαζ θυαμο, ειθακίγεηαζημθαζκυιεκμ ηδξ αηαηαιάπδηδξ
επζεοιίαξ. Απυ ηα εονήιαηα αοηά, πνμέηορε ημ ζοιπέναζια πςξ μζ ηνείξ παναπάκς
πενζμπέξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ (Wraseetal, 2008).
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ Padula, McQuenny, Lisdahl, Price ηαζ Tapert (2015), απέδεζλακ
πςξ μζ έθδαμζ πνήζηεξ ιανζπμοάκαξ ιε αοημακαθμνέξ βζα αηαηαιάπδηδ επζεοιία, ηαηά ηδ
δζάνηεζα εκυξ ιήκα απμπήξ, πανμοζίαζακ ιζηνυηενμ υβημ ηδξ αιοβδαθήξ αιθίπθεονα. Τα
απμηεθέζιαηα αοηά, πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ζφβπνμκα ενεοκδηζηά δεδμιέκα, απμδεζηκφμοκ
ηδκ ειπθμηή ηδξ αιοβδαθήξ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηαζ ιάθζζηα ζε έκακ
πμθφ ζδζαίηενμ πθδεοζιυ, ημοξ έθδαμοξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ θαιαάκμοκ πχνα
ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο πμο δζαδναιαηίγμοκ
ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ ζοιπενζθμνά. Δηηυξ αοημφ, δ αιοβδαθή ειπθέηεηαζ ζε δζαδζηαζίεξ
ζπεηζηέξ ιε ημ ζοκαίζεδια. Σε ιζα παθαζυηενδ ιεθέηδ ηςκ PhelpsηαζleDoux (2005), έπεζ
απμδεζπεεί πςξ ζοκαζζεδιαηζηά εοάθςηα άημια, πανμοζίαγακ πμθφ ζοπκέξ ακαθμνέξ
αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ, υηακ δζέημπηακ ηδκ μοζία ηαηάπνδζδξ. Τα παναπάκς βεβμκυηα
εκζζπφμοκ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα βζα ηδ ζδιακηζηή ειπθμηή ηδξ αιοβδαθήξ ζε
ζοιπενζθμνέξ ζπεηζηέξ ιε ημκ εεζζιυ.
Απυ ηζξ παναπάκς αδνέξ ακαθμνέξ ζηα εβηεθαθζηά ηοηθχιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε
ηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία, έβζκε ηαηακμδηυ πςξ είκαζ έκα ζφκεεημ ηαζ πμθθέξ θμνέξ
δφζημθμ ζηδ ηαηακυδζδ γήηδια. Δπμιέκςξ, εφημθα ηαηαθαααίκεζ ηακείξ πςξ βζα κα
ακαπηοπεεί πθήνςξ δ ένεοκα βζα ηδκ οπμηνμπή, εα πνέπεζ πνμδβμοιέκςξ κα δζαθεοηακεμφκ
μζ ζαθείξ ιδπακζζιμί πμο θεζημονβμφκ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:ΔΚ ΝΔΟΤ ΛΖΦΖ ΣΖ ΟΤΗΑ
4.1 Δηζαγωγή
Σηα επυιεκα ηνία ηεθάθαζα, εα ελεηαζημφκ μζ ηνείξ πζεακμί ηνυπμζ πνυηθδζδξ ηδξ
οπμηνμπήξ πμο έπμοκ ιεθεηδεεί ηαηά αάζδ ζε πεζναιαηυγςα. Δίκαζ ζδιακηζηυ πςξ πανά ηζξ
δζαθμνέξ πμο εα ακαθενεμφκ, εκημπίγεηαζ έκα ααζζηυ κεονςκζηυ ηφηθςια πμο έπεζ ςξ ελήξ:
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μζ κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ απυ ηδκ ημζθζαηή ηαθφπηνα ζημκ έζς πνμιεηςπζαίμ θθμζυ
μδδβμφκ ζε βθμοηαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ ζημκ επζηθζκή πονήκα (Blacktop, 2014). Ο πνχημξ
απυ ημοξ ηνείξ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή είκαζ δ εη κέμο θήρδ ηδξ
εεζζηζηήξ μοζίαξ. Με ιία ηαζ ιυκμ ιζηνή δυζδ είκαζ δοκαηυκ κα πνμηθδεεί οπμηνμπή, ηαεχξ
ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζημκ εβηέθαθμ έπμοκ θάαεζ πχνα ηάπμζεξ κεονμπνμζανιμβέξ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ζοζηήιαηα ακηαιμζαήξ. Έηζζ θμζπυκ, μ εβηέθαθμξ, ακηαπμηνζκυιεκμξ ζηδκ
εη κέμο πνήζδ ηδξ μοζίαξ, ακαπηφζζεζ λακά ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηάπνδζδξ.
Τμ θαζκυιεκμ ηδξ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ, έπεζ ιεθεηδεεί πεζναιαηζηά ζε γχα,
ηαεχξ ηαζ ζε ακενχπμοξ, υπμο αοηυ ζηάεδηε δοκαηυ. Οζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ αθμνμφκ
ζηδκ ημηαΐκδ, ηαεχξ δ πνήζδ ηδξ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ηαζ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ
κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια ακηαιμζαήξ, υπςξ εα πενζβναθεί ηαζ παναηάης.
Καηά ηφνζμ θυβμ, εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα κα ακαθοεμφκ μζ ααζζημί κεονμδζααζααζηέξ
πμο δζαδναιαηίγμοκ ηάπμζμ νυθμ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ (κημπαιίκδ
ηαζ βθμοηαιζκζηυ μλφ), ηαεχξ ηαζ μζ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηα κεονςκζηά
ηοηθχιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζαδζηαζίαξ.
4.2 Νηνπακίλε
Η κημπαιίκδ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ζοιαάθθεζ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ ζηδκ
οπμηνμπή ηαζ βεκζηά ζημκ εεζζιυ. Οζ Scmidtetal. (2005), ζε ιζα ακαζηυπδζδ πμο
πναβιαημπμίδζακ, ζδιεζχκμοκ ηδκ ειπθμηή ηςκ D1 ηαζ D2 κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ, ιε ημ νυθμ ηςκ D1 κα παναιέκεζ ηάπςξ
αιθίαμθμξ.
Ο νυθμξ ηδξ κημπαιίκδξ είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυξ, ηαεχξ ιέζς ηδξ ημζθζαηήξ
ηαθφπηναξ απυ ηδκ μπμία ζηέθκεζ πνμαμθέξ, εκκεονχκεηαζ ζπεδυκ ηάεε πονήκαξ ημο
ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ. Έπμκηαξ αοηυ ςξ δεδμιέκμ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακαζηυπδζδ ηςκ
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Schmidtetal. (2005), δ αφλδζδ ηδξ απεθεοεένςζδξ ηδξ κημπαιίκδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδ
ημζθζαηή ηαθφπηνα, εα έπνεπε κα πνμηαθεί ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ ημηαΐκδξ. Δπζπθέμκ,
οπάνπεζ έκα κεονςκζηυ ηφηθςια πμο θαίκεηαζ κα είκαζ ηνίζζιμ ζε υθδ ηδ δζαδζηαζία ηαζ ηζξ
πενζμπέξ πμο εα πενζβναθμφκ. Τμ ηφηθςια αοηυ πενζθαιαάκεζ ηζξ κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ
πμο ιέζς ηδξ ημζθζαηήξ ηαθφπηναξ θηάκμοκ ζημκ έζς πνμιεηςπζαίμ θθμζυ, μ μπμίμξ ιε ηδ
ζεζνά ημο ζηέθκεζ βθμοηαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ ζημκ επζηθζκή πονήκα (Gabrielle&See, 2011).
Παναηάης εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα πεναζηένς ακαθμνάξ ηςκ πενζμπχκ ημο ιεηαζπιζαημφ
ζοζηήιαημξ, πμο δζαθμνμπμζμφκ ηδ θεζημονβία ημοξ ιε ηδκ ειπθμηή ηςκ κημπαιζκενβζηχκ
κεονχκςκ.

4.2.1 Δπζηθζκήξ πονήκαξ
Ο επζηθζκήξ πονήκαξ ακαημιζηά, πςνίγεηαζ ζημκ ημνιυ ηαζ ζημ ηέθοθμξ. Η
δζαθμνμπμίδζδ αοηή είκαζ ζδιακηζηή δζυηζ μζ δφμ αοηέξ πενζμπέξ ζοπκά ηαηέπμοκ
δζαθμνεηζημφξ θεζημονβζημφξ νυθμοξ ζημ θαζκυιεκμ πμο ελεηάγμοιε. Γζα πανάδεζβια, μζ
Schmidtetal. (2005), απυ ηδ ιία ακαθένμοκ ιεθέηδ πμο απέδεζλε υηζ δ αδνακμπμίδζδ ημο
ημνιμφ πενζυνζζε ηδ ζοιπενζθμνά επακαπνυζθδρδξ ηδξ μοζίαξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ οπάνπεζ
ένεοκα πμο οπμζηδνίγεζ πςξ δ πμνήβδζδ αβςκζζηχκ ηςκD1 ή D2 οπμδμπέςκ ηδξ κημπαιίκδξ
ηαηεοεείακ ζημ ηέθοθμξ, μδδβμφκ ζηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ.
Δπίζδξ, οπάνπμοκ ιεθέηεξ πμο οπμζηδνίγμοκ πςξ μζ ακηαβςκζζηέξ ηςκ
κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ (Stewart, 2008), ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ D1 (Sadeghzadeh,
Babapour, &Haghparast, 2015), πενζμνίγμοκ ηδκ επακαπνυζθδρδ ηδξ μοζίαξ υηακ
πμνδβδεμφκ ημπζηά ζημ ηέθοθμξ ημο επζηθζκμφξ πονήκα. Τέθμξ έπεζ ανεεεί πςξ δ εκ ης
αάεεζ δθεηηνζηή δζέβενζδ ημο επζηθζκμφξ πονήκα, ακαζηέθθεζ ηδκ οπμηνμπή ζηδ θήρδ ηδξ
ημηαΐκδξ (Vassoleretal, 2008). Οζ παναπάκς εκδείλεζξ εκζζπφμοκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ
κημπαιίκδξ ιε ημκ επζηθζκή πονήκα (ηέθοθμξ ηαζ ημνιυξ).
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4.2.2 Έζς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ (medialprefrontalcortex) ηαζ ημβπμιεηςπζαίμξ θθμζυξ
Ο έζς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ απμηεθείηαζ απυ ηάπμζεξ οπυ-πενζμπέξ ηαζ θαίκεηαζ κα
ζοκδέεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ δζενβαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ εεζζιυ, υπςξ δ ζοιπενζθμνά
θήρδξ απυθαζδξ, δ πνμζμπή ηαζ μ ζπεδζαζιυξ (Moorman, James, McGlinchey & AstonJones, 2014). Σοβηεηνζιέκα, οπάνπμοκ εκδείλεζξ βζα ηδκ ειπθμηή ημο ναπζαίμο
πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ, μ μπμίμξ θαίκεηαζ κα ιεζμθααεί ζηδ δζενβαζία ηδξ επακαπνυζθδρδξ
ηδξ μοζίαξ. Σε ιζα ένεοκα ηςκ McFarlandandKalivas (2001), δ πμνήβδζδ αβςκζζηχκ ηςκ
οπμδμπέςκGABA-A ηαζ GABA-B ζημκ ναπζαίμ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ, δζαηυπημοκ ηδκ
οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Schmidtetal, 2005). Η ιεθέηδ αοηή, απέδεζλε πςξ δ κημπαιζκενβζηή δζααίααζδ είκαζ πμθφ πζμ
έκημκδ ζημ ναπζαίμ ηιήια ημο πνμιεηςπζαίμο πανά ζημ ημζθζαηυ, αθήκμκηαξ έηζζ κα
εκκμδεεί πςξ αοηυ ημ ηιήια είκαζ ηαζ ημ πενζζζυηενμ ειπθεηυιεκμ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ
οπμηνμπήξ.Oημβπμιεηςπζαίμξ θθμζυξ δέπεηαζ εκκεφνςζδ απυ ηδκ ημζθζαηή ηαθφπηνα ηαζ
έιιεζα απυ ημκ επζηθζκή πονήκα, ηαεχξ επίζδξ δέπεηαζ πνμαμθέξ απυ πμθθέξ ιεηαζπιζαηέξ
πενζμπέξ ιε ζδιακηζηυηενεξ ηδκ αιοβδαθή ηαζ ημκ ζππυηαιπμ. Σφιθςκα ιε δζάθμνεξ ιεθέηεξ
πμο έπμοκ εζηζάζεζ ζημ νυθμ ημο ημβπμιεηςπζαίμο θθμζμφ, έπεζ ανεεεί πςξ δ αθάαδ ημο
μπίζεζμο ιένμοξ ημο αολάκεζ ηδκ οπμηνμπή εκχ δ ηαηαζηνμθήηδξ έζς ιμίναξ ημο θαίκεηαζ
κα έπεζ ημ ακηίεεημ απμηέθεζια (Fuchsetal, 2004, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Schmidtetal, 2005).
4.2.3 Ιππυηαιπμξ
Ο ζππυηαιπμξ πενζθαιαάκεζ ανηεηέξ οπμπενζμπέξ πμο δ ηαεειία είκαζ οπεφεοκδ βζα
ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ. Σηδ πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ, μζ ενεοκδηέξ έπμοκ εζηζάζεζ ζημ
ημζθζαηυ οπυεεια ημο ζππμηάιπμο (ventralsubiculum), ημ μπμίμ εκκεονχκεηαζ απυ ηζξ
κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ πμο ανίζημκηαζ ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα ηαζ θαίκεηαζ κα
ζοιιεηέπεζ ζε ζημπμεεηδιέκεξ ζοιπενζθμνέξ. Γζάθμνεξ ένεοκεξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ πςξ μ
δθεηηνζηυξ ενεεζζιυξ ηδξ πενζμπήξ επακαθένεζ ηδ θήρδ ηδξ αιθεηαιίκδξ ηαζ ηδξ ημηαΐκδξ
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ζε πεζναιαηυγςα (Deschauxetal., 2012. Taepavarapruk and Phillips, 2003, υπςξ ακαθένεηαζ
ζημοξ Schmidtetal, 2005). Η οπμηνμπήειπμδίγεηαζ ιε ηδ πμνήβδζδ ακηαβςκζζηχκN-ιέεοθμD-αζπαναβζκζηφ μλέμξ(NMDA) ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ αδνακμπμίδζδημο
ημζθζαημφ οπμεέιαημξ ημο ζππυηαιπμο ιέζς ηδξ ημπζηήξ έβποζδξ θζδμηαΐκδξ (Schmidtetal,
2005).
Βέααζα, ακ ηαζ ηα οπυθμζπα ηιήιαηα ημο ζππυηαιπμο θαίκεηαζ κα ιδ ζοιιεηέπμοκ
ζηδ δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ, εκ ημφημζξ, οπάνπεζ πενίπηςζδ δ κεονμπθαζηζηυηδηα ηςκ
δζηηφςκ ημο ζππυηαιπμο κα επδνεάγεζ ηζξ ικήιεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μοζία ηαζ ηαη’
επέηηαζδ ιε ηδκ οπμηνμπή (Deschauxetal., 2012).
4.2.4 Αιοβδαθή
Η αιοβδαθή, υπςξ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ ιεηαζπιζαηέξ πενζμπέξ δέπεηαζ
κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ απυ ηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα. Ωξ λεπςνζζηή δμιή απμηεθείηαζ απυ
πμθθμφξ πονήκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηάπμζεξ απυ ηζξ πηοπέξ ημο εεζζιμφ. Δζδζηά βζα ηδκ
οπμηνμπή, μζ ένεοκεξ έπμοκ επζηεκηνςεεί ζημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ(CeA). Η
ιεθέηδ ηςκ Hayer, Vorer, Specter, Liu ηαζ Gardner (2003) θμζπυκ, οπμζηήνζλε πςξ μ
δθεηηνζηυξ ενεεζζιυξ ημο ηεκηνζημφ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ οπμηνμπή
ιέζς ηδξ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ. Ακηίζημζπα, δ αθάαδ ζηδκ εκ θυβς πενζμπή ακαζηέθθεζ
ηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ, βεβμκυξ πμο ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ επζαεααζχκεζ ηδκ ειπθμηή ηδξ
ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δζενβαζία (Yun & Fields, 2003, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Schmidtetal,
2005).
4.2.5 Κμζθζαηή ςπνά ζθαίνα
Η ημζθζαηή ςπνά ζθαίνα δέπεηαζ πθδνμθμνίεξ ηαηά αάζδ απυ ημκ επζηθζκή πονήκα
ηαζ ηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα ηαζ ηζξ ιεηαθένεζ ζηδ ιέθαζκα μοζία, ζημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ ηαζ
ζημ εάθαιμ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ μζ Schmidtetal. (2005). Δζδζηυηενα, ζε ζπέζδ
ιε ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ, έπεζ ανεεεί πςξ δ απεκενβμπμίδζδ ηδξ εκ θυβς πενζμπήξ
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ειπμδίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά θήρδξ μοζίαξ (ηαζ ηνμθήξ) ζημοξ ανμοναίμοξ
(McFarlandandKalivas, 2001). Ωζηυζμ, δ ίδζα ένεοκα έπεζ απμδείλεζ πςξ δ απεοεείαξ έβποζδ
ακηαβςκζζηχκ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ ζηδ ημζθζαηή ςπνά ζθαίνα, δε θαίκεηαζ κα
πενζμνίγεζ ηδκ οπμηνμπή. Τμ βεβμκυξ αοηυ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ οθίζηαηαζ επεζδή
ζηδ ζοιπενζθμνά επακαπνυζθδρδξ ηδξ μοζίαξ θαίκεηαζ κα ζοκενβάγμκηαζ μζ εβηεθαθίκεξ ηαζ
ημ GABA ιε ζημπυ κα δεπηεί κημπαιζκενβζηή εκκεφνςζδ δ ημζθζαηή ςπνά ζθαίνα ιέζς ημο
επζηθζκή πονήκα.
Όπςξ έβζκε ηαηακμδηυ απυ ηα παναπάκς, μ νυθμξ ηδξ κημπαιίκδξ είκαζ θακενυξ ζημ
θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ εεζζηζηέξ μοζίεξ. Δίκαζ πθέμκ βεκζηή δ
παναδμπή πςξ δ κημπαιζκενβζηή μδυξαπυ ηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα ζημκ έζς πνμιεηςπζαίμ
θθμζυ είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ ηιήια ημο εβηεθάθμο πμο ζοιιεηέπεζ ζε ζοιπενζθμνέξ
οπμηνμπήξ ηαζ επακαπνυζθδρδξ ηδξ μοζίαξ

4.3 Γινπηακηληθό νμύ
Ο νυθμξ ημο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ζηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ, άνπζζε κα ιεθεηάηαζ
ζοζηδιαηζηά απυ ημκ Kaliva ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο πενίπμο ιζα δεηαεηία πνζκ (2005).
Ωζηυζμ, ηα εονήιαηα ήηακ ανηεηά ζδιακηζηά, έηζζ χζηε ηαζ άθθμζ ενεοκδηέξ κα
πναβιαημπμζήζμοκ ακάθμβεξ ιεθέηεξ. Έηζζ θμζπυκ ζφιθςκα ιε ημοξ CornishandKalivas
(2000) ηαζ McFarlandandKalivas (2003) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Bossertetal, 2013), ημ
βθμοηαιζκζηυ μλφαπεθεοεενχκεηαζζημκ επζηθζκή πονήκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εη κέμο θήρδξ
ημηαΐκδξ αθθά ηαζ δνςίκδξ. Δηηυξ υιςξ απυ ημκ επζηθζκή πονήκα, θαίκεηαζ κα ειπθέημκηαζ
ηαζ άθθεξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο εα ακαθενεμφκ παναηάης.
Η ιεθέηδ βζα ηδ ζπέζδ ημο επζηθζκμφξ πονήκα ιε ηδκ οπμηνμπή απυ ηδκ εη κέμο θήρδ
ηδξ μοζίαξ, απαζπμθεί ημοξ ενεοκδηέξ πενίπμο δφμ δεηαεηίεξ. Σε ζοκέπεζα ηςκ εονδιάηςκ
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πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ κημπαιίκδ, θαίκεηαζ πςξ ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ ειπθέηεηαζ άιεζα ζε
ηέημζεξ δζαδζηαζίεξ. ΟζSchmidtetal. (2005), ακαθένμοκ πςξ δφμ είκαζ μζ ααζζηέξ αθθαβέξ πμο
πναβιαημπμζμφκηαζ ζημκ επζηθζκή πονήκα ηαηά ηδκ ζοκεπή πνυζθδρδ ημηαΐκδξ ηαζ
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ βθμοηαιζκενβζηή δζααίααζδ: πνχημκ ιεζχκμκηαζ ηα ααζζηά επίπεδα
ελςηοηηάνζμο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ πμο είκαζ απμηέθεζια ηδξ ιεζςιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο
ζοζηήιαημξ ηδξ ηοζηίκδξ/ βθμοηαιζκζημφ μλέμξ (Bakeretal, 2003, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Schmidtetal, 2005) ηαζ δεφηενμκ αολάκεηαζ δ βθμοηαιζκενβζηή δζααίααζδ ςξ ακηίδναζδ ζηδ
ζοκεπή πνυζθδρδ ημηαΐκδξ θυβς ηδξ αολδιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο mPFC (ιεθέηδ ιε
ηαηαζηνμθή ημο mPFC πενζυνζζε ηδκ απεθεοεένςζδ βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ζημκ επζηθζκή
πονήκα).
Μζα πνυζθαηδ ιεθέηδ ηςκ Kupchiketal. (2012), ανπζηά επζαεααίςζε ηα εονήιαηα
πνμδβμφιεκςκ ενεοκχκ πμο είπακ ακαθένεζ ιεζςιέκα επίπεδα βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ζημκ
επζηθζκή πονήκα ηαηά ηδκ αοημπμνήβδζδ ημηαΐκδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ φπανλδ ημο ακηίεεημο
απμηεθέζιαημξ (αφλδζδ επζπέδςκ βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ηαζ ακαζημθή ηδξ εη κέμο θήρδξ)
ηαηά ηδ δζάνηεζα εβπφζεςκ NAC (Ν-Αηεηοθμηοζηείκδ) (Bossert et al, 2013). Δηηυξ αοημφ
υιςξ, μζ Kupchik et al (2012), ακέθενακ πςξ μζ εβπφζεζξ NAC ζημκ επζηθζκή πονήκα
ιζιμφκηαζ ημ απμηέθεζια πμο πζεακυκ εα είπε δ μοζία ζηα επίπεδα βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ εη κέμο θήρδξ ημηαΐκδξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί αέααζα, πςξ ακηίζημζπα
απμηεθέζιαηα ιε αοηά ημο NAC, ανέεδηακ ηαζ ιε ηδκ ιμκηαθζκίθδ (Mahleretal, 2012). Ο
πανυιμζμξ αοηυξ νυθμξ, ελδβείηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ενεοκδηέξ, μζ μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ πςξ ημ
NAC ηαζ δ ιμκηαθζκίθδ ζζμννμπμφκ ηα επίπεδα ηδξ βθμοηαιζκενβζηήξ δζααίααζδξ πμο
εθέβπμκηαζ απυ ημ glialglutamate-cystineexchanger ηαζ μδδβμφκ ζηδ δζέβενζδ ημο mGluR2,
πμο ανίζηεηαζ ζημοξ πνμζοκαπηζημφξ κεονχκεξ. Τμ βεβμκυξ αοηυ, υπςξ παναηηδνζζηζηά
ακαθένμοκ μζ ενεοκδηέξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ εη κέμο θήρδξ ημηαΐκδξ ζηδ
ζοκαπηζηή απεθεοεένςζδ βθμοηαιζκζημφ μλέμξ (Kupchiketal, 2012. Mahleretal, 2012).
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Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ζημζπεία πμο ειπθέημοκ ηαζ ημοξ οπμδμπείξ mGluR5 ηαζ
mGluR7 ημο επζηθζκή πονήκα ηαζ ημκ mGluR7 ηδξ ημζθζαηήξ ςπνάξ ζθαίναξ ζηδ δζαδζηαζία
εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ. Σφιθςκα ιε ημοξWangetal (2014) ηαζ Kumaresanetal (2009)
(υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Bossertetal, 2013), εβπφζεζξ ακηαβςκζζηχκ ημο mGluR5 ζημκ
επζηθζκή πονήκα ιεζχκμοκ ηα επίπεδα οπμηνμπήξ πμο πνμένπμκηαζ απυ εη κέμο θήρδ ηδξ
μοζίαξ. Απυ ηδκ άθθδ μζ αβςκζζηέξ ημο mGluR7 ζημκ επζηθζκή πονήκα ηαζ ζηδκ ςπνά
ζθαίνα, εθαηηχκμοκ ηαζ πάθζ ηα επίπεδα πμνήβδζδξ ηδξ μοζίαξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδξ
οπμηνμπήξ, ηαεχξ ζδιεζχκεηαζ ιζα ανβή αφλδζδ ζημ ελςηοηηάνζμ βθμοηαιζκζηυ μλφ ζημκ
επζηθζκή πονήκα.
Τέθμξ, ελέπμκηα νυθμ θαίκεηαζ κα δζαδναιαηίγμοκ μζ οπμδμπείξ ημο AMPA, ηςκ
μπμίςκ δ εκενβμπμίδζδ ζημκ επζηθζκή πονήκα είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ επακαπνυζθδρδ ηδξ
μοζίαξ (Wolf&Ferrario, 2010). Δζδζηυηενα, εβπφζεζξ AMPA ηαηεοεείακ ζημκ επζηθζκή
πονήκα, μδδβμφκ ζηδκ επακαπνυζθδρδ ηδξ μοζίαξ ιεηά απυ δζαημπή. Δπζπθέμκ, μζ
ακηαβςκζζηέξ ηςκ οπμδμπέςκ AMPA, θαίκεηαζ κα ειπμδίγμοκ ηδκ οπμηνμπή ιεηά απυ θήρδ
ημηαΐκδξηαεχξ ηαζ ηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα. Τα
παναπάκς δεδμιέκα επζαεααζχκμοκ ηδ εκενβυ δνάζδ ηςκ οπμδμπέςκ AMPA ζηδκ
επακαπνυζθδρδ ιζαξ μοζίαξ ηαζ απμδεζηκφμοκ πςξ δ ακαζημθή αοηχκ ηςκ οπμδμπέςκ
πνμθαιαάκεζ ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ ιεηά απυ δζαημπή.
Σηδ πενίπηςζδ ηδξ ημζθζαηήξ ηαθφπηναξ δε θείπμοκ μζ εκδείλεζξ ειπθμηήξ ηδξ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ ιέζς βθμοηαιζκενβζηήξ δζααίααζδξ. Όπςξ θαίκεηαζ απυ
παθαζυηενεξ ιεθέηεξ (Shalev, Grimm, &Shaham, 2002), μζ οπμδμπείξ NMDA ζηδκ ημζθζαηή
ηαθφπηνα, μδδβμφκ ζηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ. Απαζημφκηαζ υιςξ πεναζηένς ιεθέηεξ πμο
εα επζαεααζχκμοκ ημ εφνδια αοηυ ηαζ εα επεηηείκμοκ ηα πανυκηα δεδμιέκα.
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4.4 πκκεηνρή άιιωλ λεπξνδηαβηβαζηώλ
Ο νυθμξ ηδξ κμνεπζκεθνίκδξζηδκ οπμηνμπή επίζδξ δεκ είκαζ απυθοηα λεηάεανμξ ακ
ηαζ ηαηά ηαζνμφξ ένεοκεξ έπμοκ πανμοζζάζεζ ηάπμζα εονήιαηα. Καηά αάζδ παθαζυηενα
δεδμιέκα, πνμζέδζδακ ιδδαιζκή ζοιιεημπή ηςκ κμνεπζκεθνζκζηχκ ιδπακζζιχκ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ ιεηά απυ θήρδξ ηδξ μοζίαξ. Ωζηυζμ, ιία ιεθέηδ ηςκ Platt,
RowlettandSpealman (2007), απέδεζλε πςξ μζ εβπφζεζξ ακαζημθέςκ ηδξ κμνεπζκεθνίκδξ
(κζζμλεηίκδ ηαζ ηαθζμοπνάιδ), πνμάβμοκ ηδ ζοιπενζθμνά οπμηνμπήξ ζηδημηαΐκδ, αθθά υπζ
ζημκ ίδζμ ααειυ πμο ζοιααίκεζ ιε ηδκ κημπαιίκδ.
Σπεηζηά ιε ηδκ αηεηοθμπμθίκδ, μ ανζειυξ ηςκ ενεοκχκ είκαζ αηυια ιζηνυηενμξ. Μζα
ένεοκα ηςκ Yee, Famous, Hopkins, McMullen, Pierceηαζ Schmidt (2011), οπμδεζηκφεζ πςξ μζ
ακηαβςκζζηέξ ηςκ ιμοζηανζκζηχκ οπμδμπέςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα δ ζημπμθαιίκδ, ζημκ
επζηθζκή πονήκα ακαζηέθθμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ. Τμ παναπάκς
εφνδια θακενχκεζ ημκ επζθεηηζηυ, νοειζζηζηυ νυθμ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ ζηδ ζοιπενζθμνζηή
πθαζηζηυηδηα πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ μζ ίδζμζ
ενεοκδηέξ.
Η ζενμημκίκδ, εεςνείηαζ νοειζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζε πμθθέξ ζοιπενζθμνέξ. Γζάθμνεξ
ιεθέηεξ έπμοκ ακαδείλεζ ηδκ ζοιιεημπή ηδξ ζε πενζπηχζεζξ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ.
Πανάθθδθα ιε ηζξ ένεοκεξ αοηέξ, πναβιαημπμζμφκηαζ ένεοκεξ ζε πεζναιαηζηυ επίπεδμ ιε
ζημπυ κα ακαδείλμοκ ημ νυθμ ηδξ ζενμημκίκδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο οπμδμπέα 5-HT2c ζηδ
ζοιπενζθμνά επακαπνυζθδρδξ ιζα μοζίαξ πμο πνμδβμοιέκςξ ήηακ μοζία ηαηάπνδζδξ
(Harvey-Lewis, Li, Higgins&Fletcher, 2015).
Τμ ηεθάθαζμ αοηυ πναβιαηεφηδηε ημκ πνχημ απυ ημοξ ηνείξ πζεακμφξ πανάβμκηεξ
πνυηθδζδξ οπμηνμπήξ, ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ. Όπςξ έβζκε ηαηακμδηυ, ιία ιζηνή δυζδ
ηδξ μοζίαξ πμο πνμδβμοιέκςξ ημ άημιμ είπε ελανηδεεί, επανηεί βζα κα μδδβήζεζ ζηδκ εη
κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ αοηήξ. Σηδ δζαδζηαζία αοηή αέααζα, ειπθέημκηαζ δζάθμνα κεονςκζηά
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ηοηθχιαηα, ακαημιζηέξ πενζμπέξ ηαζ κεονμδζααζααζηέξ. Τμ ηαεέκα απυ αοηά, δζαδναιαηίγεζ
δζαθμνεηζηυ νυθμ ηαζ ηαεμνίγεζ ιε ημκ ηνυπμ ημο ηδκ πμνεία ηδξ οπμηνμπήξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΣΑ
ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ (cue induced reinstatement).
Τα ενεείζιαηα πμο ειθακίγμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ, ιπμνμφκ κα εκενβμπμζήζμοκ ηζξ
εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή ηαζ κα μδδβήζμοκ ημ άημιμ ζηδκ εη
κέμο θήρδ ηδξ εεζζηζηήξ μοζίαξ.Πθήεμξ ενεοκχκ έπεζ ιεθεηήζεζ ημ θαζκυιεκμ αοηυ ηαζ είκαζ
εκδζαθένμκ κα πανημβναθδεεί δ ελέθζλδ πμο έπεζ βίκεζ ζημκ ηθάδμ αοηυ. Σηα πνχηα πνυκζα
ηδξ ζπεηζηήξ ένεοκαξ, μζ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ ακέθενακ πςξ δ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε
ηδκ έηεεζδ ζε ζοκελανηδιέκα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα, δεκ ήηακ ανηεηή βζα ηδκ
πνυηθδζδ ηδξ οπμηνμπήξ, ζοβηνίκμκηαξ ηδκ αέααζα ιε ηζξ ένεοκεξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ εη
κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ (Self&Nestler, 1998). Σηδ πμνεία, ηαζ ιέπνζ ζήιενα, μζ ένεοκεξ έπμοκ
απμδείλεζ πςξ δ ειπθμηή ημο πενζαάθθμκημξ δεκ είκαζ ηαευθμο αιεθδηέα ηαζ ιάθζζηα ιπμνεί
κα είκαζ ηαζ ηονίανπδ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ.
Ανπζηά, οπυ ημκ υνμ ενεείζιαηα, έπμοκ ακαπηοπεεί ηνείξ ηαηδβμνίεξ πμο
ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζε ενβαζηδνζαηέξ ζοκεήηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ πεζναιαηυγςα. Οζ
ηαηδβμνίεξ αοηέξ είκαζ: δζαηνζηά ενεείζιαηα (discretecues), δζαηνζηζηά ενεείζιαηα
(discriminativecues) ηαζ ενεείζιαηα ζπεηζηά ιε ημ πθαίζζμ (contextualcues). Παναηάης, εα
βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα κα ακαθοεμφκ μζ ένεοκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ηαζ εα
ακαθενεμφκ μζ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ ηαζ μζ κεονμδζααζααζηέξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ ηαεειία
απυ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ.
5.1 Γηαθξηηά εξεζίζκαηα (discretecues)
Τα δζαηνζηά ενεείζιαηα ιπμνεί κα είκαζ έκαξ ήπμξ ή ιζα μζιή, πμο ιε ηδ ηαηάθθδθδ
επελενβαζία είκαζ δοκαηυκ κα πονμδμηήζμοκ ακηζδνάζεζξ ζοιπενζθμνζηέξ, κεονμπδιζηέξ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηέξ. Τα ενεείζιαηα αοηά ιπμνεί κα απμηεθμφκ ακηίδναζδ ζηδ πανμοζίαζδ εκυξ
ενεείζιαημξ ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ είηε ελανηδιέκεξ εκζζποηζηέξ ζδζυηδηεξ είηε
κα ζοκηδνήζμοκ ηζξ ακηζδνάζεζξ αηυια ηαζ απμοζία ηδξ μοζίαξ (Stewart, 2008).
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Όζμκ αθμνά ηζξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ ηαζ μοζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα δζαηνζηά
ενεείζιαηα, μζ Bossert, Marchant, Calu, &Shaham (2013) πναβιαημπμίδζακ ιζα
ακαζηυπδζδ, ζηδκ μπμία ιεθεηχκηαζ ηα ενεείζιαηα αοηά. Σε βεκζηέξ βναιιέξ, θαίκεηαζ κα
ειπθέημκηαζ πενζμπέξ, υπςξ μ πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ, ημ ημζθζαηυ ηαθοπηνζηυ πεδίμ ηαζ δ
ημζθζαηή ςπνά ζθαίνα. Η ιεζμθάαδζδ ηςκ παναπάκς πενζμπχκ θοζζηά, ελανηάηαζ απυ ηδ
δνάζδ κεονμδζααζααζηχκ υπςξ ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ, δ ζενμημκίκδ ηαζ δ κημπαιίκδ.
Τμ βθμοηαιζκζηυ μλφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηάπμζμζ ηφπμζ οπμδμπέςκ ημο, θαίκεηαζ κα
δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα δζαηνζηά ενεείζιαηα.
Οζ Kalivasηαζ Volkow (2005), ακαηάθορακ υηζ ημ ακαζηαθηζηυ απμηέθεζια πμο πανμοζίαγε
δ ζοζηδιαηζηή έβποζδ Ν-Αηεηοθμηοζηεΐκδξ (N-Acetylcysteine-NAC) (ιείςζδ οπμηνμπήξ),
ακαηνάπδηε απυ ηδκ έβποζδ ημο ακηαβςκζζηή ηςκ οπμδμπέςκβθμοηαιζκζημφ μλέμξmGluR2/3
ζημκ επζηθζκή πονήκα (ημνιυξ) (Bossertetal, 2013. Chaudhri, Sahuque, Schairer, &Janak,
2010). Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ημοξ Stefanicetal. (2013), μζ πνμαμθέξ ημο βθμοηαιζκζημφ
μλέμξ απυ ημκ ναπζαίμ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ ζημκ επζηθζκή πονήκα, εκζζπφμοκ ηζξ πζεακυηδηεξ
οπμηνμπήξ.
Δπζπθέμκ, οπάνπεζ ιζα ένεοκα ηςκBall, Walsh, ηαζ Rebec (2007) , πμο απμδεζηκφεζ
πςξ δ ζοιπενζθμνά οπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα δζαηνζηά ενεείζιαηα, ειθακίγεηαζ ηαζ
ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ έηζηαζδξ(ιεεοθεκμ-δζμλφ-ιεεαιθεηαιίκδ-MDMA). Βέααζα, μζ ίδζμζ
ενεοκδηέξ πνμηείκμοκ κα επεηηαεμφκ μζ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ηδκ έηζηαζδ, βζα κα επζαεααζςεεί
δ ειπθμηή ηςκ κεονςκζηχκ ηοηθςιάηςκ, πμο θαίκεηαζ κα είκαζ πανυιμζα ιε αοηά ηδξ
ημηαΐκδξ.
Τέθμξ, μ νυθμξ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ D3 ζημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ
αιοβδαθήξ ηαζ ζηδκ έλς δκία, ακαδείπεδηε απυ ηδκ ένεοκα ηςκ Khaled, Pushparaj, DiCiano,
Diaz, ηαζ LeFoll (2014), μζ μπμίμζ ιε ηδ πμνήβδζδ εκυξ ακηαβςκζζηή ηςκ D3
κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ, απέδεζλακ πςξ ιεζχκεηαζ δ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ κζημηίκδξ.
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Δπεζήιακακ επίζδξ, πςξ μζ οπμδμπείξ D3 ανίζημκηαζ ηαηά αάζδ ζημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ
αιοβδαθήξ, ζηδκ δκία, ζημκ εάθαιμ ηαζ ζημκ οπμεάθαιμ.

5.2 Γηαθξηηηθά εξεζίζκαηα (discriminativecues)
Τα δζαηνζηζηά ενεείζιαηα ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ ζοκεπή εηπαίδεοζδημο πεζναιαηυγςμο
ηαζ θεζημονβμφκ ςξ πνμαθεπηζημί πανάβμκηεξ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηδξ μοζίαξ, ηαεχξ
θένκμοκ ημκ μνβακζζιυ ζε επαθή ιε ηδκ μοζία πμο ημοξ πνμζθένεζ ηδκ εοπανίζηδζδ (Weiss,
Maldonaldo-Vlaar, Parsons, Kerr, Smith&Shahar, 2000).Γδθαδή, ηα πεζναιαηυγςα
εηπαζδεφμκηαζ ζηδ θήρδ ιζα εεζζηζηήξ μοζίαξ ιε ηδ πανμοζία εκυξ ζοβηεηνζιέκμο
ενεείζιαημξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελαθάκζζδξ, ημ ενέεζζια, υπςξ ηαζ δ μοζία δεκ είκαζ
πθέμκ δζαεέζζια. Σημ ιμκηέθμ ηδξ οπμηνμπήξ, ιε ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ιυκμ ημο ενεείζιαημξ, ημ
πεζναιαηυγςμ πνμαθέπεζ ημ δζαεεζζιυηδηα ηδξ μοζίαξ ζηδκ μπμία είπε εεζζηεί πνμδβμοιέκςξ
(Venniroetal., 2015). Η ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ είκαζ ανηεηά πενίπθμηδ ηαζ ιυθζξ πνζκ
απυ ιζα δεηαεηία άνπζζακ μζ ζοζηδιαηζηέξ ένεοκεξ επί ημο εέιαημξ.
Σηδ πενίπηςζδ ηςκ δζαηνζηζηχκ ενεεζζιάηςκ, οπάνπμοκ εκδείλεζξ βζα ηδκ ειπθμηή
ημο πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ, ημο ηεκηνζημφ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ ηαζ ημο επζηθζκμφξ πονήκα
(ημνιυξ). Σπεηζηέξ ένεοκεξ απέδεζλακ πςξ δ αθάαδ ζηδκ αιοβδαθή ιεζχκεζ ηδκ οπμηνμπή
πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα δζαηνζηζηά ενεείζιαηα. Μεβάθμ εκδζαθένμκ επίζδξ πανμοζζάγεζ ημ
εφνδια ηςκ Alvarez- Jaimesetal. (2008), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ οπμηνμπή ζηδκ πνήζδ ηδξ
δνςίκδξ ιεζχκεηαζ ιε ημκ απμηθεζζιυ ηςκ οπμδμπέςκ ηακκααζκμεζδχκCB1 ζημκ ημζθζαηυ
πνμιεηςπζαίμ θθμζυ, αθθά υπζ ζημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Bossertetal, 2013).
Δπζπθέμκ, βίκεηαζ ακαθμνά ζηδ ζοιιεημπή ηδξ οπμηνεηίκδξ ηαζ ημο κεονμπεπηζδίμο S
(NPS) ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα δζαηνζηζηά ενεείζιαηα. Η οπμηνεηίκεξ είκαζ
κεονμπεπηίδζα ημο έλς οπμεαθάιμο, πνμαάθθμοκ ζε μθυηθδνμ ημκ εβηέθαθμ ηαζ έπμοκ
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ιεθεηδεεί βζα πζεακή ζοιιεημπή ημοξ ζε δζενβαζίεξ οπμηνμπήξ (Plaza-Zabala, Flores, MartinGarcia, Saravia, Maldonado, &Berrendero, 2013). Οζ Jamesetal. (2011), παναηηδνζζηζηά
ακαθένμοκ πςξ μ απμηθεζζιυξ ηςκ οπμδμπέςκ ηδξ οπμηνεηίκδξ 1 ζηδκ ημζθζαηή ηαθφπηνα
ιεζχκεζ ηδκ οπμηνμπή ζηδκ ημηαΐκδ. Ακηίεεηα, ημ κεονμπεπηίδζμ S, ιε ηδκ έβποζδ ημο ζημκ
έλς οπμεάθαιμ, εκζζπφεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ, αοηή ηδ θμνά υιςξ ζηδ πνήζδ ημο
αθημυθ (Bossertetal, 2013).

5.3 Δξεζίζκαηα ζρεηηθά κε ην πιαίζην
Τα ζπεηζγυιεκα ιε ημ πθαίζζμ ενεείζιαηα απμηεθμφκ έκα ιεβάθμ ηεθάθαζμ ζηδκ
ακάθοζδ ημο εεζζιμφ ηαζ ηδ οπμηνμπήξ. Τα ενεείζιαηα αοηά αθμνμφκ ζηα παναηηδνζζηζηά
ημο πενζαάθθμκημξ πμο βζκυηακ δ θήρδ ηδξ μοζίαξ, ημ πνμκζηυ ζδιείμ ηδξ διέναξ πμο
θάιαακε πχνα ημ βεβμκυξ, ηαεχξ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθδ θεπημιένεζα ιπμνεί κα αθμνά ημ
πθαίζζμ (Bossert, Poles, Wihbey, Koya, &Shaham, 2007). Έπεζ δεζπεεί θμζπυκ, πςξ δ
επακέηεεζδ ημο αηυιμο ή ημο πεζναιαηυγςμο ζε ηέημζμο είδμοξ πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα,
ιεηά απυ δζαημπή ηδξ μοζίαξ, πζεακυκ κα μδδβήζεζ ζηδκ οπμηνμπή. Φαίκεηαζ επίζδξ πςξ
ηέημζμο είδμοξ ενεείζιαηα είκαζ ανηεηά χζηε ημ άημιμ κα οπμηνμπζάζεζ ζηδ πνήζδ ηδξ
μοζίαξ (Crombagetal, 2008), πςνίξ κα ιεζμθααήζμοκ άθθμζ πανάβμκηεξ.
Όπςξ ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα ενεείζιαηα, μ νυθμξ ημο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ είκαζ
ζδιακηζηυξ, ηαεχξ θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ πμθθέξ πενζμπέξ ημο ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ. Η
ακαζημθή ημοmGluR2οπμδμπέαημο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ, ζημκ επζηθζκή πονήκα (ημνιυξ)
ιεζχκεζ ηα πμζμζηά οπμηνμπήξ, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηδκ άιεζδ ειπθμηή ημο οπμδμπέα
αοημφ. Οζ Crombagetal. (2008), ηάκμοκ θυβμ ηαζ βζα ηδκ νοειζζηζηή θεζημονβία ηδξ
κημπαιίκδξ ηαζ αοηυ επζαεααζχεδηε ιε ηδκ έβποζδ ακηαβςκζζηχκ ηςκ D1 οπμδμπέςκ ηδξ
κημπαιίκδξ ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα ηαζ ζημκ επζηθζκή πονήκα (ηέθοθμξ), υπμο ηαζ ιεζχκεηαζ
δ οπμηνμπή ζηδκ δνςίκδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ πθαίζζμ (Bossertetal, 2007).Σηδ πενίπηςζδ ηςκ
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ενεεζζιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πθαίζζμ, είκαζ εκδζαθένμκ κα βίκεζ έκαξ δζαπςνζζιυξ ηαζ
κα ακαθενεμφιε ζηζξ μοζίεξ λεπςνζζηά (δνςίκδ, ημηαΐκδ, αθημυθ) ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο δ
ηαεειία ειπθέηεηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ.
Σπεηζηά ιε ηδκ δνςίκδ, έπεζ ανεεεί πςξ δ πνμαμθή ημο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ απυ ημκ
ημζθζαηυ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ ζημκ επζηθζκή πονήκα (ηέθοθμξ), ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή
ζηδκ δνςίκδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα. Τμ παναπάκς απμδείπεδηε
ιέζς ηδξ αδνακμπμίδζδξ ημο ημζθζαημφ πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ, δ μπμία είπε ςξ απμηέθεζια
ηδ ιείςζδ ηδξ οπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ πθαίζζμ. Μείςζδ ηδξ οπμηνμπήξ επίζδξ,
ζδιεζχεδηε ζημ πείναια ηςκ Bossert ηαζ Stern (2012), αοηή ηδ θμνά υιςξ ιέζα απυ ηδκ
ακαζημθή ηςκ D1 οπμδμπέςκ κημπαιίκδξ ζημ ναπζαίμ έλς νααδςηυ ηαεχξ ηαζ ιέζς ηδξ
αδνακμπμίδζδξ ημο ημζθζαημφ οπμεέιαημξ ημο ζππυηαιπμο.
Τέθμξ,ζφιθςκα ιε ημοξ Galaj, Manuszak, Babic, AnanthanηαζRanaldi (2015),
ειθακήξ είκαζ ηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ D3 κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ, εθυζμκ δ ένεοκα ημοξ
απέδεζλε πςξ δ πμνήβδζδ ακηαβςκζζηχκ, μδδβεί ζε ιείςζδ ηδξ οπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε
ηα ζοκελανηδιέκα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα. Βέααζα, μζ D3 κημπαιζκενβζημί οπμδμπείξ,
εηηυξ απυ ηδκ δνςίκδ, έπμοκ ανεεεί κα δζαδναιαηίγμοκ ακηίζημζπμ νυθμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
ηδξ κζημηίκδξ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ ζηδκ πνυζθαηδ ιεθέηδ ημοξ μζ Sabioni,
DiCianoηαζ LeFoll (2016). Δπμιέκςξ, μ νυθμξ ηςκ D3 κημπαιζκζνβζηχκ οπμδμπέςκ είκαζ
πθέμκ ακαιθίαμθμξ ηαζ δοκδηζηά δ δνάζδ ημοξ αοηή εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ζε
εεναπεοηζηά πνμβνάιιαηα πμο ζημπεφμοκ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδ εεναπεία ηδξ οπμηνμπήξ.
Όζμκ αθμνά ηδκ ημηαΐκδ, ηα εονήιαηα δζαθμνμπμζμφκηαζ. Ανπζηά, μ απμηθεζζιυξ
ηςκ οπμδμπέςκ AMPA/ ηασκζημφ μλέμξ ζημκ επζηθζκή πονήκα, μδήβδζε ζε ιείςζδ
ηδξοπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα (Bossertetal, 2013).
Δπζπθέμκ μζ Lasseter et al.(2010), πνδζζιμπμίδζακ ιζα δζαδζηαζία απμζφκδεζδξ ηςκ
αιμζααίςκ πνμαμθχκ ιεηαλφ ημβπμιεηςπζαίμο θθμζμφ ηαζ ηεκηνζημφ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ,

58

βζα κα απμδείλμοκ πςξ ηαζ ζε αοηή ηδ πενίπηςζδ επζηοβπάκεηαζ ιείςζδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδκ
ημηαΐκδ. Δπίζδξ, οπάνπμοκ εκδείλεζξηαζ βζα ηδκ ειπθμηή ημο ζππυηαιπμο. Οζ Xie, Ramirez,
Lasseter ηαζ Fuchs (2010), απέδεζλακ πςξ μ απμηθεζζιυξ ηςκ οπμδμπέςκ mGluR1 ημο
βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ζημ ναπζαίμ ιένμξ ημο ζππυηαιπμο ιεζχκεζ ηδκ οπμηνμπή,
επζαεααζχκμκηαξ έηζζ ηδκ ειπθμηή ηδξ πενζμπήξ αοηήξ ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα
πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα. Δηηυξ υιςξ απυ ημ ναπζαίμ ηιήια, οπάνπμοκ εκδείλεζξ ηαζ βζα
ηδκ ειπθμηή ημο ημζθζαημφ ηιήιαημξ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ μζ Lasseteretal.
(2010).Σφιθςκα ιε ημοξAtkins, Mashhoon, ηαζ Kantak (2008), ημ ημζθζαηυ ιένμξ ημο
ζππυηαιπμο, ζοιιεηέπεζ ζηδκ επελενβαζία ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ενεεζζιάηςκ, πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αοημπμνήβδζδ ηδξ ημηαΐκδξ, επζαεααζχκμκηαξ έηζζ ηδκ φπανλδ ημο
κεονςκζημφ ηοηθχιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ ημκ ημζθζαηυ ζππυηαιπμ, ημκ επζηθζκή πονήκα ηαζ
ημκ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ. Τέθμξ, μζ Millela et al. (2015), οπμζηδνίγμοκ πςξ δ έηεεζδ ζε
μζηεία ενεείζιαηα ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ, αολάκεζ ηα επίπεδα κημπαιίκδξ ζε πνμιεηςπζαίεξ ηαζ
ημβπμιεηςπζαίεξ πενζμπέξ ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εη κέμο θήρδ
ημηαΐκδξ.
Σηδ πενίπηςζδ ημο αθημυθ, μζ ένεοκεξ θαίκεηαζ κα απμδεζηκφμοκ ηδκ ειπθμηή
πενζζζυηενςκ εβηεθαθζηχκ πενζμπχκ ηαζ κεονμδζααζααζηχκ, ιε ειθακή ημ νυθμ ημο
εαθάιμο, ημο οπμεαθάιμο ηαζ ηδξ αιοβδαθήξ. Ανπζηά, δ εκενβμπμίδζδ ημο παναημζθζαημφ
πονήκα ημο οπμεαθάιμο (paraventricularthalamus-PVT) θαίκεηαζ κα ιεζχκεζ ηδκ οπμηνμπή
ιέζς ηςκ πνμαμθχκ ημο ζημκ επζηθζκή πονήκα (ηέθοθμξ) ηαζ ιέζς ηςκ εβπφζεςκ εκυξ
αβςκζζηή ημο η οπμδμπέα ηςκ μπζμεζδχκ ζημκ PVT(Hamlin, Clemens, Choi & McNally,
2009). Σπεηζηά ιε ημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ, είκαζ ειθακήξ δ ζφκδεζδ ημο ιε ηδκ
οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ πθαίζζμ. Σοβηεηνζιέκα, θαίκεηαζ κα ιεζμθααεί ζηδκ οπενμπή
ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ιάεδζδ ηαζ ζηδ δδιζμονβία ζφκδεζδξ ιεηαλφ
ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ακηαιμζαήξ (Sinclair, Cliva, Hood, Olive, &Gass, 2012).
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ΗMarinelli(2007), ακαθένεζ πςξ μ απμηθεζζιυξ ημο ηεκηνζημφ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ ιέζς
ηςκ ι- μπζμεζδχκ οπμδμπέςκ, ιεζχκεζ ηδ πζεακυηδηα ηδξ οπμηνμπήξ. Δπίζδξ, μζ Sinclairetal.
(2012), ακαθένμοκ πςξ μ ακηαβςκζζηήξ ημο οπμδμπέα mGluR5 ημο βθμοηαιζκζημφ
μλέμξ,MTEP, πνμθαιαάκεζ ηδκ οπμηνμπή ζημ αθημυθ ιέζς ηδξ αδνακμπμίδζδξ πμο
πνμηαθεί ζημκ ααζζηυ έλς αιοβδαθζηυ πονήκα, επζαεααζχκμκηαξ βζα άθθδ ιζα θμνά ηδκ
ειπθμηή ηδξ πενζμπήξ αοηήξ ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ενεείζιαηα ημο
πενζαάθθμκημξ.
Παναπάκς, έβζκε ιζα αδνή ακαθμνά ζηα κεονμαζμθμβζηά ηοηθχιαηα πμο
ζοιιεηέπμοκ ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα. Όπςξ είκαζ
ηαηακμδηυ, ειπθέημκηαζ πμθθέξ ακαημιζηέξ πενζμπέξ ηαζ ηοηθχιαηα πμο ημ ηαεέκα ιε ημκ
ηνυπμ ημο επδνεάγεζ ηδκ ελέθζλδ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Τμ ζοβηεηνζιέκμ επζζηδιμκζηυ
πεδίμ ανίζηεηαζ ζοκεπχξ ζε ελέθζλδ ηαζ δ ηάεε ακαηάθορδ είκαζ πζεακυκ κα αμδεάεζ θίβμ
πενζζζυηενμ ζηδκ απμζαθήκζζδ εκυξ ηυζμ πενίπθμημο θαζκμιέκμο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΣΡΔ
Ο ηνίημξ ηαζ ηεθεοηαίμξ πζεακυξ ηνυπμξ κα πνμηθδεεί οπμηνμπή είηε ζε
πεζναιαηυγςα είηε ζημκ άκενςπμ, είκαζ ημ ζηνεξ. Όπςξ ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, μζ
ιεθέηεξ επζηεκηνχκμκηαζ ζε πεζναιαηυγςα, ηονίςξ θυβς ηδξ έθθεζρδξ ακηίζημζπςκ ιεθεηχκ
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βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο ακενχπμο. Βέααζα, ημ ζηνεξ ζημ πεζναιαηυγςμ πνμηαθείηαζ ηεπκδηά,
ιε ηνυπμοξ πμο εα ελεηαζημφκ παναηάης. Δηηυξ απυ ηα ααζζηά ιμκηέθα πνυηθδζδξ ημο
ζηνεξ, ζημ ηεθάθαζμ αοηυ εα βίκεζ ακαθμνά ζηα κεονςκζηά ηοηθχιαηα ηαζ ζηζξ εβηεθαθζηέξ
πενζμπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή πμο πνμένπεηαζ απυ ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα.
Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, πςξ ημ ζηνεξ απμηεθεί πμθφ ζζπονυ ηίκδηνμ βζα ηδκ εη κέμο θήρδ ιζαξ
μοζίαξ, ηαεχξ ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ζοκαζζεδιαηζημφξ ή άθθμοξ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ
(Sinha, 2007).
Ανπζηά, ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα βίκεζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζημκ μνζζιυ ημο ζηνεξ. Η
Sinha (2001), ηάκεζ ακαθμνά ζε πμζηίθμοξ μνζζιμφξ ζπεηζημφξ ιε ημ ζηνεξ. Πνςηίζηςξ,
ακαθένεηαζ ζημ ζηνεξ ςξ ιζα δζαδζηαζία πμο πενζθαιαάκεζ ηδ ζοκείδδζδ, ηδκ ενιδκεία, ηδκ
πνμζανιμβή ηαζ ηέθμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ βεβμκυηςκ πμο πνμηαθμφκ ζημ άημιμ απεζθή ή είκαζ
επζαθααή (Lazarus&Folkman, 1984, υπςξ ακαθένεηαζ ζηδ Sinha, 2001). Η ενιδκεία αοηή
είβεζ ηέζζενα γδηήιαηα, πμο απμηεθμφκ ενεοκδηζηέξ αάζεζξ βζα ημοξ ζπεηζημφξ επζζηήιμκεξ.
Τμ πνχημ γήηδια ζπεηίγεηαζ ιε ηα βεβμκυηα πμο πνμηαθμφκ ημ ζηνεξ. Τμ δεφηενμ,
ακαθένεηαζ ζηζξ βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζηζξ ζηέρεζξ πμο πναβιαημπμζεί ημ άημιμ ζπεηζηά
ιε ηδ δζαπείνζζδ ημο βεβμκυημξ, εκχ ημ ηνίημ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο
πναβιαημπμζμφκηαζ. Τέθμξ, ημ ηέηανημ γήηδια, αθμνά βκςζηζηέξ ηαζ ζοιπενζθμνζηέξ
ακηζδνάζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ιε ζημπυ ηδ δζαπείνζζδ ημο ζηνεζμβυκμο βεβμκυημξ.
Δηηυξ απυ ημκ παναπάκς πθήνδ μνζζιυ, μMarinelli (2007), ακαπηφζζεζ άθθμκ
έκαμνζζιυ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ ζοκδοαζιυ πμζηίθςκ ενεοκχκ. Απυ αζμθμβζηήξ άπμρδξ, έκα
ζηνεζμβυκμ βεβμκυξ, είκαζ ζηακυ κα πνμηαθέζεζ αφλδζδ ηςκ βθοημημνηζημεζδχκ ζημ αίια.
Απυ ροπμθμβζηή άπμρδ, παναηδνείηαζ πμθφ ζοπκά δ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ημ άημιμ ή ημ
πεζναιαηυγςμ, ‘επζεοιεί’ ηζξ ζηνεζμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ, ιε ζημπυ ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ
μνιμκχκ ημο ζηνεξ. Απυ ηδκ άθθδ αέααζα, ημ ζηνεξ ιπμνεί κα είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ, ηδκ
μπμία ημ άημιμ ιάπεηαζ ιε ηάεε ηνυπμ κα απμθφβεζ. Δπζπθέμκ, πμθθμί ενεοκδηέξ, έπμοκ
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δζαπςνίζεζ ημ ζηνεξ ζε επίπεδα, αάζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο παναηδνμφκηαζ. Γδθαδή,
πζεακυκ κα πςνίγμκηαζ αάζδ ηδξ έκηαζδξ, ηδξ δζάνηεζαξ ηαζ ηδξ πνμαθερζιυηδηαξ. Γζα
πανάδεζβια, μ Cabib, (1997), ακαθένεζ πςξ έκημκεξ, λαθκζηέξ ηαζ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ
ζηνεζμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα (υπςξ
ακαθένεηαζ ζηδκ Marinelli, 2007). Τέθμξ, απυ κεονμαζμθμβζηή ζημπζά, μ Marinelli (2007),
ακαθένεζ πςξ δ αολδιέκδ κεονμδζααίααζδ ηδξ κημπαιίκδξ ιπμνεί κα ιεζμθααήζεζ ζηδκ
ειθάκζζδ αβπςδχκ δζαηαναπχκ ή οπμηνμπήξ ζηδ θήρδ ηδξ μοζίαξ, βεβμκυξ πμο εα ακαθοεεί
ηαζ παναηάης. Έπεζ ήδδ βίκεζ ακαθμνά ζηα πεζναιαηζηά ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ
πενίπηςζδ ημο ζηνεξ ηαζ αάζδ αοηχκ (θανιαημθμβζημί πανάβμκηεξ, δθεηηνζηυ ζμη ζηα
πυδζα, ζηένδζδ ηνμθήξ ηαζ ελακαβηαζιέκδ ημθφιαδζδ), εα ακαθενεμφκ μζ ένεοκεξ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηα κεονμαζμθμβζηά γδηήιαηα ηδξ οπμηνμπήξ.

6.1 Δγθεθαιηθέο πεξηνρέο θαη λεπξνδηαβηβαζηέο
Σηδκ οπμηνμπή πμο πνμηαθείηαζ απυ ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα είκαζ ειθακήξ δ
ζοιιεημπή πμζηίθςκ εβηεθαθζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο δζαδναιαηίγμοκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδ
δζαδζηαζία αοηή.
Σφιθςκα ιε ημοξ Shalev, Grimm, ηαζ Shaham (2002), έπεζ δζαπζζηςεεί πςξ δ
ειπθμηή ηδξ κημπαιίκδξ ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζηνεξ είκαζ έιιεζδ ή/ηαζ
νοειζζηζηή, ηαεχξ θαίκεηαζ κα πνδζζιεφεζ ιυκμ βζα ηδκ έηθναζδ ηδξ οπμηνμπήξ πμο είκαζ
απμηέθεζια δθεηηνζημφ ζμη ζηα πυδζα ημο πεζναιαηυγςμο. Απυ ηδκ άθθδ, μζ Tobin, Sedki,
Abbas, ηαζ Shalev (2013) ανήηακ πςξ δ έβποζδ D1 κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ ζημκ
επζηθζκή πονήκα (ηέθοθμξ), ζημκ έζς πνμιεηςπζαίμ θθμζυ ηαζ ζημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ
αιοβδαθήξ ιείςζακ ηδκ οπμηνμπή πμο πνμηθήεδηε απυ ιζαξ διέναξ ζηένδζδ
ηνμθήξ.Απέδεζλακ έηζζ πςξ αοηυξ μ ηφπμξ οπμδμπέςκ είκαζ ηνίζζιμξ βζα ηδκ οπμηνμπή πμο
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πνμηαθείηαζ απυ ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα. Ακηίεεηα, δ ζοιιεημπή ημο βθμοηαιζκζημφ μλέμξ
είκαζ πζμ εκενβή, έπμκηαξ δζαπζζηςεεί αολδιέκα επίπεδά ημο ζηδκ ημζθζαηή ηαθφπηνα
(Bossertetal, 2013).

6.1.1 Πανάβμκηαξ απεθεοεένςζδξ ημνηζημηνμπίκδξ (corticotrophinereleasefactor-CRF)
Ο πανάβμκηαξ απεθεοεένςζδξ ημνηζημηνμπίκδξ (CRF), είκαζ έκα κεονμπεπηίδζμ πμο
ιεζμθααεί ζε ζοιπενζθμνζηέξ, μνιμκζηέξ ηαζ αοηυκμιεξ ακηζδνάζεζξ ημο ζηνεξ ηαζ θαίκεηαζ
κα έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ημκ εεζζιυ (Zorrillaetal, 2014). Η δνάζδ ημο CRF ζημκ πονήκα ημο
οπμεαθάιμο, μδδβεί ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο άλμκα οπμεαθάιμο-οπυθοζδξεπζκεθνζδίςκ(hypothalamic-pituitary-axis-HPA), πμο ιε ηδ ζεζνά ημο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ
απεθεοεένςζδ ηδξ ημνηζημζηενυκδξ. Τμ κεονμπεπηίδζμ CRF, εεςνείηαζ μ ααζζηυηενμξ
νοειζζηήξ ημο άλμκα HPA, δζαδναιαηίγμκηαξ έηζζ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδ δζαδζηαζία ημο
ζηνεξ βεκζηυηενα αθθά ηαζ ελεζδζηεοιέκα ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ζηνεζμβυκα
ενεείζιαηα (Galesi, Ayanwuyi, Mijares, Cippitelli, Canella, Ciccocioppo&Ubaldi, 2016).
Δπίζδξ, ζπεηίγεηαζ ιε ζοιπενζθμνζηέξ ηαζ θοζζμθμβζηέξ ζηνεζμβυκεξ ακηζδνάζεζξ
ιέζς ηςκ οπμδμπέςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ οπμεάθαιμ ηαζ ζε έλς- οπμεαθαιζηέξ πενζμπέξ.
Τέθμξ, δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απμθοβή ηςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ απυ
μπζμφπα, ροπμδζεβενηζηά, αθημυθ ηαζ κζημηίκδ. Η εκενβή ειπθμηή ημο CRF, έπεζ
πνμζδζμνζζηεί απυ πθδεχνα ιεθεηχκ, πμο απμδεζηκφμοκ υηζ ιε ηδ πμνήβδζδ ακηαβςκζζηχκ
ηδξ μοζίαξ αοηήξ, δ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζηνεξ, ιεζχκεηαζ αζζεδηά (Shalev, Erb,
&Shaham, 2010). Ο CRF έπεζ δφμ πνςηανπζημφξ ηφπμοξ οπμδμπέςκ, ημκ CRF1 ηαζ ημκ
CRF2. Ο CRF1 έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ αβπμβυκμξ, εκχ μ CRF2 ζοιαάθθεζ ζηδκ αβπυθοζδ
(Williams, Buchta, &Riegel, 2014).
Σοβηεηνζιέκα, μ οπμδμπέαξ CRF1, ζφιθςκα ιε ημοξ Galesietal. (2016), εηθνάγεηαζ
ζε πθδεχνα εβηεθαθζηχκ πενζμπχκ υπςξ δ αιοβδαθή, μ ζππυηαιπμξ ηαζ μ εάθαιμξ,
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νοειίγμκηαξ δζενβαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ημ άβπμξ ηαζ ηδ δζάεεζδ. Τέθμξ, δ εκενβμπμίδζδ ημο ζηδ
πενζμπή ημο οπμεαθάιμο, θαίκεηαζ κα ιεζμθααεί ζηδ ζφκεεζδ ηαζ απεθεοεένςζδ ηςκ
βθοημημνηζημεζδχκ.
Η έηεεζδ ζε ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα, απεθεοεενχκεζ ηζξ μνιυκεξ ημο ζηνεξ, δδθαδή
ηδκ ημνηζημζηενυκδ ηαζ ημκ πανάβμκηα απεθεοεένςζδξ ημνηζημηνμπίκδξ (CRF).
Σοβηεηνζιέκα, θαίκεηαζ κα είκαζ ηονίανπδ δ ζοιιεημπή ημο οπμδμπέαCRF1, ηαεχξ δ
πμνήβδζδ ακηαβςκζζηχκ ημο οπμδμπέα αοημφ, επακαθένεζ ηδκ οπμηνμπή ζηδκ δνςίκδ, εκχ
δεκ ζοιααίκεζ ημ ίδζμ ζηδ πενίπηςζδ ημο CRF2. Σπεηζηά ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ εβηεθαθζηέξ
πενζμπέξ, μζ Erb ηαζ Stewart (1999), ιεθέηδζακ ημ νυθμ ημο CRF ζημ ααζζηυ πονήκα ηδξ
ηεθζηήξ ηαζκίαξ (bednucleusofthestriaterminalis-BNST) ηαζ ζηδκ αιοβδαθή (υπςξ ακαθένεηαζ
ζημοξ Shalevetal, 2002).
Δζδζηυηενα, δ ζοβηέκηνςζδ CRF, παναηδνείηαζ αολδιέκδ ζημκ BNST, μ μπμίμξ
ειπθέηεηαζ ζε δζενβαζίεξ άβπμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ενεείζιαηα απεζθήξ ηαζ απμζηνμθήξ
(Blacktop, 2014). Καηά ηαζνμφξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ μζ εβπφζεζξ CRF ζημ BNST,
ανημφκ βζα ηδ πνυηθδζδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδκ ημηαΐκδ, πςνίξ κα απαζηείηαζ δ φπανλδ ηάπμζμο
ελςηενζημφ ζηνεζμβυκμο πανάβμκηα (Shalev, Erb, &Shaham, 2010. Stewart, 2008), βεβμκυξ
πμο ελδβείηαζ αηνζαχξ θυβς ηςκ αολδιέκςκ επζπέδςκ ηδξ μοζίαξ αοηήξ ζημκ BNST.
Μάθζζηα, μζ Erb ηαζ Stewart (1999), επζαεααίςζακ ηδκ ζφκδεζδ ημο CRF ιε ημ BNST, ηαεχξ
πμνήβδζακ ακηαβςκζζηέξ ημο CRF ζημ BNST. Τα απμηεθέζιαηα ήηακ ηα ακαιεκυιεκα,
δδθαδή, ιεζχεδηε δ οπμηνμπήζηδκημηαΐκδ πμο πνμηαθείηαζ απυ δθεηηνζηυ ζμη ζηα
πυδζα(Mantschetal., 2015).Ταοηυπνμκα ιε ημ BNST, ηονίανπμξ θαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ μ νυθμξ
ημο ηεκηνζημφ πονήκα ηδξ αιβδαθήξ (CeA). Οζ Mantschetal. (2015), ζηδκ ακαζηυπδζδ ημοξ
ακαθένμοκ πςξ δ πνμαμθή ημο CRFαπυ ημκ ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ ζημ BNST,
είκαζ ηνίζζιδ βζα ηδκ οπμηνμπή πμο πνμηαθείηαζ ιεηά απυ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα.
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Η Gysling (2012), ζε ιζα ακαζηυπδζή ηδξ ακαθφεζ δφμ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ κα
εκενβμπμζδεεί μ CRFζημκ BNST: μ πνχημξ είκαζ ηαηεοεείακ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ηδξ
κμναδνεκαθίκδξ. Ο δεφηενμξ, είκαζ πζμ έιιεζμξ ηαζ ειπθέηεζ ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ημο
ηεκηνζημφ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ, μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο πνμηαθεί ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο
CRFζημ BNST.
Δπζπθέμκ, έπεζ δεζπεεί πςξ ιεηά απυ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα, αολάκεηαζ δ
απεθεοεένςζδ CRFζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα (VTA) ηαζ δ αφλδζδ αοηή επακαθένεζ ηδ πνήζδ
ηδξ ημηαΐκδξ ζε πεζναιαηυγςα (Blacktop, 2014). Η δζενβαζία αοηή, πενζμνίζηδηε απυ ηδκ
έβποζδ ζηδκ ίδζα πενζμπή, ακηαβςκζζηχκ ηςκ οπμδμπέςκ CRF1 (Chenetal, 2014).
Σοβηεηνζιέκα, μ CRF ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα, αολάκεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο βθμοηαιζκζημφ
μλέμξ.Βέααζα, δ ειπθμηή ηδξ ημζθζαηήξ ηαθφπηναξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί
αημθμοεχκηαξ δφμ δζαθμνεηζηά κεονςκζηά ιμκμπάηζα. Σηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μ CRFπμο
αολάκεηαζ ζημ BNST, πνμαάθθεζ ζημVTAδνχκηαξ ζημοξ οπμδμπείξ CRF1. Η δζαδζηαζία
αοηή έπεζ ςξ άιεζδ ζοκέπεζα κα αολδεεί δ απεθεοεένςζδ ημο CRFζημVTA. Τμ εκαθθαηηζηυ
ιμκμπάηζ, ειπθέηεζ ηαζ ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ. Γδθαδή, υηακ μ CRFπνμαάθθεζ ζημVTA,
αολάκεηαζ δ απεθεοεένςζδ βθμοηαιζκζημφ μλέμξ ζημVTA ιέζς ηδξ δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ
οπμδμπέςκ CRF2 (Gysling, 2012).
Η ημζθζαηή ηαθφπηνα, δέπεηαζ GABAενβζηέξ επζδνάζεζξ απυ ημκ επζηθζκή πονήκα ηαζ
ημ BNST. Σηδ πενίπηςζδ αοηή, μ νυθμξ ημο CRF είκαζ κα πνμςεεί ηδ GABAενβζηή
κεονμδζααίααζδ εκηυξ ημοημζθζαημφ ηαθοπηνζημφ πεδίμο (Blacktop, Vranjkovic, Mayer,
vanHoof, Baker, &Mantsch, 2016). Μάθζζηα, μζ ίδζμζ ενεοκδηέξ, ζηδ πνυζθαηδ ένεοκα ημοξ,
εκηυπζζακ υηζ μζ εβπφζεζξ ακηαβςκζζηχκ GABAb οπμδμπέςκ ζημημζθζαηυ ηαθοπηνζηυ πεδίμ,
πνμθαιαάκμοκ ηδκ οπμηνμπή, είηε απυ ημ ζηνεξ θυβς δθεηηνζημφ ζμη ζηα πυδζα είηε θυβς
ηδξ ιεηαθμνάξ ημο CRF.
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Δπζπθέμκ, μζ Wangetal. (2007), ακαθένμοκ πςξ δ οπμηνμπή ζηδκ ημηαΐκδ ιεηά απυ
δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα πενζμνίζηδηε ιέζς εκυξ εηθεηηζημφ ακηαβςκζζηή ημο οπμδμπέα
CRF2 ηαζ εκυξ ακαζημθέα ηδξ πνςηεΐκδξ πμο δεζιεφεζ ημ CRF, απμδίδμκηαξ έηζζ ημιαζηυ
νυθμ ηαζ ζημκ CRF2, ηάηζ πμο δεκ έπεζ απμδεζπεεί πνμδβμοιέκςξ απυ άθθμοξ ενεοκδηέξ.Η
Gysling (2012), ζηδκ ακαζηυπδζδ ηδξ ακαθένεζ υηζ μ CRFαπεθεοεενχκεηαζ ζημVTAιεηά
απυ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα. Αοηή αηνζαχξ δ αολδιέκδ απεθεοεένςζδ, εεςνείηαζ
οπεφεοκδ βζα ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ημηαΐκδξ. Σοβηεηνζιέκα, δ εκενβμπμίδζδ ημο CRF2
ζημVTA, είκαζ ηνίζζιδ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ.
Τέθμξ, μζ Williams et al. (2014), οπμζηήνζλακ πςξ δ ιεζμθάαδζδ ημο CRF2 ζηδκ
κεονμδζααίααζδ ημο GABA, ζοιαάθθεζ ζηδ νφειζζδ ηδξ απεθεοεένςζδξ ημο βθμοηαιζκζημφ
μλέμξ ζημ ημζθζαηυ ηαθοπηνζηυ πεδίμ, απμδίδμκηαξ έηζζ έκακ πζμ έιιεζμ, αθθά ελίζμο
ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ οπμδμπέα CRF2.

6.1.2. Nμναδνεκαθίκδ
Η κμναδνεκαθίκδ (NA), θαίκεηαζ κα ειπθέηεηαζ ζηδκ οπμηνμπή ιεηά απυ πνυηθδζδ ζηνεξ
ιέζς δθεηηνζημφ ζμη ζηα πυδζα, ηαεχξ δ πμνήβδζδαβςκζζηχκ ηςκ α-2 αδνεκενβζηχκ
οπμδμπέςκ (ακαζημθή πονμδυηδζδξ ηοηηάνςκ ηαζ απεθεοεένςζδ κμναδνεκαθίκδξ) πενζυνζζε
ηδκ οπμηνμπή ζηδκ ημηαΐκδ, ζηδκ δνςίκδ ηαζ ζημ speedball (ιίλδ δνςίκδξ ηαζ
ημηαΐκδξ).Δπζπθέμκ, ζπεηζηά ιε ημοξ α-2 οπμδμπείξ ηδξ κμναδνεκαθίκδξ, οπάνπμοκ εκδείλεζξ
πςξ έπμοκ ζπεηζζηεί ιε ηδ ηεκηνζηή αιοβδαθή, ηαεχξ εβπφζεζξ ηθμκζδίκδξ ηαζ
κηελιεκηεημιζδίκδξ, ιείςζακ ηδκ οπμηνμπή ζηδκ κζημηίκδ ιεηά απυ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα
(Bossertetal, 2013). Τέθμξ, μζ εβπφζεζξ ακηαβςκζζηχκ ηςκ α- αδνεκενβζηχκ οπμδμπέςκ ζημ
ααζζηυ πονήκα ηδξ ηεθζηήξ ηαζκίαξ (BNST) ή ζηδκ αιοβδαθή, πενζμνίγμοκ ηδκ οπμηνμπή
ζηδκημηαΐκδ πμο πνμηαθείηαζ ιεηά απυ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα (Shepard, Bossert,
Liu&Shaham, 2004).
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Δηηυξ ηςκ παναπάκς, ελέπμοζα ζδιαζία δίκεηαζ ζηδκ ομπζιαίκδ, έκακ ακηαβςκζζηή
ηςκ α-2 οπμδμπέςκ ηδξ κμναδνεκαθίκδξ. Η ομπζιαίκδ, δνα ςξ έκαξ ζηνεζμβυκμξ πανάβμκηαξ,
πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ επανηχξ ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ιζαξ μοζίαξ, υηακ
απεθεοεενχκεηαζ ζε πμζηίθεξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ. (Feltenstein & See, 2006).
Σοβηεηνζιέκα, έπεζ εκμπμπμζδεεί βζα ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ιεεαιθεηαιίκδξ, υπςξ
παναηηδνζζηζηά ζδιείςζε δ ιεθέηδηςκ Shepardetal. (2004). Δπίζδξ, μζ ένεοκεξ ηςκ Le,
Harding, Juzytsch, Funk, ηαζ Shaham (2005) ηαζ ηςκ Lee, Tiefenbacher, Platt ηαζ
Spealman(2003), ακαθένμοκ πςξ δ αβπμβυκμξ μοζία ομπζιαίκδ, επακαθένεζ ηδκ οπμηνμπή
ζημ αθημυθ ηαζ ηδ ημηαΐκδ ακηίζημζπα, βεκζηεφμκηαξ έηζζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ μοζίαξ αοηήξ
βζα ηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ εεζζηζηέξ μοζίεξ. Η ομπζιαίκδ, αολάκεζ ηδκ πονμδυηδζδ ηςκ
ηοηηάνςκ κμναδνεκαθίκδξ ηαζ απεθεοεενχκεζ κμναδνεκαθίκδ ζε πενζμπέξ υπςξ μ
ζππυηαιπμξ, μ οπμεάθαιμξ, μ πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ, μ ααζζηυξ πονήκαξ ηδξ ηεθζηήξ ηαζκίαξ
ηαζ δ αιοβδαθή. Οζ παναπάκς εκένβεζεξ, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηαηαηυνοθδ αφλδζδ ηδξ
αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδξ οπμηνμπήξ (Funk, Coen, Tamadon, Li,
Loughlin & Le, 2016),
Δπζπνυζεεηα, βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδ ζοιιεημπή ημο ζοζηήιαημξ ηςκ εκδμβεκχκ
ηακκααζκμεζδχκ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ημοξ οπμδμπείξ CB1 ηαζ CB2, ηα εκδμηακκααζκμεζδή
ηαεχξ ηαζ έκγοια πμο εθέβπμοκ ηζξ ζοκαπηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ. Οζ Vaughnetal. (2012),
ζδιεζχκμοκ πςξ ζηδ πενίπηςζδ ημο ζηνεξ, ημ ζφζηδια ηςκ ηακκααζκμεζδχκ εκενβμπμζείηαζ
ιε ζημπυ κα ιεζχζεζ ηζξ επζπηχζεζξ ημο ζηνεξ ζημκ μνβακζζιυ (Vaughnetal., 2012). Σηυπμξ
ηδξ ένεοκαξ ηςκ Vaughnetal. (2012), ήηακ κα ζοκδέζμοκ ημ ζφζηδια ηςκ ηακκααζκμεζδχκ ιε
ημ κμναδνεκενβζηυ ζφζηδια. Τα απμηεθέζιαηα ήηακ ηα ακαιεκυιεκα:ημ ζφζηδια ηςκ
ηακκααζκμεζδχκ, δεκ ηαηάθενε κα επακαθένεζ ηδκ θήρδ ηδξ ημηαΐκδξ, πανά ιυκμ υηακ
ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ έβποζδ εκυξ ακηαβςκζζηή ηςκ α-2 αδνεκενβζηχκ οπμδμπέςκ, μ μπμίμξ
αολάκεζ ηδκ απεθεοεένςζδ κμναδνεκαθίκδξ.Τα παναπάκς δεδμιέκα ζοιααδίγμοκ ηαζ ιε ηα
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εονήιαηα ηςκ Adamczykηαζ Papp (2016), μζ μπμίμζ ακαθένμοκ υηζ ιε ηδκ αδνακμπμίδζδ ημο
CB1 οπμδμπέα ηακκααζκμεζδχκ, πενζμνίγεηαζ δ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ημηαΐκδξ. Απυ ηα
παναπάκς, ηαηαδεζηκφεηαζ ηαζ μ νυθμξ ημο ζοζηήιαημξ ηακκααζκμεζδχκ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ
οπμηνμπήξ. Πεναζηένς ένεοκα, εα απμηαθφρεζ πενζζζυηενεξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημο
ζοζηήιαημξ αοημφ.
Δηηυξ απυ ημοξ α αδνεκενβζημφξ οπμδμπείξ, θαίκεηαζ πςξ ηαζ μζ α, δζαδναιαηίγμοκ
εκενβυ νυθμ ζηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ηδξ ημηαΐκδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ ζηνεξ.
Δζδζηυηενα, μBNST, δέπεηαζ κμναδνεκενβζηή εκκεφνςζδ ηαζ εηθνάγεζ ημοξ α αδνεκενβζημφξ
οπμδμπείξ, νοειίγμκηαξ έηζζ ηαζ ηζξ πνμαμθέξ πμο εκκεονχκμοκ ηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα. Σηδ
αάζδ αοηή, δ εκενβμπμίδζδ ηςκ α-2 αδνεκενβζηχκ οπμδμπέςκ, ιεζμθααεί ζηδκ εκενβμπμίδζδ
ηςκ κεονχκςκ πμο απεθεοεενχκμοκ CRF ζηδ ημζθζαηή ηαθφπηνα, πνμηαθχκηαξ εη κέμο
θήρδημηαΐκδξ ιεηά απυ απμπή. (Vranjkovic, Gasser, Gerndt, Baker, &Mantsch, 2014). Οζ
Vranjkovic, Hang, Baker ηαζ Mantsch (2012), ζηδκ ένεοκα ημοξ, απέδεζλακ πςξ μζ α-2
αδνεκενβζημί οπμδμπείξ, ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ημοξ απυ έκακ αβςκζζηή, είκαζ επανηείξ βζα κα
εκζζπφζμοκ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ ημηαΐκδ, ιεηά απυ ελακαβηαζιέκδ ημθφιαδζδ
ζηα πεζναιαηυγςα. Τέθμξ, ζε ιζα παθαζυηενδ ένεοκα, μζ Leri, Flores, Rodaros, ηαζ Stewart
(2002), ακαθένμοκ πςξ μζ ακηαβςκζζηέξ ηςκ α-αδνεκενβζηχκ οπμδμπέςκ ζημ BNST ηαζ ζημκ
ηεκηνζηυ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ (CeA), ακαζηέθθμοκ ηδκ οπμηνμπή ζηδκ ημηαΐκδ ιεηά απυ
δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα.

6.1.3 Άθθα κεονμπεπηίδζα
Δηηυξ απυ ηζξ παναπάκς ααζζηέξ μοζίεξ ηαζ πενζμπέξ πμο ακαθένεδηακ, ζδζαίηενδ
πνμζμπή θαιαάκμοκ ηαζ ηάπμζα κεονμπεπηίδζα πμο εα ακαθενεμφκ παναηάης.
Ανπζηά, θυβμξ βίκεηαζ βζα ηζξ οπμηνεηίκεξ (μνελίκεξ), μζ μπμίεξ είκαζ κεονμπεπηίδζα
πμο ζοκηίεεκηαζ απυ ημκ έλς οπμεάθαιμ ηαζ ηδκ πενζραθίδζα πενζμπή (πενζμπή πμο ανίζηεηαζ
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βφνς απυ ηδκ ραθίδα ημο εαθάιμο) . Οζ κεονχκεξ ηδξ οπμηνεηίκδξ πνμαάθθμοκ ζε
οπμεαθαιζημφξ πονήκεξ, ζημκ πνυζεζμ, ζημ ιέζμ εβηέθαθμ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημ
εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ. Σφιθςκα ιε ηζξ ηαηά ηαζνμφξ ένεοκεξ (Sakuraietal, 2007) πμο έπμοκ
πναβιαημπμζδεεί, μζ οπμηνεηίκεξ ζοιιεηέπμοκ ζηδ νφειζζδ ηδξ εκένβεζαξ, ζηδ πνυζθδρδ
ηνμθήξ ηαζ ζηδκ εβνήβμνζδ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Shalevetal, 2010). Όιςξ ιζα ιεβάθδ
ιενίδα ενεοκχκ ηδ ηεθεοηαία δεηαεηία ηονίςξ, ακαθένεηαζ ηαζζηδκ ειπθμηή ηςκ
οπμηνεηζκχκ ζε δζαδζηαζίεξ ακηαιμζαήξ ηαζ εεζζιμφ. Μάθζζηα, μζ Boutreletal. (2005),
απέδεζλακ πςξ εβπφζεζξ ακηαβςκζζηή ηδξ οπμηνεηίκδξ 1, πενζυνζζακ ηδκ οπμηνμπή ζηδκ
ημηαΐκδ, ιεηά απυ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα. Δπζπθέμκ, μζ ίδζμζ ακαθένμοκ ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ
οπμηνεηίκδξ ιε ημ CRF ηαζ ηδ κμναδνεκαθίκδ (ημζθζαηέξ εβπφζεζξ οπμηνεηίκδξ, επακέθενακ
ηδκ οπμηνμπή ηαζ ημ θαζκυιεκμ αοηυ πενζμνίζηδηε ιε ηδκ έβποζδ ηθμκζδίκδξ πμο είκαζ
αβςκζζηήξ ηςκ α-2 αδνεκενβζηχκ οπμδμπέςκ). Ωζηυζμ, έπεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ, κα
ακαηαθοθεμφκ μζ αηνζαείξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιε ηζξ οπμηνεηίκεξ, ηάηζ
πμο ιέπνζ ζήιενα δεκ είκαζ εκηεθχξ ζαθέξ, ηαεχξ ηα εονήιαηα ηςκ εηάζημηε ενεοκχκ είκαζ
ακηζηνμουιεκα (Shalevetal., 2010).
Οζ δοκμνθίκεξ είκαζ ιζα εονεία ηαηδβμνία εκδμβεκχκ κεονμπεπηζδίςκ. Τα
κεονμπεπηίδζα αοηά, απμηεθμφκ ιένμξ ημοζοζηήιαημξ εκδμβεκχκ μπζμεζδχκ, ημ μπμίμ
πενζθαιαάκεζ πμζηίθεξ ηαηδβμνίεξ οπμδμπέςκ: ι, δ, η. NOP. Δπζπθέμκ, ζοιπενζθαιαάκμκηαζ
ηαζ ηάπμζα πεπηίδζα ακάιεζα ζηα μπμία ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ηαζ μζ δοκμνθίκεξ (μζ οπυθμζπεξ
ηαηδβμνίεξ είκαζ: δ αήηα-εκδμνθίκδ, μζ εβηεθαθίκεξ, μζ εκδμνθίκεξ ηαζ μζ κμζζζεπηίκεξ).
Γζάθμνμζ ζηνεζμβυκμζ πανάβμκηεξ, εέημοκ ζε θεζημονβία ημ ζφζηδια ηςκ μπζμεζδχκ. Σηδ
πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζηνεξ, μζ ένεοκεξ ζηνέθμκηαζ πνμξ ηζξ
δοκμνθίκεξ ηαζ ημκη οπμδμπέα ηςκ μπζμεζδχκ. Φαναηηδνζζηζηά, μζ Carey, Borozni, Aldrich,
ηαζ MacLaughlin (2005), απέδεζλακ πςξ μζ εβπφζεζξ ακηαβςκζζηή ηςκ η οπμδμπέςκ, ιείςζακ
ηδκ οπμηνμπή ζηδκ ημηαΐκδ πμο πνμήθεε απυ ελακαβηαζιέκδ ημθφιαδζδ. Οζ Redila ηαζ
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Chavkin (2008), εκίζποζακ ηα πνμδβμφιεκα εονήιαηα, απμδεζηκφμκηαξ πςξ δ οπμηνμπή ζηδ
θήρδ ηδξ ημηαΐκδξ πμο πνμηθήεδηε απυ ζηνεξ, δζαιεζμθααήεδηε απυ ημκ η οπμδμπέα ηςκ
μπζμεζδχκ. Δζδζηυηενα, βζα ηα ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα, μζ ίδζμζ ενεοκδηέξ παναηήνδζακ πςξ δ
ελακαβηαζιέκδ ημθφιαδζδ, ημ δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα ηαζ δ πνήζδ αβςκζζηχκ ημο η
οπμδμπέα, επακέθενακ ηδ ζοιπενζθμνά πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ηδξ
ημηαΐκδξ.
Έκα αηυιδ κεονμπεπηίδζμ πμο έπεζ ηάπςξ πενίπθμημ νυθμ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ
οπμηνμπήξ, είκαζ δ θεπηίκδ. Η θεπηίκδ, έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδ παποζανηία ηαζ μ ααζζηυηενμξ
νυθμξ ηδξ είκαζ δ ιαηνμπνυεεζιδ εκενβεζαηή ζζμννμπία. Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ εκδείλεζξ βζα
ηδκ ειπθμηή ηδξ ζημ ιεζμιεηαζπιζαηυ κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια ιέζς ηςκ δνάζεςκ ηδξ
ζημοξ κημπαιζκενβζημφξ κεονχκεξ (Figlewiczetal, 2007, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Shalevetal,
2010). Τέθμξ, δ θεπηίκδ, ιεζμθααεί ζημκ πενζμνζζιυ ημο θαβδημφ ιέζς ηςκ δνάζεςκ ηδξ
ζημκ έλς οπμεάθαιμ. Παθαζυηενεξ ηονίςξ ένεοκεξ (Shalevetal, 2001), ζοκέδεζακ ηδ θεπηίκδ
ιε ηδκ οπμηνμπή ζηδ πνήζδ ηδξ δνςίκδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ζηένδζδ ηνμθήξ. Τα εονήιαηα
ςζηυζμ ηδξ ένεοκαξ ηςκ Shalevetal. (2001), απέδεζλακ πςξ εβπφζεζξ θεπηίκδξ ημζθζαηά,
ιείςζακ ηδ πζεακυηδηα οπμηνμπήξ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ ζηένδζδξ ηνμθήξ, αθθά δεκ είπακ
ακάιεζλδ ζε ηαιία άθθδ ζοκεήηδ (δθεηηνζηυ ζμη ζηα πυδζα ηαζ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ),
βεβμκυξ πμο δείπκεζ πςξ δ ακαζηαθηζηή δνάζδ ηδξ θεπηίκδξ δεκ ζπεηίγεηαζ, ημοθάπζζημκ
άιεζα, ιε μθυηθδνμ ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ, αθθά ιυκμ ελεζδζηεοιέκα ιε ηδ ζηένδζδ
ηδξ ηνμθήξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, είκαζ απαναίηδηεξ μζ ιεθέηεξ πμο εα απμζαθδκίγμοκ ηδκ
ειπθμηή αοηή.
Τέθμξ, αολδιέκμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ πενίπηςζδ ηδξ κεονμηζκίκδξ. Σπεηίγεηαζ
ιε ημ SP, ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηδξ ηαποηζκίκδξ ηαζ δεζιεφεηαζ ζημκ οπμδμπέα ηδξ
κεονμηζκίκδξ 1. Σοβηεηνζιέκα, ημ SP ειθακίγεζ αβπμβυκμ δνάζδ, εκχ δ κεονμηζκίκδ έπεζ
αβπμθοηζηή δνάζδ ηαζ ιάθζζηα είκαζ πζεακυ κα ακαζηνέθεζ ηζξ ζοιπενζθμνζηέξ επζπηχζεζξ
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ημο έκημκμο ζηνεξ (Schanketal., 2014). Τμ ζφζηδια SP/ κεονμηζκίκδξ, θαίκεηαζ κα
δναζηδνζμπμζείηαζ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ. Οζ Schanketal. (2014), ζηδκ ένεοκα
ημοξ, ηαηέθδλακ υηζ δ πμνήβδζδ εκυξ ακηαβςκζζηή ηδξ κεονμηζκίκδξ, είκαζ ανηεηή χζηε κα
ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ πνήζδ ηδξ.

6.2 Αιιειεπίδξαζε ηνπ ζηξεο θαη ηωλ εξεζηζκάηωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ
Παναπάκς, έβζκε ιζα πνμζπάεεζα κα πενζβναθμφκ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηδκ οπμηνμπή ζηδ θήρδ μοζζχκ πμο ιεζμθααμφκηαζ απυ ημ ζηνεξ. Όπςξ έβζκε ηαηακμδηυ,
μζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ οπμηνμπή είκαζ ηνείξ (εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ,
ζοκελανηδιέκα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα, ζηνεξ). Έκα ιένμξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ πμο
ζπεηίγεηαζ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ, ηάκεζ θυβμ βζα αθθδθεπίδναζδ ηςκ παναβυκηςκ
αοηχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο ζηνεξ ιε ηα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα. Φαίκεηαζ πςξ οπάνπεζ
θμβζηή αάζδ ζημ παναπάκς επζπείνδια, ακ ζηεθηεί ηακείξ πςξ μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ
ηνυπμοξ πνυηθδζδξ ζηνεξ, πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ενέεζζια πμο αθμνά
ημ πενζαάθθμκ ή ηάπμζα ιέεμδμ ελανηδιέκδξ ιάεδζδξ. Βέααζα, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
ακενχπζκδξ οπμηνμπήξ, πθδεχνα ιεθεηχκ ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ πενζζζυηενμζ
άκενςπμζ επζζηνέθμοκ ζηδ θήρδ ηδξ μοζίαξ αθμφ εηηεεμφκ ζε ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εονφηενμ πενζαάθθμκ ημοξ. Ωζηυζμ, μζ ένεοκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ δεκ είκαζ ανηεηέξ χζηε κα απμζαθδκζζηεί δ αηνζαήξ δζαδζηαζία.
Φαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ πςξ ιέπνζ ημ 2010 ιυκμ πέκηε ένεοκεξ έπμοκ ιεθεηήζεζ
ζοβηεηνζιέκα αοηή ηδκ αθθδθεπίδναζδ (Buffalari& See, 2009b).
Βάζδ ηςκ παναπάκς, δ ένεοκα ηςκ Buffalari&See (2009b), είπε πανυιμζα
ηαηεφεοκζδ, ηαεχξ ηαηάθενε κα απμδείλεζ πςξ δζαθμνεηζηήξ έκηαζδξ δθεηηνζηυ ζμη ζηα
πυδζα, ζηάεδηε ζηακυ κα επακαθένεζ ηδκ οπμηνμπή ζηδκ ημηαΐκδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα
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ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα. Οζ ίδζμζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ πςξ ζηδ παναπάκς
αθθδθεπίδναζδ, θαίκεηαζ κα ηαηέπεζ ημιαζηυ νυθμ ημBNST. Δηηυξ αοημφ, ηαζ μ ηεκηνζηυξ
πονήκαξ ηδξ αιοβδαθήξ (CeA) εκαθθαηηζηά εα ιπμνμφζε κα ζοιιεηέπεζ ζε ιζα ηέημζα
δζαδζηαζία, αθμφ ειπθέηεηαζ ηαζ ζηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζοκελανηδιέκα
ενεείζιαηα ηαζ ζε αοηή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζηνεξ.
Οζ Banna, Back, Do, ηαζ See (2010), απέδεζλακ πςξ δ έηεεζδ ζε ενεείζιαηα ζπεηζηά
ιε ηδκ δνςίκδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζηνεζμβυκμο ηαηάζηαζδξ- ζηδ ζοβηεηνζιέκδ
πενίπηςζδ πμνήβδζδ ομπζιαίκδξ- αολάκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ βζα οπμηνμπή ζηδ θήρδ ηδξ μοζίαξ
ηαζ ιάθζζηα δ πζεακυηδηα αοηή πμθθαπθαζζάγεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδ δνάζδ πμο έπμοκ ηα
ενεείζιαηα ή ημ ζηνεξ ιυκα ημοξ. Τα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ζοιθςκμφκ ηαζ ιε
αοηά ηςκ Feltenstein ηαζ See (2006), μζ μπμίμζ ακέθενακ πνμδβμοιέκςξ πςξ οπάνπεζ ιζα
αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ζοκελανηδιέκςκ ενεεζζιάηςκ ηαζ ζηνεξ ιέζς ομπζιαίκδξ πμο έπεζ
ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ πζεακμηήηςκ βζα οπμηνμπή ζηδ θήρδ ηδξ ημηαΐκδξ Ωξ
επέηηαζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ένεοκαξ, εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί δ ιεθέηδ ηςκ Buffalari&See
(2011), δ μπμία επζαεααζχκεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ζηνεξ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ ενεεζζιάηςκ
ζηδ πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ ημηαΐκδ, αθθά πνμζπαεεί κα ζοκδέζεζ ημ απμηέθεζια
αοηυ ηαζ ιε ηα ακάθμβα κεονςκζηά ηοηθχιαηα. Ακαθένμοκ θμζπυκ ςξ νοειζζηζηυ πανάβμκηα
ημ BNST, αθμφ ιε ηδκ αδνακμπμίδζδ ημο δζαηυπηεηαζ δ πζεακυηδηα βζα οπμηνμπή ηαζ ζηδ
πενίπηςζδ ημο ζηνεξ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ενεεζζιάηςκ.
Τέθμξ, δ ένεοκα ηςκ Galesietal. (2016), οπμζηδνίγεζ πςξ μ αβπμβυκμξ οπμδμπέαξ ημο
CRF, CRF1, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα ζοκελανηδιέκα
ενεείζιαηα. Γζα κα ημ απμδείλμοκ, πμνήβδζακ έκακ ακηαβςκζζηή ημο οπμδμπέα CRF1, ηδκ
ακηαθανιίκδ, δ δνάζδ ηδξ μπμίαξ ακέζηεζθε ηδ ζοιπενζθμνά πίεζδξ ημο ιμπθμφ ζε πμκηίηζα
πμο ηαηακάθςκακ αθημυθ.
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Αοηέξ μζ ένεοκεξ, ζηάεδηακ ανηεηέξ κα απμδείλμοκ ηδ ζοζπέηζζδ ημο ζηνεξ ιε ηα
ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα ζηδ πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ οπμηνμπή ηζξ
πενζζζυηενεξ θμνέξ πνμηαθείηαζ απυ ημκζοκδοαζιυ δφμ ή πενζζζυηενςκ απυ ημοξ
πανάβμκηεξ πμο πνμακαθένεδηακ ηαζ ίζςξ απυ άθθμοξ πμο δεκ έπμοκ ακαηαθοθεεί αηυια ή
δεκ έπμοκ ενεοκδεεί επανηχξ. Η πανμφζα ζοζπέηζζδ πάκηςξ, ακμίβεζ ημκ δνυιμ βζα ηδ
πναβιαημπμίδζδ πεναζηένς ιεθεηχκ πμο εα επζαεααζχζμοκ ηαζ εα επεηηείκμοκ ηα εονήιαηα
αοηά.
Σε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ηεθάθαζμ αοηυ είπε ςξ ζηυπμ κα ακαδείλεζ ηδ ζδιακηζηυηδηα
ηςκ ζηνεζμβυκςκ παναβυκηςκ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ κα ακαθφζεζ
ηζξ ααζζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζε θεζημονβζηυ ηαζ δμιζηυ επίπεδμ ημο
εβηεθάθμο. Σοκμρίγμκηαξ, είκαζ ειθακήξ δ ειπθμηή ηδξ κημπαιίκδξ, ημο βθμοηαιζκζημφ
μλέμξ ηαζ ηδξ κμναδνεκαθίκδξ, ζε ζοκδοαζιυ πάκηα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ
ζηζξ μπμίεξ δνμοκ (Mantschetal., 2015). Κνίζζιδ είκαζ επίζδξ ηαζ δ ομπζιαίκδ, δ πνήζδ ηδξ
μπμίαξ βζα ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ μθμέκα ηαζ δζεονφκεηαζ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ηαζ ηδ
ζδιακηζηυηδηα ηδξ ζημ πεδίμ ηδξ οπμηνμπήξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ
ΤΠΟΣΡΟΠΖ
Τμ ηεθεοηαίμ ηαζ ίζςξ ζδιακηζηυηενμ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ απυ ηθζκζηήξ
άπμρδξ, είκαζ αοηυ ηδξ εεναπείαξ ηαζ ηδξ πνυθδρδξ. Πθδεχνα ιεθεηχκ ηαζ ακαθφζεςκ,
έπμοκ ηαηαθένεζ κα απμζαθδκίζμοκ ηάπςξ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο ειπθέημκηαζ ζημ
θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ. Ωζηυζμ, αοηυ πμο παναιέκεζ ηάπςξ αζαθέξ, είκαζ κα ανεεεί ιζα
ζίβμονδ ηαζ ιυκζιδ θανιαημθμβζηή πανέιααζδ, ανπζηά βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ζε
μπμζαδήπμηε μοζία ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ έκα μθμηθδνςιέκμ ιμκηέθμ εεναπείαξ βζα ηα άημια
πμο ηεθζηά οπμηνμπζάγμοκ. Σηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ενεοκχκ δ εζηίαζδ βίκεηαζ ηονίςξ ζε
θανιαηεοηζημφξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ, βζα αοηυ ηαζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ εα βίκεζ ιζα
πνμζπάεεζα κα πανημβναθδεμφκ μζ ααζζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεχξ ηαζ μζ
ακάθμβμζ κεονςκζημί ιδπακζζιμί ιε ημοξ μπμίμοξ αθθδθεπζδνμφκ.

7.1 ύληνκε Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
Ανπζηά, ηνίκεηαζ ζηυπζιδ ιζα ακαθμνά ζημκ ηνυπμ πμο ειθακίζηδηε δ έκκμζα ηδξ
εεναπείαξ ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηνμπήξ. Θεςνείηαζ ζδιακηζηή αοηή δ
ακαθμνά επεζδή εα βίκεζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηαηακμδηή δ ελέθζλδ ημο εκ θυβς ηθάδμο ηαζ μζ
απαναίηδηεξ εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ιεθθμκηζηά.
Σε πνχηδ θάζδ, μ Edwards (2005), ακαθενυιεκμξ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ
πνήζδ αθημυθ, ακαθφεζ ηζξ ιεευδμοξ πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα απμθοβή ηδξ θήρδξ ημο.
Ξεηζκχκηαξ απυ ημκ 14μ αζχκα ζηδ Γαθθία, δ απμθοβή ηδξ οπμηνμπήξ βζκυηακ ιε
ηζιςνδηζηέξ πναηηζηέξ μζ μπμίεξ ζηυπεοακ εηηυξ απυ ηδκ πνυθδρδ ηαζ ζημ παναδεζβιαηζζιυ
ηδξ οπυθμζπδξ ημζκςκίαξ. Φαίκεηαζ θμζπυκ πςξ μζ ηαηηζηέξ πμο αημθμοεμφκηακ ήηακ άηνςξ
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αίαζεξ ηαζ ακάνιμζηεξ. Φηάκμκηαξ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή, απυ ηδ δεηαεηία ημο 1960, άνπζζακ
κα δδιζμονβμφκηαζ ηέκηνα απελάνηδζδξ ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ δμιέξ, μζ μπμίεξ απυ ηδ ιία
ζηυπεοακ ζηδκ ελεφνεζδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ εεςνμφζακ ηδκ πμζκή
ζηακμπμζδηζηή ηαηηζηή πνυθδρδξ ηδξ οπμηνμπήξ. Λίβμ ανβυηενα, ζπεδζάζηδηακ ιμκηέθα πμο
έεεζακ ςξ αάζδ ηδκ έκκμζα ηδξ ακαηνμθμδυηδζδξ-εεηζηήξ ηαηά ηφνζμ θυβμ- ηαζ ιε ημκ ηνυπμ
αοηυ ζηαδζαηά άνπζζε δ ηθζκζηή ηαζ θανιαημθμβζηή ελέηαζδ.
Πανάθθδθα ιε ηζξ παναπάκς ελεθίλεζξ, ζηα ηέθδ ημο 18μο ηαζ ανπέξ ημο 19μο αζχκα,
ηέεδηε ημ γήηδια πενί ζαηνζηήξ δζαηαναπήξ, επμιέκςξ ηαζ ζαηνζηήξ ακηζιεηχπζζδξ. Τμ εέια
αοηυ ακαπηφπεδηε ζηδ αάζδ δφμ επζιένμοξ πηοπχκ: ημο αθημμθζζιμφ ςξ ζοιπενζθμνζηή
ηαηάζηαζδ ηαζ ςξ δζαηαναπή. Ο Trotter, οπμζηήνζλε πςξ δ εεναπεία απαζηεί «ημ ζπάζζιμ ηδξ
ζοκήεεζαξ» (Edwards, 2005) ηαζ δ εζηίαζδ ήηακ ηονίςξ ζοιπενζθμνζζηζηή. Έηζζ, έηακε ηδκ
ειθάκζζδ ηδξ ηαζ δ μιάδα ηςκ ακχκοιςκ αθημμθζηχκ, μιάδα ζηαειυξ αηυια ηαζ ζήιενα
ζηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ ζε δζαδζηαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ημκ εεζζιυ βεκζηυηενα.
(Edwards, 1996, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Edwards
, 2005) Η άθθδ πηοπή πμο μνίγεζ ημκ αθημμθζζιυ ςξ δζαηαναπή ημο εβηεθάθμο,
ηαηεοεφκεδηε πνμξ ηδκ εφνεζδ εεναπεζχκ πμο έεεηακ ζημ ηέκηνμ ηδ θήρδ θανιαηεοηζηχκ
μοζζχκ πμο εα πενζυνζγακ ηδκ ηαηάπνδζδ ηαζ ηδκ οπμηνμπή. Βαζζηυξ εηπνυζςπμξ ηςκ
παναπάκς ήηακ μ NormanKerr, εέημκηαξ ηζξ αάζεζξ βζα πεναζηένς ένεοκα ηαζ εεναπεία.
Σηδ ζδιενζκή επμπή, οπάνπμοκ ηάπμζεξ ζοβηεηνζιέκεξ μοζίεξ πμο έπμοκ εβηνζεεί ηαζ
απυ ηδκ Υπδνεζία Τνμθίιςκ ηαζ Φανιάηςκ ηςκ Η.Π.Α. (FoodandDrugsAdministrationFDA) ηαζ απυ άθθεξ ακηίζημζπεξ οπδνεζίεξ ακά ημκ ηυζιμ, ηαζ δ ηαεειία δνα ιε
δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ εεζζηζηέξ μοζίεξ. Παναηάης, εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα
κα ακαθοεμφκ μζ ηονίανπεξ θανιαηεοηζηέξ εεναπείεξ πμο αημθμοεμφκηαζ ιε ζημπυ ηδκ
πνυθδρδ ηαζ ηδ εεναπεία ηδξ οπμηνμπήξ.
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7.2 Κνθαΐλε
Η πνήζδ ηδξ ημηαΐκδξ ηαεχξ ηαζ δ ελάνηδζδ ιεβάθμο ανζειμφ αηυιςκ ακά ημκ
ηυζιμ είκαζ έκα βεβμκυξ πμο ηαεδιενζκά δζμβηχκεηαζ ηαζημζηίγεζ ηδ γςή πμθθχκ πνδζηχκ.
Σημ πνμζηήκζμ αέααζα, ένπεηαζ μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ ελάνηδζδξ αοηήξ ηαεχξ ηαζ δ
δζαηήνδζδ ηδξ απμπήξ. Ο ααζζηυξ πνμαθεπηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ
οπμηνμπήξ είκαζ δ αηαηαιάπδηδ επζεοιίαΓζα αοηυ απαζημφκηαζ εεναπεοηζηέξ πανειαάζεζξθανιαημθμβζηέξ ηαζ ιδ- πμο εα ηαηαθένμοκ κα πνμθάαμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ επζεοιίαξ ηαζ εα
δζαηυρμοκ μπμζαδήπμηε ζοιπενζθμνά εη κέμο θήρδξ ηδξ μοζίαξ. Παναηάης, ακαθφμκηαζ ηα
ιέπνζ ζηζβιήξ ζδιακηζηυηενα εονήιαηα πμο αθμνμφκ αηνζαχξ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ
ζηδ πνήζδ ημηαΐκδξ. Πνζκ ανπίζεζ δ πεναζηένς πανημβνάθδζδ ηςκ ηονζυηενςκ
εεναπεοηζηχκ μοζζχκ, είκαζ ακαβηαίμ κα ακαθενεεί πςξ δεκ οπάνπεζ ακαβκςνζζιέκδ απυ ημκ
FDA εεναπεοηζηή μοζία βζα ηδκ οπμηνμπή ζηδκ ημηαΐκδ, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδ
πμθοπθμηυηδηα ηδξ ελάνηδζδξ απυ ηδκ μοζία αοηή (Grosshans, Mutschler, &Kiefer, 2015).
Όιςξ, ηαηά ηαζνμφξ μζ ενεοκδηέξ έπμοκ πεζναιαηζζηεί ιε δζάθμνεξ μοζίεξ, υπςξ βζα
πανάδεζβια δ ιμκηαθζκίθδ, δ ααηθμθέκδ, δ καθηνελυκδ, δ αμοζπζνυκδ, δ πνμπνακμθυθδ ηαζ
πμθθέξ άθθεξ, μζ μπμίεξ ίζςξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ήδδ βζα ηάπμζα άθθδ μοζία ελάνηδζδξ.
Οζ Sushchyk, Xi ηαζ Wang (2016), πναβιαημπμίδζακ ιία ένεοκα ιε ηδκ μπμία
πνμζπάεδζακ κα απμδείλμοκ πςξ δ ιίλδ καθηνελυκδξ ιε ηδκ θεαμ-ηεηνατδνμπαθιαηίκδ,
μδδβεί ζε απμηεθεζιαηζηυηενδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ ημηαΐκδ, ζε ζπέζδ ιε ηδ δνάζδ
ηδξ ηάεε μοζίαξ λεπςνζζηά. Τα εονήιαηα αοηά δζεφνοκακ ημ πεδίμ ηςκ ενεοκχκ πμο
οπμζηδνίγεζ ημ ζοκδοαζιυ δζάθμνςκ μοζζχκ πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδ ιείςζδ ηδξ οπμηνμπήξ
ηαζ ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ. Δζδζηυηενα, δ καθηνελυκδ ηαζ δ θεαμ-ηεηνατδνμπαθιαηίκδ,
ιεζμθααμφκ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ κημπαιίκδξ ηαζ ηςκ εκδμβεκχκ μπζμεζδχκ, ιε ζημπυ κα
απμηαηαζηαεεί δ -πνζκ ηδκ ηαηάπνδζδ- μιμζυζηαζδ ημο μνβακζζιμφ. Τμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ
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αέααζα ζοιπενζθμνζηέξ ηαζ θοζζμθμβζηέξ επζπηχζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ εεναπείαξ ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ηδξ οπμηνμπήξ.
Δπζπνυζεεηα, ιία πνυζθαηδ ιεθέηδ ηάκεζ θυβμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ
καθιεθέκδξ ζηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ (Grosshansetal., 2015). Η καθιεθέκδ, είκαζ ηεπκζηά
έκα δμιζηυ πανάβςβμ ηδξ καθηνελυκδξ. Η δζαθμνά ημοξ έβηεζηαζ ζημ υηζ δ καθιεθέκδ έπεζ
ιεβαθφηενδ ζοββέκεζα ιε ημοξ δ οπμδμπείξ ηςκ μπζμεζδχκ ηαζ ιενζηχξ αβςκζζηζηή δνάζδ βζα
ημοξ η οπμδμπείξ ηςκ μπμζμεζδχκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ καθηνελυκδ πμο ζοκδέεηαζζημοξ ι
οπμδμπείξ. Δπζπθέμκ, ζε ζπέζδ ιε ηδ καθηνελυκδ, δ καθιεθέκδ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενμ
πνυκμ διζγςήξ, ηαεχξ επίζδξ ιεβάθδ αζμδζαεεζζιυηδηα ηαζ ιζηνή ημλζηυηδηα ζημ ήπαν.
Βέααζα, ηα παναπάκς εονήιαηα πνμηφπημοκ απυ ένεοκεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ
απελάνηδζδ ηαζ ηδκ πνυθδρδ οπμηνμπήξ απυ ημ αθημυθ. Οζ Grosshansetal. (2015),
ακεπίζδια ιυκμ πνδζζιμπμίδζακ ηδ καθιεθέκδ ςξ μοζία πνυθδρδξ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ
ημηαΐκδ ζε έκα ηαζ ιυκμ άημιμ ηαζ ηεθζηά απμδείπεδηε πςξ είκαζ απμηεθεζιαηζηή. Βέααζα,
υπςξ ηαζ μζ ίδζμζ ζδιεζχκμοκ, απαζημφκηαζ πμθθέξ ιεθέηεξ, μζ μπμίεξ εα ηαεζενχζμοκ ηδ
ζδιακηζηυηδηα ηδξ καθιεθέκδξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδκ έβηνζζδ ηδξ απυ ημοξ εηάζημηε
μνβακζζιμφξ οβείαξ.
Τα ηεθεοηαία πνυκζα, ζδζαίηενδ έιθαζδ δυεδηε ζηδκ εκδεπυιεκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα
ηδξ αμοζπζνυκδξ. Η αμοζπζνυκδ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδια ζηδ πενίπηςζδ ηςκ αβπςδχκ
δζαηαναπχκ,ακ ηαζ δεκ είκαζ ζαθχξ πνμζδζμνζζιέκμξ μ ηνυπμξ δνάζδξ ηδξ. Έπεζ
πνμζδζμνζζηεί δ δνάζδ ηδξ ςξ ιενζηυξ αβςκζζηήξ ημο 5-HT1aζενμημκζκενβζημφ οπμδμπέα ηαζ
ζοκδέεηαζ-ηαηά πάζα πζεακυηδηα ακαζηέθθεζ- ηαζ ιε ημοξ D2, D3, D4 κημπαιζκενβζημφξ
οπμδμπείξ (Mello, Fivel, Kohut&Bergman, 2013. Winhusenetal., 2012). Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε
ημοξ Winhusenetal. (2012), ημ Γζεεκέξ Ικζηζημφημ Καηάπνδζδξ Οοζζχκ (NIDA), δζαεέηεζ ιδ
δδιμζζμπμζδιέκα απμηεθέζιαηα ενεοκχκ ζπεηζηά ιε ηδ αμοζπζνυκδ ηαζ ηδ δνάζδ ηδξ.
Δζδζηυηενα, ανέεδηε κα πενζμνίγεζ υθεξ ηζξ ιμνθέξ οπμηνμπήξ (ζηνεξ, ζοκελανηδιέκα
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πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα, εη κέμο θήρδ μοζίαξ), υπζ ιυκμ ζηδκ ημηαΐκδ αθθά ζε πμζηίθεξ
ηαηδβμνίεξ μοζζχκ. Τέθμξ, μζ Gianninietal. (1993), ακέθενακ πςξ δ αμοζπζνυκδ ήηακ
ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή ζηδ πνυθδρδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ζηένδζδξ (υπςξ ακαθένεηαζ
ζημοξ Winhusenetal., 2012).
Μζα αηυια μοζία πμο θάκδηε ελ ανπήξ κα δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ
δζαημπή ηδξ πνήζδξ ηδξ ημηαΐκδξ ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ απμπήξ είκαζ δ ιμκηαθζκίθδ. Η
ιμκηαθζκίθδ, είκαζ έκα ροπμδζεβενηζηυ, πμο έπεζ εβηνζεεί απυ ημκ FDA, βζα ηδ εεναπεία ηδξ
κανημθδρίαξ, ιζαξ δζαηαναπήξ ημο φπκμο (Andersonetal., 2009). Βαζζηυ ζδιείμ ηδξ δνάζδξ
ηδξ είκαζ δ ιείςζδ ηςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ, ηδξ
ακδδμκίαξ (Swift&Aoun, 2015) ηαεχξ ηαζ ημο πενζμνζζιμφ ηςκ οπμηεζιεκζηχκ ακηζδνάζεςκ
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ (Schmitzetal., 2014). Δπζπθέμκ, έπμοκ ζδιεζςεεί δνάζεζξ υπςξ
δ επακαθμνά ηδξ μιμζυζηαζδξ ζε πνυκζμοξ πνήζηεξ, βεβμκυξ πμο θαιαάκεζ πχνα ιέζς ηςκ
δνάζεςκ ηδξ ιμκηαθζκίθδξ ζηα ζοζηήιαηα ηδξ οπμηνεηίκδξ/μνελίκδξ ηαζ ημο βθμοηαιζκζημφ
μλέμξ/ GABA. Αηνζαχξ, δ ζφκδεζδ ηδξ ιμκηαθζκίθδξ ιε ηδκ οπμηνεηίκδ, επζαεααζχκεζ ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ. Δπίζδξ, είκαζ ζδζαίηενα
ζδιακηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ δ θήρδ ηδξ ιμκηαθζκίθδξ είκαζ αζθαθήξ ηαζ εφημθα ακεηηή απυ
ημκ μνβακζζιυ, ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ μοζίεξ πμο πνμηαθμφκ πμθφ ζμαανέξ ακεπζεφιδηεξ
εκένβεζεξ (Donovanetal., 2005, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Andersonetal., 2009). Όιςξ, δ ένεοκα
ηςκ Schmitzetal. (2014), επζαεααίςζε πεζναιαηζηά πςξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μοζίαξ
αοηήξ είκαζ πενζμνζζιέκδ, ημοθάπζζημκ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ απελάνηδζδξ απυ ηδκ ημηαΐκδ ηαζ
ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ απμπήξ.
Δηηυξ απυ ηζξ παναπάκς μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηυνμκ ζηδ εεναπεία ηαζ
ηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ θήρδ ηδξ ημηαΐκδξ, δ θεαμ-ηεηνατδνμπαθιαηίκδ (l-THP),
πμο ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς ςξ ζοκδοαζιυξ ιε ηδκ καθηνελυκδ, είκαζ άθθδ ιζα μοζία πμο
ηαζ ιυκδ ηδξ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ πενίπηςζδ ημο εεζζιμφ. Μέπνζ
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ζηζβιήξ,είκαζ θίβεξ μζ ένεοκεξ ηαζ επζπθέμκ, μζ ήδδ οπάνπμοζεξ είκαζ ακαβηαίμ κα
επεηηείκμοκ ηα απμηεθέζιαηα ημοξ ηαζ ζε ακενχπμοξ. Σφιθςκα ιε ημοξ Mantsch et
al.(2007), δ l-THP είκαζ έκα αθηαθμεζδέξ ζημζπείμ (θεαυ ζζμιενέξ ηδξ ηεηνατδνμπαθιαηίκδξ)
πμο πνμένπεηαζ απυ ηα θοηά Corydalis ηαζ Stephania πμο έπμοκ ζπεηζζηεί ιε ηδκ ηζκέγζηδ
πανάδμζδ ηαζ αμηακμθμβία ηαζ ιάθζζηα έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ κεονμθδπηζηά ηαζ
ακαθβδηζηά. Μεηά απυ εηηεκή ένεοκα, ακαηαθφθεδηε ηαζ ημ θανιαημθμβζηυ πνμθίθ ηδξ,
ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ l-THPδνα ςξ ακηαβςκζζηήξ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ ηαζ
εζδζηυηενα πανμοζζάγεζ ζζπονυηενδ ζφκδεζδ ιε ημοξ D1 οπμδμπείξ. Σημπυξ ηδξ ένεοκαξ ηςκ
Mantschetal. (2007), ήηακ κα επζαεααζχζμοκ ηδ εεναπεοηζηή δνάζδ ηδξ l-THP ζηδκ
ημηασκζηή ελάνηδζδ ζε πεζναιαηυγςα. Οζ οπμεέζεζξ ημοξ επζαεααζχεδηακ, αθμφ θήρδ l-THP
ακέζηεζθε ηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία ηαζ ηζξ ακαηνμθμδμηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ ημηαΐκδξ.
Ωζηυζμ, εηηυξ απυ ημοξ D1 ηαζ D2 κημπαιζκενβζημφξ οπμδμπείξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
δνάζδ ηδξ l-THP, μζ παναπάκς ενεοκδηέξ εεχνδζακ πςξ δ μοζία αοηή δνα ακηαβςκζζηζηά
ηαζ ιε ημοξD3 κημπαιζκενβζημφξ οπμδμπείξ. Αθθά ηαζ ιζα πζμ πνυζθαηδ ιεθέηδ ηςκ
Figueroa-Guzmanetal. (2011), επζαεααίςζε ηα παναπάκς εονήιαηα ηαζ ιάθζζηα ακέθενε πςξ
δ l-THP είκαζ ζηακή κα πενζμνίζεζ ηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζηνεξ, ιε ηα
ζοκελανηδιέκα ενεείζιαηα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ ημηαΐκδξ.
Τδκ πθήνδ δνάζδ ηδξ l-THP, ζοιπθδνχκεζ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηδξ ιε ιζα ζεζνά
άθθςκ κεονμδζααζααζηχκ. Οζ Lu, Wei, Jin ηαζ Han (1996), ήδδ απυ ιζα πανεθεμκηζηή ημοξ
ένεοκα, οπμζηήνζλακ πςξ ζημοξ α (alpha)-1 αδνεκενβζημφξ οπμδμπείξ, δl-THPδνα
ακηαβςκζζηζηά (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Figueroa-Gazmanetal., 2011). Βέααζα, οπάνπμοκ ηαζ
ένεοκεξ πμο ακαθένμοκ ηδ δνάζδ ηδξ μοζίαξ αοηήξ ζημοξ οπμδμπείξ 5-HT1a ηδξ ζενμημκίκδξ
ηαζ ζημοξ GABAa (Wang&Mantsch, 2012). Ωζηυζμ, υπςξ ηαζ ζε ηάεε άθθδ μοζία πμο
πνδζζιμπμζείηαζ εεναπεοηζηά, έηζζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξl-THP, ειθακίγμκηαζ ηάπμζεξ
ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, μζ μπμίεξ υιςξ είκαζ ζαθχξ δπζυηενεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ
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ακηαβςκζζηέξ κημπαιζκενβζηχκ οπμδμπέςκ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ ζηδκ
ακαζηυπδζδ ημοξ μζ Wang ηαζ Mantsch (2012). Όζμκ αθμνά ζηδ θανιαημηζκδηζηή ηδξ lTHP, θαίκεηαζ κα δζαεέηεζ πνυκμ διζγςήξ πενίπμο 10 χνεξ ηαζ θηάκεζ πθήνςξ ζε πμζηίθεξ
πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο απυ ηδ πνχηδ ηζυθαξ χνα ιεηά ηδ θήρδ (Wang&Mantsch, 2012).
Τέθμξ, μζ Swift ηαζ Aoun (2015), ζε ιζα πνυζθαηδ ακαζηυπδζδ ημοξ ακαθένμοκ ιζα
ζεζνά απυ μοζίεξ πμο εκ δοκάιεζ είκαζ πνήζζιεξ ζηδ απελάνηδζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ
απμπήξ απυ ηδκ ημηαΐκδ. Ανπζηά, ακαθένμοκ ηδ ιεεοθθαζκζδάηδ, ηονίςξ υιςξ ζε αζεεκείξ
πμο πανάθθδθα ειθακίγμοκ ηαζ ζοιπηχιαηα Γζαηαναπήξ Δθθεζιαηζηήξ Πνμζμπήξ ηαζ
Υπενηζκδηζηυηδηαξ (ΓΔΠ-Υ). Η αμοπνεκμνθίκδ επίζδξ, πμο είκαζ έκαξ ιενζηυξ αβςκζζηήξ
ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ μπζμεζδχκ, θαίκεηαζ κα ιεζχκεζ ηδ πνήζδ ηδξ ημηαΐκδξ ηαζ κα πνμςεεί
ηδκ απελάνηδζδ ηαζ ηδκ απμθοβή ηδξ οπμηνμπήξ. Δπζπθέμκ, ζε ηάπμζεξ πανεθεμκηζηέξ
ένεοκεξ, έπεζ ηαηαβναθεί δ πνδζζιυηδηα ηδξ ημπζναιάηδξ, ςζηυζμ, ιεηέπεζηα ιεθέηεξ
απέηοπακ κα επαθδεεφζμοκ ηα ίδζα απμηεθέζιαηα.
Απυ ηδ παναπάκς αδνή πανμοζίαζδ, επζαεααζχκεηαζ δ έθθεζρδ απμηεθεζιαηζηχκ
θανιαηεοηζηχκ εεναπεζχκ βζα ηδ πενίπηςζδ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ή/ ηαζ πνυθδρδξ ηδξ
οπμηνμπήξ ζηδ πνήζδημηαΐκδξ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεηαζ ηαζ απυ υηζ δεκ οπάνπεζ ηαιία
εβηεηνζιέκδ μοζία πμο κα πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδ πνυθδρδξ ηδξ οπμηνμπήξ.
Ίζςξ ζημ ιέθθμκ πναβιαημπμζδεμφκ ζπεηζηέξ ένεοκεξ πμο εα ιεθεημφκ κέεξ μοζίεξ ή ηάπμζμκ
ζδακζηυ ζοκδοαζιυ ηςκ παθαζυηενςκ.

7.3 Αιθνόι
Τμ αθημυθ είκαζ απυ ηζξ ζοπκυηενα ιεθεηχιεκεξ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ, ελαζηίαξ ημο
βεβμκυημξ υηζ δεκ είκαζ πανάκμιδ δ ηοηθμθμνία ημο ηαζ είκαζ πζμ εφημθμ κα
πναβιαημπμζδεμφκ ένεοκεξ ιε ακενχπμοξ. Όζμκ αθμνά ζηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ,
οπάνπμοκ ηάπμζεξ μοζίεξ πμο έπμοκ βίκεζ απμδεηηέξ απυ ηάπμζμοξ μνβακζζιμφξ θανιάηςκ
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ηαζ ηνμθίιςκ ακά ημκ ηυζιμ. Οζ μοζίεξ αοηέξ είκαζ δ αηαιπνμζάηδ, δ καθηνελυκδ ηαζ δ
δζζμοθθζνάιδ. Βέααζα, οπάνπεζ πθδεχνα άθθςκ μοζζχκ πμο έπμοκ ιεθεηδεεί ηαζ εα βίκεζ ιζα
ιζηνή ακαθμνά ζε αοηέξ παναηάης.

7.3.1 Αηαιπνμζάηδ
Η αηαιπνμζάηδ δμιζηά, πανμοζζάγεζ μιμζυηδηεξ ιε ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ, ημ GABA,
ηδ βθοηίκδ ηαζ ηδκ ηαονίκδ ηαζ απμηεθεί πανάβςβμ ηδξ μιμηαονίκδξ. Η δνάζδ ηδξ
αηαιπνμζάηδξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ επζδνάζεςκ ακηαιμζαήξ ημο αθημυθ.
Σοβηεηνζιέκα, δείπκεζ κα μιαθμπμζεί ηδ κεονςκζηή πονμδυηδζδ, ζημπεφμκηαξ ζηδ
δναζηδνζυηδηα ηςκ οπμδμπέςκ GABA ηαζ NMDA. Δίκαζ ήδδ βκςζηυ πςξ δ πνυκζα πνήζδ
αθημυθ μδδβεί ζε αολδιέκδ GABAενβζηή δναζηδνζυηδηα, δ μπμία υιςξ ιεζχκεηαζ απυημια
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Ακηίζημζπα, οπάνπεζ αολδιέκδ ζοκαπηζηή
έηθναζδ ημο NMDA ηαζ ιε ηδκ απυημιδ δζαημπή ημο αθημυθ, μ NMDA ιέκεζ εηηεεεζιέκμξ
ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ζοιαάθθεζ ζηδκ έηθναζδ ηςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Η
μιαθμπμζδηζηή επίδναζδ ηδξ αηαιπνμζάηδξ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ
ηαηαθένκεζ κα ελζζμννμπήζεζ ηζξ ακαζηαθηζηέξ ηαζ ηζξ δζεβενηζηέξ κεονςκζηέξ μδμφξ ηαζ έηζζ
ιεζχκεζ ηδκ έκηαζδ ηςκ ζηενδηζηχκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ έπεζ παναηηδνζζηεί ηαζ ςξ νοειζζηήξ
ημο NMDA οπμδμπέα ηαζ υπζ άιεζμξ ακηαβςκζζηήξ (Chithiramohan&Sanju, 2015). Τέθμξ, δ
αηαιπνμζάηδ δεκ απμννμθάηαζ ζε ανηεηά ιεβάθμ ααειυ ηαζ ημ 90% ηδξ μοζίαξ απμαάθθεηαζ
ιέζς ηςκ μφνςκ. Δπίζδξ, είκαζ πμθφ αζθαθήξ ηαζ ακεηηή μοζία ηαζ μζ ακεπζεφιδηεξ
εκένβεζεξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ (δζάννμζα, καοηία ηαζ ειεηυξ). Πμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ απμδείλεζ
ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αηαιπνμζάηδξ, ηνίκμκηαξ ηδκ απαναίηδηδ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ
πνυθδρδξ ηδξ οπμηνμπήξ (Chithiramohan&Sanju, 2015).
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7.3.2 Ναθηνελυκδ ηαζ Ναθιεθέκδ
Η καθηνελυκδ απυ ηδκ άθθδ, απμηεθεί έκακ ηαηελμπήκ ηνυπμ εεναπείαξ ημο εεζζιμφ
ηαεχξ ηαζ ηδξ οπμηνμπήξ. Η μοζία αοηή, δνα ακηαβςκζζηζηά ζημοξ ι μπζμεζδείξ οπμδμπείξ
ηαζ έπεζ ηδκ έβηνζζδ ημο FDA ζηδ πενίπηςζδ ημο αθημμθζζιμφ ηαζ ηςκ μπζμφπςκ (Sushchyk
et al., 2016). Σφιθςκα ηαζ ιε ημοξ Dhaleretal. (2012), δ καθηνελυκδ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα
ιεζχκεζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ εη κέμο θήρδξ ημο αθημυθ ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ έπεζ απμδεζπηεί ζε
ιεθέηεξ ιε πεζναιαηυγςα. Καηά ηαζνμφξ εονήιαηα, ζδιεζχκμοκ ζφκδεζδ ημο αθημυθ ιε ημ
ζφζηδια εκδμβεκχκ μπζμεζδχκ. Σοβηεηνζιέκα, μ ηνυπμξ πμο δ καθηνελυκδ δνα βζα κα
ιεζχζεζ ηδκ οπμηνμπή ζημ αθημυθ είκαζ μ ελήξ: ακαζηέθεζ ημοξ οπμδμπείξ ηςκ μπζμεζδχκ, μζ
μπμίμζ ιεζμθααμφκ ζηδκ απεθεοεένςζδ κημπαιίκδξ ζημκ επζηθζκή πονήκα. Σηδκ ακηίεεηδ
πενίπηςζδ, δδθαδή ηδξ πνήζδξ αθημυθ, ηα ελςηοηηάνζα επίπεδα ηδξ κημπαιίκδξ ζημκ
επζηθζκή πονήκα, θαίκεηαζ κα αολάκμκηαζ (O’ Brien, 2005).Η μοζία αοηή δνα επίζδξ,
ειπμδίγμκηαξ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ κημπαιίκδξ πμο ζοιααίκεζ ηαηά ηδκ ηαηακάθςζδ ημο
αθημυθ ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ ιεζχκεζ ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ ακηαιμζαήξ. Έηζζ, έπεζ οπμηεεεί πςξ
ιεζχκεζ ηζξ εκδεπυιεκεξ οπμηνμπέξ, ηδκ έθθεζρδ εθέβπμο ηαζ ηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία, πμο
απμηεθεί ημκ ζδιακηζηυηενμ πανάβμκηα οπμηνμπήξ, υπςξ πνμακαθένεδηε
(Chithiramohan&Sanju, 2015). Δπζπθέμκ, ζπεηζηά ιε ηδ θανιαημηζκδηζηή, δ καθηνελυκδ
απμννμθάηαζ ηαηά 96% απυ ηδ βαζηνεκηενζηή μδυ ηαζ δ αζμδζαεεζζιυηδηα ηδξ ιπμνεί κα
θηάζεζ ιέπνζ ηαζ 40%. Η πνήζδ ηδξ ακηεκδείηκοηαζ ζε πενζπηχζεζξ δπαηίηζδαξ ηαζ δπαηζηήξ
ακεπάνηεζαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ πμο ημ άημιμ θαιαάκεζ ηαοηυπνμκα ηαζ μπζμφπα (δε
εα επζθένεζ ηακέκα απμηέθεζια). Σηζξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ έπμοκ ακαθενεεί πμκμηέθαθμζ,
καοηία ηαζ γάθδ, μζ μπμίεξ οπμπςνμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αβςβήξ Chithiramohan&Sanju,
2015). Τέθμξ, ζπεηζηά ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ καθηνελυκδξ, έπεζ δεζπεεί πςξ δφκαηαζ
κα ιεζχζεζ ηδ ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ θήρδξ αθημυθ ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα πνμθάαεζ
επανηχξ ιζα εκδεπυιεκδ οπμηνμπή, υπςξ ζδιεζχκμοκ μζ Rosner, Leucht, Lehert ηαζ Soyka,
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(2008).Ωζηυζμ, μζ Leatal. (1999) , οπμζηδνίγμοκ πςξ δ δνάζδ ηδξ καθηνελυκδξ είκαζ πζμ
έκημκδ υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδκ οπμηνμπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζοκελανηδιέκα
πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα ηαζ ηδκ εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ ηαζ θζβυηενμ ιε ηδκ οπμηνμπή
πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζηνεξ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Spanagel&Kiefer, 2008). Έκα ελίζμο
ζδιακηζηυ εφνδια, είκαζ πςξ δ καθηνελυκδ, ζπεδυκ πάκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ υηακ
πμνδβείηαζ πςνίξ επμπηεία είηε ημο ακάθμβμο βζαηνμφ είηε εκυξ ιέθμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ
(Chithiramohan&Sanju, 2015. Specka, Heilmann, Lieb&Scherbaum, 2014).
Όζμκ αθμνά ζηδ δνάζδ ηδξ καθιεθέκδξ, αοηή δζαθένεζ απυ ηδκ καθηνελυκδ,
πανμοζζάγμκηαξ επζπθέμκ ζδζυηδηεξ ιενζημφ αβςκζζηή ημο η οπμδμπέα ηςκ μπζμεζδχκ ηαεχξ
ηαζ ιζηνυηενεξ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ δπαημημλζηυηδηαξ. Τμ ζημζπείμ πμο ηάκεζ μοζζαζηζηά
ηδ καθιεθέκδ κα δζαθένεζ απυ ηδ καθηνελυκδ, είκαζ αηνζαχξ δ ζοββέκεζα ηδξ ιε ημοξ η
οπμδμπείξ, μζ μπμίμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα ημο
άλμκα οπμεαθάιμο-οπυθοζδξ-επζκεθνζδίςκ. Δλαζηίαξ ηδξ παναπάκς αθθδθεπίδναζδξ
παναηδνείηαζ ηαζ ζηεκή ζφκδεζδ ιεηαλφ ημο ζοζηήιαημξ ηςκ εκδμβεκχκ μπζμεζδχκ ηαζ ημο
ζηνεξ, ζδζαίηενα ζηδ πενίπηςζδ ημο αθημμθζζιμφ. Γεκ απμηθείεηαζ θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ημοξ
Emsley, Lees, Lingford-Hughes, ηαζ Nutt (2013), μζ δνάζεζξ ηδξ καθηνελυκδξ ηαζ ηδξ
καθιεθέκδξ κα δζαθένμοκ ζε αοηά ηα ζοζηήιαηα. Σπεηζηά ιε ηδ θανιαημηζκδηζηή ηδξ
καθιεθέκδξ, πανμοζζάγεζ ηαηά ιέζμ υνμ 13 χνεξ πνυκμ διζγςήξ ηαζ απμννμθάηαζ ηαπφηαηα
απυ ημκ μνβακζζιυ. Δπίζδξ, δεκ πανμοζζάγεζ ζμαανέξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, υηακ θοζζηά
θαιαάκεηαζ ζηδκ ζδακζηή βζα ηάεε άημιμ δμζμθμβία (20-300 mg/διένα). Σφιθςκα ιε
ημκSoyka (2014), ιεηά ηδ δζελαβςβή ηςκ απαναίηδηςκ ενεοκχκ, δ καθιεθέκδ είκαζ δοκαηυκ
κα πνδζζιεφζεζ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ πνυθδρδξ ηδξ οπμηνμπήξ, ηαεχξ ηαζ βεκζηυηενα ζημ
θαζκυιεκμ ημο αθημμθζζιμφ ηαζ ηδξ εεναπείαξ ημο. Οζ Swift ηαζ Aoun (2015) ηέθμξ,
παναηδνμφκ ζηδκ ακαζηυπδζδ ημοξ υηζ δ δνάζδ ηδξ καθιεθέκδξ είκαζ ιεζςιέκδ υηακ δεκ
αημθμοεείηαζ ηαζ απυ ηδκ ακάθμβδ ροπμημζκςκζηή οπμζηήνζλδ, βζα αοηυ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα
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πμο δμιμφκηαζ πνέπεζ κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ αοηυ ημκ πανάβμκηα. Όιςξ, ιέπνζ ζηζβιήξ, δ
πνήζδ ηδξ έπεζ εβηνζεεί πθήνςξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ αθθά υπζ μθμηθδνςηζηά ζηζξ Η.Π.Α.

7.3.3 Γζζμοθθζνάιδ
Η δζζμοθθζνάιδ απυ ηδκ άθθδ, δνα ιε εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, πνμηαθχκηαξ
ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ζημ άημιμ πμο εα ηδ θάαεζ. Η ααζζηή ηδξ δνάζδ είκαζ κα δζαηυρεζ ημ
ιεηααμθζζιυ ημο αθημυθ (Chithiramohan ηαζ Sanju2015). Δζδζηυηενα, δ δζζμοθθζνάιδ
ακαζηέθθεζ ημ δπαηζηυ έκγοιμ αθδετδζηή αθοδνμβμκάζδ (ALDH). Η δνάζδ αοηή πνμηαθεί
ζοζζχνεοζδ αηεηαθδεΰδδξ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο εα ηαηακαθςεεί αθημυθ οπυ ηδκ επήνεζα
δζζμοθθζνάιδξ, ημ άημιμ εα αζχζεζ ιζα δοζάνεζηδ ακηίδναζδ, δδθαδή αηνζαχξ ακηίεεηδ απυ
ηδκ ακαιεκυιεκδ, (Strain, 2010, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Chithiramohan&Sanju, 2015), θυβς
ηδξ ζοζζχνεοζδξ αηεηαθδεΰδδξ ζημ αίια. Αοηή δ ακηίδναζδ ιπμνεί κα δζανηέζεζ έςξ ηαζ
δφμ χνεξ ηαζ ηοιαίκεηαζ απυ ήπζα ιέπνζ πμθφ έκημκδ. Τμ άημιμ οπάνπεζ πενίπηςζδ κα
αζχζεζ ζοιπηχιαηα υπςξ καοηία, ειεηυξ, πυκμξ ζημ εχναηα, οπυηαζδ, δίρα, δφζπκμζα,
ηαποηανδία, ενοενυηδηα, ίθζββμ ηαζ εμθή υναζδ (Chithiramohan&Sanju, 2015). Όζμκ αθμνά
ηδ θανιαημηζκδηζηή, δ δζζμοθθζνάιδ απμννμθάηαζ ηαηά έκα πμζμζηυ 80-95% απυ ηδ
βαζηνεκηενζηή μδυ ηαζ ημ οπυθμζπμ απμαάθθεηαζ. Τα απμηεθέζιαηα ηδξ παναπάκς
ακηίδναζδξ ιπμνεί κα παναιείκμοκ ιέπνζ ηαζ 14 διένεξ, ακάθμβα ιε ημ πνυκμ διζγςήξ ηδξ
αθδετδζηήξ αθοδνμβμκάζδξ. Η εηηεκήξ πμνήβδζδ απυ ηδκ άθθδ, δφκαηαζ κα μδδβήζεζ ζε
οπενεοαζζεδζία ζημ αθημυθ. Ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ δεκ ακαθένμκηαζ ζοπκά, αθθά υηακ
οπάνπμοκ ιπμνεί κα πμζηίθθμοκ ζε αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο δένιαημξ, ιεζςιέκδ θίιπζκημ,
καοηία ηαζ οπκδθία. Η πνήζδ ηδξ ακηεκδείηκοηαζ ζηδ πενίπηςζδ ροπχζεςκ ηαζ ηανδζαηχκ
πνμαθδιάηςκ. Τέθμξ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ επζαεααζχκεηαζ απυ ιζα ιεηαακάθοζδ πμο
οπμζηδνίγεζ πςξ είκαζ αμδεδηζηή ζηδ ιείςζδ ηδ θήρδξ αθημυθ, ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ απμπήξ
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ηαζ θοζζηά ζηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ (Kalra, DeSousa&Shrivastava, 2014). Ιδζαίηενμ
εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηαζδ ροπμθμβζηή άπμρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δζαδναιαηίγεζ
ζδιακηζηυ νυθμ ημ ηίκδηνμ ημο αηυιμο κα ζηαιαηήζεζ ηδ ηαηάπνδζδ ηαζ κα παναιείκεζ
κδθάθζμ (Chithiramohan&Sunja, 2015).

7.3.4 Άθθεξ μοζίεξ
Τέθμξ, μζ Swift ηαζ Aoun (2015), ζηδκ ακαζηυπδζδ πμο πναβιαημπμίδζακ,
ακαθένμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηάπμζςκ ακηζεπζθδπηζηχκ, υπςξ δ ημπζναιάηδ ηαζ δ
βηαιπαπεκηίκδ. Οζ Johnson et al., (2003), παναηήνδζακ πςξ δ ημπζναιάηδ ιείςζε δναζηζηά
ηζξ ιένεξ πμο πνεζάγεηαζ ηάπμζμξ βζα κα ζηαιαηήζεζ κα ηάκεζ πνήζδ αθημυθ, εκχ ηαοηυπνμκα
αολήεδηε ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ηάπμζμξ δζαηδνμφζε ηδκ απμπή. Ωζηυζμ, δ πνήζδ ηδξ δεκ
έπεζ εβηνζεεί απυ ηάπμζμκ ανιυδζμ μνβακζζιυ, επμιέκςξ απαζημφκηαζ πεναζηένς ιεθέηεξ πμο
εα απμδείλμοκ ηδκ εκδεπυιεκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ (Swift&Aoun, 2015). Απυ ηδκ άθθδ
δ βηαιπαπεκηίκδ, δζεβείνεζ ημοξ GABAb οπμδμπείξ ηαζ ένεοκεξ έπμοκ ακαθένεζ πςξ ιεζχκεζ
ηδ πμζυηδηα αθημυθ πμο ηαηακαθχκεζ ηάπμζμξ ηαζ ηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία (Mason,
Quello, Goodell, Shadan, Kyle, &Begovic, 2014).
Οζ Fryeetal. (2008), ζδιεζχκμοκ πςξ ηα ακηζεπζθδπηζηά έπμοκ θζβυηενεξ ακεπζεφιδηεξ
εκένβεζεξ ηαζ βίκμκηαζ εοημθυηενα ακεηηά απυ ημκ μνβακζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ
μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Δπζπθέμκ, νοειίγμοκ ηδ δζάεεζδ, επμιέκςξ ιπμνμφκ κα
θακμφκ απμηεθεζιαηζηά ζηδ πενίπηςζδ πμο δ πνήζδ αθημυθ ζοιπίπηεζ ιε ηάπμζα
ροπζαηνζηή δζαηαναπή. Τέθμξ, μζ ίδζμζ ενεοκδηέξ ημκίγμοκ πςξ μ ζοκδοαζιυξ
ακηζεπζθδπηζηχκ ιε ηάπμζα άθθδ θανιαηεοηζηή μοζία, είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενμξ ζπεηζηά ιε
ηδ δνάζδ ηδξ ηάεε μοζίαξ πςνζζηά.
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7.4 Οπηνύρα
Η απμπή ηαζ δ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ζηδ πενίπηςζδ ηςκ μπζμφπςκ είκαζ έκα
γήηδια πμο απαζπμθεί ζοκεπχξ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, ηαεχξ μ ανζειυξ ηςκ πνδζηχκ
μθμέκα ηαζ αολάκεηαζ (15.6 εηαημιιφνζα πνήζηεξ παβημζιίςξ), ηαοηυπνμκα ιε ηδκ
ακοπανλία εειεθζςιέκςκ ηαζ απυθοηα απμηεθεζιαηζηχκ εεναπεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ
(Tetrault&Fiellin, 2012). Όιςξ, οπάνπμοκ ηάπμζεξ θανιαημθμβζηέξ εεναπείεξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ έπμοκ παναηηδνζζηεί απυ ορδθή
απμηεθεζιαηζηυηδηα απυ ημοξ εηάζημηε πνήζηεξ ηςκ ακηίζημζπςκ οπδνεζζχκ. Παναηάης, εα
ακαθενεμφκ μζ ααζζηέξ ηαζ πενζζζυηενμ πνδζζιμπμζμφιεκεξ μοζίεξ πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδ
δζαημπή ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ζε μπζμφπα (ηονίςξ ζηδκ δνςίκδ).

7.4.1 Μεεαδυκδ
Η πθέμκ ηαεζενςιέκδ μοζία οπμηαηάζηαζδξ ηςκ μπζμφπςκ είκαζ δ ιεεαδυκδ, έκαξ
ζοκεεηζηυξ αβςκζζηήξ ηςκ ι- μπζμεζδχκ οπμδμπέςκ. Η πνήζδ ηδξ άνπζζε ημ 1965 απυ ημκ
Dole, μ μπμίμξ παναηήνδζε πςξ δ ιεεαδυκδ ζηαεενμπμζμφζε ημ εκδμβεκέξ ζφζηδια ηςκ
μπζμεζδχκ, πμο πνμδβμοιέκςξ είπε δζαηαναπεεί θυβς ηδξ ζοκεπμφξ πνήζδξ. Δπζπθέμκ,
απμδείπεδηε υηζ δ ζςζηή δμζμθμβία ιεεαδυκδξ είκαζ ζηακή κα πενζμνίζεζ ηδκ αηαηαιάπδηδ
επζεοιία ηαζ ηζξ εοπάνζζηεξ επζδνάζεζξ απυ ηδ θήρδ ηςκ μπζμφπςκ. Δηηυξ υιςξ απυ ηζξ πμθφ
άιεζεξ επζδνάζεζξ ηδξ, δ μοζία αοηή ζοκδέεδηε ηαζ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ ιείςζδ ηςκ
εβηθδιαηζηχκ ζοιπενζθμνχκ πμο παναηδνμφκηαζ ζοπκά ζε πνήζηεξ μπζμφπςκ, ηαεχξ ηαζ
ζηδ ιείςζδ ηδξ δζάδμζδξ ημο HIV (θυβς ηδξ πνήζδξ ημζκχκ ζονζββχκ) (Swift&Aoun, 2015).
Όζμκ αθμνά ζηδ θανιαημηζκδηζηή ηδξ ιεεαδυκδξ, θηάκεζ ζηα φρζζηα ζδιεία
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ζηζξ 2-6 χνεξ ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα παναιείκεζ ζοκδεδειέκδ ιε ημκ
οπμδμπέα ιέπνζ ηαζ 48 χνεξ ιεηά ηδ πνχηδ πμνήβδζδ. Η πζεακή ζδακζηή δμζμθμβία
ηοιαίκεηαζ απυ 20-100 mg/διένα, ακ ηαζ μζ Strainetal. (1999), οπμζηήνζλακ πςξ υζμ
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ιζηνυηενδ είκαζ δ δμζμθμβία ηυζμ πζεακυηενμ είκαζ κα ιεζςεεί δ πενίπηςζδ ειθάκζζδξ
ηαοηυπνμκδξ ακημπήξ ηαζ ζηδ ιεεαδυκδ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Tetrault&Fiellin, 2012).
Σπεηζηά ιε ηζξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, αοηέξ πμζηίθθμοκ ηαζ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ
δοζημζθζυηδηα, ιεζςιέκδ θίιπζκημ, εθίδνςζδ, οπκδθία ηαεχξ ηαζ ζπακζυηενα πενζπηχζεζξ
οπενδμζμθμβίαξ, ζδζαίηενα ηζξ πνχηεξ ηνζάκηα ιένεξ, αθμφ μζ δυζεζξ αολμιεζχκμκηαζ ιε
ζημπυ κα ανεεεί δ ηαηάθθδθδ (Wolff, Restami-Hodjegan, Hay,Raistrick&Tucker, 2000).
Τέθμξ, ζηδκ ακαζηυπδζδ ημοξ μζ Tetrault ηαζ Fiellin (2012), ακαθένμοκ πςξ δ
ιεεαδυκδ ιεηααμθίγεηαζ ανβά ακάθμβα ιε ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηςκ πνδζηχκ ηαζ ηδ
ζοκφπανλδ ηδξ ιε άθθα θάνιαηα. Μεηααμθίγεηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ δπαηζηυ ηοηυπνςια
P450(CYP)3A4 ηαζ είκαζ άηνςξ ζδιακηζηυ κα θαιαάκμκηαζ ηάεε θμνά οπυρδ μζ
αθθδθεπζδνάζεζξ πμο ιπμνεί κα έπεζ ιε άθθμο είδμοξ θανιαηεοηζηέξ αβςβέξ (ηα θάνιαηα βζα
ημκ HIV ιπμνεί κα ειθακίζμοκ αολδιέκδ ημλζηυηδηα, ηα θάνιαηα βζα ηδ θοιαηίςζδ ιπμνεί
κα επακαθένμοκ ηα ζηενδηζηά ζοιπηχιαηα ηαζ δζάθμνα ακηζροπςζζηά ιπμνεί κα αολήζμοκ
ηα επίπεδα ηδξ ιεεαδυκδξ ηαζ κα πνμηαθέζμοκ ηαηαζημθή (McCance-Katz,
Sullivan&Nallani, 2010)).
Η απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιεεαδυκδξ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ απμπήξ απυ
μπζμφπα είκαζ ειθακήξ απθά ηαζ ιυκμ ιε ηδκ ακαθμνά ζημκ ανζειυ ηςκ αηυιςκ πμο ηδ
πνδζζιμπμζμφκ ςξ εεναπεία οπμηαηάζηαζδξ ζηδ ζδιενζκή επμπή, ζηζξ Η.Π.Α. Δκδεζηηζηά
θμζπυκ, μζ Swift ηαζ Aoun (2015), ζδιεζχκμοκ πςξ 250.000 άημια ηάκμοκ πνήζδ ηδξ
ιεεαδυκδξ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ.

7.4.2 Βμοπνεκμνθίκδ
Η αμοπνεκμνθίκδ, έκαξ ορδθήξ ζοββέκεζαξ ιενζηυξ αβςκζζηήξ ηςκ ι- μπζμεζδχκ
οπμδμπέςκ ηαζ έκαξ ακηαβςκζζηήξ ηςκ η-μπζμεζδχκ οπμδμπέςκ, απμηεθεί άθθδ ιζα μοζία
πνχηδξ επζθμβήξ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ απελάνηδζδξ ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ηδξ οπμηνμπήξ. Η πνήζδ
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ηδξ έπεζ εβηνζεεί ημ 1996 ζηδ Γαθθία ηαζ ιυθζξ ημ 2000 ζηζξ Η.Π.Α.. Η πμνήβδζδ ηδξ
αμοπνεκμνθίκδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε δφμ ηνυπμοξ: είηε δζζηίμ ιυκδ ηδξ είηε ζε ζοκδοαζιυ ιε
ηδ καθμλυκδ (ακηαβςκζζηήξ ι-μπζμεζδχκ οπμδμπέςκ) (Swift&Aoun, 2015. Tetrault&Fiellin,
2012). Η ζοκφπανλδ ηδξ καθμλυκδξ, απμηνέπεζ ηδ ηαηή πνήζδ ηδξ αβςβήξ αοηήξ, εζδζηά ζε
άημια πμο δεκ έπμοκ απελανηδεεί εκηεθχξ απυ ημοξ αβςκζζηέξ μπζμεζδχκ. Η αμοπνεκμνθίκδ
ιε ηδ ζεζνά ηδξ πςνίξ ηδ ζοβπμνήβδζδ ηδξ καθμλυκδξ, θυβς ηςκ ζδζμηήηςκ ιενζημφ αβςκζζηή
πμο πνμακαθένεδηακ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ακαθβδζία.
Δπζπθέμκ, ελαζηίαξ ηδξ ορδθήξ ζοββέκεζαξ ηδξ ιε ημοξ ι οπμδμπείξ ηςκ μπζμεζδχκ, οπάνπεζ
πζεακυηδηα κα επακαθένεζ ηα ζηενδηζηά ζοιπηχιαηα.
Η απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αμοπνεκμνθίκδξ ηαζ ημο ζοκδοαζιμφ
αμοπνεκμνθίκδξ/καθμλυκδξ, έπεζ ακαδεζπεεί ζε πθδεχνα ιεθεηχκ ηαζ πμθθμί ενεοκδηέξ
δδθχκμοκ ιε ζζβμονζά πςξδ αμοπνεκμνθίκδ απμηεθεί εκαθθαηηζηή θφζδ ηδξ ιεεαδυκδξ
(Johnson, Jaffe, &Fudala, 1992. Strainetal., 1994, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Tetrault&Fiellin,
2012). Μάθζζηα, δ ζοκήεδξ διενήζζα δυζδ ηοιαίκεηαζ απυ 8 ιέπνζ 24 mg/διένα, πμθφ
θζβυηενα δδθαδή ζπεηζηά ιε αοηά ηδξ ιεεαδυκδξ. Βέααζα, υπςξ είκαζ θοζζηυ, οπάνπμοκ ηαζ
ηάπμζεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ πμκμηέθαθμ, ιεζςιέκδ θίιπζκημ,
εθίδνςζδ ηαζ δοζημζθζυηδηα (ημζκέξ ιε ηδ ιεεαδυκδ). Κάπμζα απυ ηα παναπάκς
ζοιπηχιαηα, είκαζ δοκαηυκ κα οπμπςνήζμοκ ιε ηδ εηηεκή έηεεζδ ζηδ αμοπνεκμνθίκδ.
Τέθμξ, υπςξ ηαζ ζηδ ιεεαδυκδ, πνήγμοκ ζδζαίηενδξ πνμζμπήξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηδξ ιε
άθθεξ θανιαηεοηζηέξ αβςβέξ (βζα πανάδεζβια δ ηαοηυπνμκδ πμνήβδζδ αεκγμδζαγεπζκχκ είκαζ
δοκαηυκ κα πνμηαθέζεζ ακαπκεοζηζηή ηαηαζημθή), ςζηυζμ θαίκεηαζ κα είκαζ θζβυηενμ
ζδιακηζηέξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηδξ ιεεαδυκδξ (Tetrault&Fiellin, 2012).
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7.4.3 Ναθηνελυκδ
Τεθεοηαία, αθθά υπζ αιεθδηέα, είκαζ δ πνήζδ ηδξ καθηνελυκδξ, δ μπμία πανμοζζάγεζ
εεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ζε άθθεξ ηαηδβμνίεξ μοζζχκ πμο ακαθένεδηακ ζε πνμδβμφιεκεξ
εκυηδηεξ. Απμηεθεί ακηαβςκζζηή ηςκ μπζμεζδχκ οπμδμπέςκ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ πάκηα ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ οπμζηήνζλδ απυ ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημο αηυιμο.
Έκα ζδιακηζηυ εφνδια πμο αθμνά ηδ πνήζδ ηδξ καθηνελυκδξ είκαζ υηζ πανμοζζάγεζ
εεηζηά απμηεθέζιαηα ζε πθδεοζιυ θοθαηζζιέκςκ μζ μπμίμζ ήηακ ελανηδιέκμζ απυ μπζμφπα.
Η πμνήβδζδ θμζπυκ ακηαβςκζζηή ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ μπζμεζδχκ, δδθαδή καθηνελυκδξ,
ιείςζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδ πνήζδ ηςκ μπζμφπςκ βζα ανηεηυ δζάζηδια (Covielloetal.,
2012.Leeetal., 2015). Σηδ πενίπηςζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ηςκ μπζμεζδχκ οπάνπεζ έκα
πανάδμλμ. Θα πενίιεκε ηακείξ υηζ έκαξ ακηαβςκζζηήξ ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ μπζμεζδχκ εα
πνμηαθμφζε πεναζηένς δοζημθίεξ ζημ άημιμ πμο πνμζπαεεί κα ιείκεζ «ηαεανυ». Όιςξ απυ
υηζ θαίκεηαζ, δ καθηνελυκδ δνα πνμθδπηζηά. Γδθαδή, αηυια ηαζ ακ ημ άημιμ πνδζζιμπμζήζεζ
λακά δνςίκδ, ιέζς ηδξ δνάζδξ πμο εα έπεζ δ καθηνελυκδ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ θήρδξ εα
είκαζ αιεθδηέα, ιδ δίκμκηαξ έηζζ ζημ άημιμ ηδκ εοπανίζηδζδ πμο πενίιεκε (O’ Brien, 2005).
Τέθμξ, ιεηά απυ ιεβάθμ ανζειυ ενεοκχκ, ανέεδηε πςξ δ καθηνελυκδ ηαείζηαηαζ
απμηεθεζιαηζηυηενδ υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοκελανηδιέκςκ ενεεζζιάηςκ
(cueinducedreinstatement), ηαζ θζβυηενμ υηακ πνυηεζηαζ βζα ημ ζηνεξ (Liu&Weiss, 2002,
υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ O’ Brien, 2005).
Η ααζζηή δνάζδ ηδξ καθηνελυκδξ είκαζ κα ακαζηέθεζ ηζξ εοπάνζζηεξ επζδνάζεζξ ηςκ
μπζμφπςκ, εκχ ηαοηυπνμκα ιεζχκεζ ηζξ ακαηνμθμδμηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ δνςίκδξ ή άθθςκ
θανιαηεοηζηχκ μπζμφπςκ (Rounsaville, 1995, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Tetrault&Fiellin,
2012). Δπζπθέμκ, δ καθηνελυκδ, απμηεθεί πανάβςβμ ηδξ καθμλυκδξ, πμο ακαθένεδηε
πνμδβμοιέκςξ, βζα αοηυ ηαζ έπεζ ιεβάθδ ζοββέκεζα ιε ημοξ ι- μπζμεζδείξ οπμδμπείξ. Αλίγεζ
επίζδξ κα ζδιεζςεεί πςξ μζ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζημ πθάζια πανμοζζάγμκηαζ
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πενίπμο ιία χνα ιεηά ηδ θήρδ ηαζ μζ ακηαβςκζζηζηέξ επζδνάζεζξ είκαζ δοκαηυκ κα
δζαηδνδεμφκ ιέπνζ ηαζ ηνείξ διένεξ (Kleber, 1985, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Tetrault&Fiellin,
2012). Οζ πμνδβμφιεκεξ δυζεζξ ιπμνεί κα πμζηίθθμοκ απυ 50 ιέπνζ 150 mg/διένα ηαζ μ
ιεηααμθζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ημο ήπαημξ (CYP3A), ςζηυζμ οπάνπμοκ εκδείλεζξ πςξ
δεκ θεζημονβεί αθθδθεπζδναζηζηά ιε άθθεξ θανιαηεοηζηέξ αβςβέξ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδκ
αλζμπζζηία ηδξ. Βέααζα οπάνπμοκ ηάπμζεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ υπςξ καοηία, γάθδ,
κεονζηυηδηα, αοπκία ηαζ βαζηνζηυξ πυκμξ ηαζ δ οπενδμζμθμβία ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε
δπαημημλζηυηδηα (Tetrault&Fiellin, 2012). Δίκαζ επίζδξ ζδιακηζηυ ηα άημια πμο πνυηεζηαζ
κα αημθμοεήζμοκ εεναπεία ιε καθηνελυκδ, κα απέπμοκ ήδδ δφμ πενίπμο αδμιάδεξ απυ ηδ
πνήζδ ηςκ μπζμφπςκ, βζα κα απμθεοπεεί μ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Η
πνμτπυεεζδ αοηή υιςξ ιεζχκεζ ηδ δζάδμζδ ηδξ πνήζδξ ηδξ καθηνελυκδξ, ηαεχξ ηζξ
πενζζζυηενεξ θμνέξ ηα άημια είκαζ αδφκαημκ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ απμπή βζα έκα δζάζηδια
ηέημζμο εφνμοξ ηαζ πςνίξ ηδκ πανάθθδθδ πμνήβδζδ ηάπμζςκ εεναπεοηζηχκ μοζζχκ.
Τα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ απυ ημο ζηυιαημξ πμνήβδζδξ, πμο ακαθφεδηε
παναπάκς, ηαθφπηεζ εκαθθαηηζηά δ παναηεηαιέκδ απεθεοεένςζδ ηδξ καθηνελυκδξ είηε ιέζς
ειθοηεοιάηςκ είηε ιέζς εκδμιοσηχκ εκέζεςκ. Η ιέεμδμξ ηδξ παναηεηαιέκδξ
απεθεοεένςζδξ έπεζ απμδεζπεεί απμηεθεζιαηζηή ζε ιζα πθδεχνα ενεοκχκ, ακάιεζα ημοξ ηαζ
δ ακαζηυπδζδ ηςκ Krupitsky ηαζ Blokhina (2010), μζ μπμίμζ παναηήνδζακ πςξ δ εκδμιοσηή
έκεζδ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ καθηνελυκδξ ζε πμθθαπθέξ θάζεζξ ιέζς
ηςκ ιεευδςκ ηδξ δζάποζδξ ηαζ ανβυηενα ηδξ ζηαδζαηήξ ελαθάκζζδξ ημο πμθοιενμφξ, ημ
μπμίμ εβηαηαθείπεζ ημκ μνβακζζιυ ζε ιμνθή δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ κενμφ (ηνείξ θάζεζξ:
ανπζηή απεθεοεένςζδ καθηνελυκδξ ιέζα ζημ πνχημ 24ςνμ, εκοδάηςζδ ζε δζάζηδια ιζαξ
εαδμιάδαξ ηαζ ιζα θάζδ εηηεηαιέκδξ απεθεοεένςζδξ απυ δφμ ιέπνζ ηέζζενζξ εαδμιάδεξ
ιεηά ηδ πνχηδ πμνήβδζδ.
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Απυ ηδκ άθθδ οπάνπμοκ πμζηίθεξ ηαηδβμνίεξ ειθοηεοιάηςκ, ηα μπμία υπςξ
οπυζπμκηαζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ημοξ ιπμνμφκ κα δζανηέζμοκ βζα ανηεημφξ ιήκεξ (ημ ακχηενμ
υνζμ είκαζ 10 ιήκεξ). Απμηεθμφκηαζ απυ δζάθμνα οθζηά ηαζ ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ έπμοκ
ακαθενεεί ηάπμζα πενζζηαηζηά ημλζηυηδηαξ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδκ αλζμπζζηία ημοξ. Η
ένεοκα ηςκ Krupitsky, Nunes, Ling, Illeperuma, Gastfriend, ηαζ Silverman (2011),
επζαεααίςζε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ παναηεηαιέκδξ πνήζδξ καθηνελυκδξ, ακαθένμκηαξ
ιδδαιζκέξ πενζπηχζεζξ οπμηνμπήξ ηαζ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ. Βέααζα, πνζκ ηδκ εθανιμβή
ημοξ, πέναζακ απυ επακεζθδιιέκεξ ηθζκζηέξ δμηζιέξ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ημοξ δεκ ιπμνεί κα αιθζζαδηδεεί. Ωζηυζμ, είκαζ πνμθακέξ πςξ
απαζημφκηαζ πεναζηένς ένεοκεξ χζηε κα ακαθοεεί μ ηνυπμξ πμο δνμοκ ηαζ πανμοζζάγμοκ
ηυζμ ιεβάθδ απμηεθεζιαηζηυηδηα, ηαεχξ επίζδξ είκαζ ζδιακηζηυ κα βίκμοκ ηαζ ζοβηνίζεζξ
ιε ηδ καθηνελυκδ πμο θαιαάκεηαζ απυ ημ ζηυια, ιε ζημπυ κα ακαδεζπεμφκ υθα ηα
πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ηδξ παναηεηαιέκδξ πνήζδξ ηδ καθηνελυκδξ, υπςξ αοηή
πενζβνάθδηε παναπάκς (Krupitsky&Blokhina, 2010).

7.4.4 Άθθεξ μοζίεξ
Πνζκ μθμηθδνςεεί δ ακαθμνά ζηδ θανιαημεεναπεία πμο αημθμοεείηαζ ζηδ
πενίπηςζδ ηςκ μπζμφπςκ, αλίγεζ κα ακαθενεμφκ δφμ αηυια μοζίεξ,ηςκ μπμίςκ δ πνήζδ δεκ
επζηνέπεηαζ ζηδ ζδιενζκή επμπή, πανυθα αοηά είηε έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζημ πανεθευκ είηε
εκ δοκάιεζ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ ιέθθμκ. Λυβμξ βίκεηαζ θμζπυκ βζα ηδ
πνήζδ ημο LAAM (θεαμ-α-ηεηοθμιεεαδυθδ) ηαζ ηδξ l-THP.
Ανπζηά, ημ LAAM, είκαζ έκαξ αβςκζζηήξ ηςκ μπζμεζδχκ οπμδμπέςκ, ιαηνάξ δνάζδξ
ηαζ ζημ πανεθευκ (1993), είπε εβηνζεεί δ πνήζδ ημο βζα ηδκ απελάνηδζδ απυ μπζμφπα.
Ωζηυζμ, ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000, απαβμνεφηδηε θυβς ηςκ ηανδζμθμβζηχκ
πνμαθδιάηςκ πμο πανμοζίαζακ πμθθμί απυ ημοξ πνήζηεξ ημο. Όιςξ, πανά ηζξ παναπάκς
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εκένβεζεξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα αιθζζαδηδεεί μ ιεβάθμξ πνυκμξ διζγςήξ ηδξ
μοζίαξ αοηήξ, πμο ηδξ δίκεζ ηαζ ημ πθεμκέηηδια έκακηζ ηδξ πνήζδξ ηδξ ιεεαδυκδξ (θήρδ
ηνείξ θμνέξ ακά εαδμιάδα). Οζ Tetrault ηαζ Fiellin (2012), ακαθένμοκ ημ LAAM ζηδκ
ακαζηυπδζδ ημοξ επεζδή ειθακίγεζ ζπεδυκ ηδκ ίδζα απμηεθεζιαηζηυηδηα ιε ηδκ ιεεαδυκδ,
πμο ηονζανπεί ζηα πνμβνάιιαηα απελάνηδζδξ.
Η άθθδ μοζία πμο αλίγεζ κα ζδιεζςεεί βζα ηα πζεακά απμηεθέζιαηα πμο πνυηεζηαζ κα
επζθένεζ είκαζ δ l-THP (εηηεκήξ ακαθμνά ζηδκ εκυηδηα ηδξ ημηαΐκδξ). Πανά ημ βεβμκυξ υηζ
πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδ ημηαΐκδ, έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ιεθέηεξ πμο οπμζηδνίγμοκ
πςξ ιπμνεί κα θακεί πνήζζιδ ηαζ ζηδκ απελάνηδζδ ή πνυθδρδ ηδξ πνήζδξ μπζμφπςκ, υπςξ
παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ μζ Wang ηαζ Mantsch (2012). Δπζπθέμκ, πθδεχνα ενεοκχκ
ακέθενε πςξ ιε ηδ πμνήβδζδ l-THP, ιεζχεδηακ μζ οπμηνμπέξ ηαζ μζ πενζπηχζεζξ
αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ, εκχ πανάθθδθα πενζμνίζηδηακ ηα έκημκα ζηενδηζηά ζοιπηχιαηα
(Yang, Shao, Li, Qi, Zhang, Hao&Jin, 2008). Τέθμξ, οπάνπμοκ εονήιαηα πμο πνμηείκμοκ ημ
ζοκδοαζιυ ηδξ l-THP ιε ηδ ιεεαδυκδ, αθμφ δ ένεοκα απέδεζλε πςξ μ ζοκδοαζιυξ αοηυξ
ιπμνεί κα ιεζμθααήζεζ ζηδκ δζαημπή ηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ διενχκ πμο πνεζάγεηαζ ηάπμζμξ
βζα κα ηαηαθένεζ πθήνδ απμπή απυ ηα μπζμφπα (Hu, Qui, Zhong, &He, 2006, υπςξ
ακαθένεηαζ ζημοξ Wang&Mantsch, 2012).

7.5 Νηθνηίλε
Η κζημηίκδ, απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκεξ μοζίεξ ελάνηδζδξ
παβημζιίςξ. Η πνήζδ ηδξ είκαζ κυιζιδ, ίζςξ βζα αοηυ ηαζ ηα άημια πμο ηδκ επζθέβμοκ είκαζ
πάνα πμθθά. Μέπνζ ζηζβιήξ, οπάνπμοκ ηνία είδδ δζαεέζζιδξ εεναπείαξ ηαζ πνυθδρδξ ηδξ
οπμηνμπήξ ηαζ αοηά είκαζ: οπμηαηάζηαηα κζημηίκδξ, αμοπνμπζυκδ ηαζ αανεκζηθίκδ
(Swift&Aoun, 2015).
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Σπεηζηά ιε ηα οπμηαηάζηαηα, αοηά έπμοκ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηαζ δ πνήζδ ημοξ ιπμνεί
κα δζαθμνμπμζείηαζ εθαθνχξ. Τα πζμ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκα ζηεοάζιαηα είκαζ δ ηζίπθα, ημ
νζκζηυ ζπνέζ, ημ δζαδενιζηυ αοημηυθθδημ ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ ηζζβάνμ. Τα παναπάκς, έπμοκ
ςξ ζηυπμ κα ιεζχζμοκ ανπζηά ηδ πνήζδ ηδξ κζημηίκδξ ηαζ υθςκ ηςκ αθαπηζηχκ μοζζχκ πμο
οπάβεηαζ δ πνήζδ ηδξ ηαζ ιαηνμπνυεεζια κα θακεί ηυζμ αμδεδηζηή αοηή δ οπμηαηάζηαζδ,
χζηε ηα άημια κα δζαηυρμοκ εκηεθχξ ηδ πνήζδ ηςκ ζηεοαζιάηςκ αοηχκ(Jorenby et al.,
1999, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Swift&Aoun, 2015). Γεκ ακαθφεηαζ πεναζηένς δ δνάζδ ηςκ
οπμηαηάζηαηςκ, θυβς ηδξ ακεπανηχκ απμηεθεζιάηςκ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ οπμηνμπήξ.
Απυ ηδκ άθθδ, δ αμοπνμπζυκδ, δεκ απμηεθεί εεναπεία οπμηαηάζηαζδξ, αθθά έκα
ακηζηαηαεθζπηζηυ, πμο ιέζς ηδξ ακαζημθήξ επακαπνυζθδρδξ κμνεπζκεθνίκδξ ηαζ
κημπαιίκδξ, έπεζ απμδεζπεεί πνήζζιμ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ κζημηζκζηήξ ελάνηδζδξ. Καηά
ηαζνμφξ ένεοκεξ, έπμοκ επζαεααζχζεζ πςξ δ αμοπνμπζυκδ είκαζ δοκαηυκ κα ιεζχζεζ ηα
ζηενδηζηά ζοιπηχιαηα, κα πενζμνίζεζ ηδ πζεακή αφλδζδ αάνμοξ ημ πνχημ δζάζηδια ιεηά ηδ
δζαημπή ηαζ κα ηαεοζηενήζεζ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ (Hays, 2001. Hurt et al., 1997,
υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Swift&Aoun, 2015).
Τέθμξ, δ αανεκζηθίκδ, είκαζ ιενζηυξ αβςκζζηήξ ηςκ κζημηζκζηχκ οπμδμπέςκ ηαζ δ
δνάζδ ηδξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ πενζμνζζιυ ηςκ ζοιπενζθμνζηχκ επζδνάζεςκ ηαζ ηδκ απμθοβή
ηςκ έκημκςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμπήξ. Όιςξ, πανά ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ, οπήνλακ ηάπμζα ζημζπεία πμο ηάκμοκ θυβμ βζα αοημηημκζηέξ ηάζεζξ
ηςκ αηυιςκ πμο ηδκ πνδζζιμπμίδζακ. Βέααζα, μζ οπμεέζεζξ αοηέξ απμννίθεδηακ ζπεδυκ ελ
μθμηθήνμο (Kuehn, 2012). Δπζπθέμκ, ιζα πνυζθαηδ ένεοκα ηςκ Evinsetal. (2014), απέδεζλε
πςξ δ αανεκζηθίκδ ήηακ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή ζηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ, αηυια ηαζ
ζε άημια πμο είπακ ζζημνζηυ ροπζηχκ δζαηαναπχκ (ζπζγμθνέκεζα, δζπμθζηή δζαηαναπή). Τμ
εφνδια αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ δζυηζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ είκαζ δφζημθμ κα ανεεμφκ
θάνιαηαπμο κα επζηοβπάκμοκ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ απμπήξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα ελαζθαθίγμοκ ηδ
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ιδ επζδείκςζδ ηςκ πζεακχκ ζοκμδχκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ. Βέααζα, υπςξ ημκίγμοκ ηαζ μζ
ίδζμζ μζ ενεοκδηέξ, δ ένεοκα πνέπεζ κα επακαθδθεεί ηαζ κα έπεζ ιεβαθφηενδ πνμκζηή δζάνηεζα,
χζηε κα δζαπζζηςεεί δ πθήνδξ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αανεκζηθίκδξ ζε αοηή ηδ πενίπηςζδ.
Αλίγεζ αέααζα κα ακαθενεεί πςξ ελίζμο απμηεθεζιαηζηέξ ιε ηζξ παναπάκς
θανιαημεεναπείεξ, ιπμνεί κα ηαηαζημφκ ηαζ μζ ροπμθμβζηέξ πανειαάζεζξ, πμο έπμοκ ςξ
ζηυπμ ιέζς βκςζηζηχκ ή άθθςκ παναβυκηςκ κα πνμθάαμοκ ηδκ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ
οπμηνμπήξ ηαζ ημ άημιμ κα δζαπεζνζζηεί υζμ ηαθφηενα βίκεηαζ ιζα ηέημζμο είδμοξ ηνίζδ
(Hajek, Stead, West, Jarvis, Hartmann-Boyce&Lancaster, 2013), απμηθείμκηαξ έηζζ ημ
εκδεπυιεκμ ηδξ εη κέμο θήρδξ κζημηίκδξ. Σε ηάεε πενίπηςζδ, μ ζοκδοαζιυξ δφμ ή παναπάκς
πανειαάζεςκ, δείπκεζ κα έπεζ ηα ιέβζζηα δοκαηά απμηεθέζιαηα.

7.5 Ακθεηακίλε θαη Κάλλαβε
Οζ μοζίεξ αοηέξ, ακαθένμκηαζ ζε ιζα ημζκή εκυηδηα υπζ θυβς ηςκ μιμζμηήηςκ πμο
πανμοζζάγμοκ ςξ πνμξ ηδ δνάζδ, αθθά θυβς ηςκ εθθζπχκ πανειαάζεςκ ηαζ ηςκ αζαθχκ
απμηεθεζιάηςκ πμο πανμοζζάγμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ μζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ.
Η καθηνελυκδ (πμο έπεζ ακαθενεεί ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ μοζζχκ
ηαηάπνδζδξ), ζε ζοκδοαζιυ αοηή ηδ θμνά ιε ηδκ αμοπνμπζυκδ, έκακ ακαζημθέα
επακαπνυζθδρδξ κημπαιίκδξ ηαζ κμνεπζκεθνίκδξ, θαίκεηαζ κα πανμοζζάγεζ αολδιέκδ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδ πενίπηςζδ ηδξ αιθεηαιίκδξ. Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ δφμ ζε ιεθέηεξ ιε
ακενχπμοξ, θαίκεηαζ κα ιεζχκεζ ηζξ οπμηεζιεκζηέξ επζπηχζεζξ πμο έπμοκ μζ αιθεηαιίκεξ
(Marks, Lile, Stoops & Rush, 2014). Βέααζα, ζηδ ιεθέηδ ημοξ μζ Stoopsetal. (2015), δεκ
ηαηάθενακ κα επζαεααζχζμοκ πεναζηένς ηα παναπάκς εονήιαηα.
Γζα ηδ πενίπηςζδ ηδξ ηάκκααδξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ
πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ, έπμοκ πνμηαεεί ηαηά ηαζνμφξ μοζίεξ, ζηζξ μπμίεξ εα βίκεζ ιζα
ζφκημιδ ακαθμνά. Ανπζηά, μζ ακηαβςκζζηέξ ηςκ CB1 οπμδμπέςκ ηςκ ηακκααζκμεζδχκ, υπςξ
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δ νζιμκαιπάκηδ, θαίκεηαζ κα πενζμνίγμοκ ηδκ αηαηαιάπδηδ επζεοιία ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ημκ
ηίκδοκμ βζα οπμηνμπή. Ωζηυζμ, μζ ενεοκδηέξ αιθζαάθθμοκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ
ακηαβςκζζηχκ ηςκ ηακκααζκμεζδχκ θυβς ηςκ έκημκςκ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ πμο
πνμηαθμφκ ζημοξ πνήζηεξ (Edens, Massa&Petrakis, 2010). Μζα εκαθθαηηζηή, εα ιπμνμφζε
κα απμηεθέζεζ δ αδνακμπμίδζδ ηςκ ακαζημθέςκ ημο ακακηαιίδζμο (εκδμβεκέξ
ηακκααζκμεζδέξ). Τμ εφνδια αοηυ, αθμνά ζε πθδεοζιυ ανμοναίςκ ηαζ ακαθένεζ πςξ δ
πανμοζία ημο ακακηαιζδίμο ζημκ εβηέθαθμ, πζεακυκ κα αμδεάεζ ζηδ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ
ηςκ ζηνεζμβυκςκ ηαηαζηάζεςκ (πμθφ ζδιακηζηή πηοπή βζα ηδκ ειθάκζζδ οπμηνμπήξ) ηαζ κα
πνμςεεί ηζξ εεηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζε εοπάνζζηα ενεείζιαηα (Edensetal., 2010).
Σηζξ παναπάκς εκυηδηεξ, έβζκε ιζα πνμζπάεεζα κα ακαθενεμφκ μζ ηονζυηενεξ μοζίεξ
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ εκ ιένεζ βζα ηδ εεναπεοηζηή
πανέιααζδ. Γυεδηε έιθαζδ ζε ηαεειία ηαηδβμνία μοζζχκ ηαηάπνδζδξ λεπςνζζηά, βζαηί
ζοκήεςξ δζαθμνμπμζμφκηαζ μζ θανιαημθμβζηέξ μοζίεξ ή αηυια ηαζ ακ είκαζ ίδζεξ, αθθάγεζ μ
ηνυπμξ πμο δνμοκ ιε ζηυπμ κα ιεζχζμοκ ηζξ ζοιπενζθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπμηνμπή.
Τέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, δ ακαβηαζυηδηα κα ιεηααθδεεί ελ μθμηθήνμο ημ ζφζηδια οβείαξ,
χζηε κα ζοιπενζθάαεζ ηάεεπηοπή ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ οπμηνμπήξ. Φαναηηδνζζηζηά, μ Jaffe
(2016), ακαθένεηαζ ζηδ ζδιακηζηυηδηα ημο θαζκμιέκμο αοημφ, ζηδκ ακάβηδ κα ελζζςεεί ιε
άθθμο είδμοξ ζςιαηζηέξ ή ροπζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ κα ιδκ εεςνείηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ
οπμδεέζηενμ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η πανμφζα ενβαζία είπε ςξ ζηυπμ κα ακαδείλεζ ηζξ ααζζηέξ κεονμαζμθμβζηέξ πηοπέξ
ημο θαζκμιέκμο ηδξ οπμηνμπήξ, πμο απμηεθεί ζδιακηζηή πηοπή ημο εεζζιμφ. Όπςξ
πνμακαθένεδηε, ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ ακαζηυπδζδξ αοηήξ ήηακ κα πανημβναθδεμφκ μζ
πανάβμκηεξ πμο μδδβμφκ ζηδκ οπμηνμπή, ημ κεονμαζμθμβζηυ οπυααενμ ηςκ ιεηααμθχκ πμο
πναβιαημπμζμφκηαζ πανμοζία ιζαξ επζηείιεκδξ οπμηνμπήξ, ηαεχξ ηαζ μζ θανιαημθμβζηέξ
μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ιεηά απυ ηάπμζμ δζάζηδια
απμπήξ.
Τα πμνίζιαηα ηδξ ακαζηυπδζδξ αοηήξ πνμέηορακ απυ εκδεθεπή ιεθέηδ ηδξ
αζαθζμβναθίαξ ηαζ ζοκεπή ελέηαζδ ηςκ κέςκ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ. Η ααζζηυηενδ
εζηίαζδ έβζκε ζημοξ πανάβμκηεξ πνυηθδζδξ οπμηνμπήξ (εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ,
ζοκελανηδιέκα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα, ζηνεξ), βζα ημοξ μπμίμοξ, υπςξ πνμακαθένεδηε,
οπάνπμοκ πμθθέξ δζαθμνέξ ζηδκ έηθναζδ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ, αθθά οπάνπεζ ηαζ έκα
ημζκυ. Η μιμζυηδηα έβηεζηαζ ζηδκ φπανλδ εκυξ ημζκμφ κεονςκζημφ ιδπακζζιμφ, ζφιθςκα ιε
ημκ μπμίμ δ κημπαιίκδ ζοκδέεζ ημ ημζθζαηυ ηαθοπηνζηυ πεδίμ ιε ημκ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ ηαζ
έπεζηα ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ μθμηθδνχκεζ αοηή ηδ ζφκδεζδ ιε ηζξ ηαηαπςνήζεζξ ημο ζημκ
επζηθζκή πονήκα (Blacktop, 2014). Η ακαθμνά αοηή ζοκμρίγεζ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ ηζξ
ααζζηυηενεξ πηοπέξ πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ.
Γεοηενεουκηςξ, δυεδηε έιθαζδ ηαζ ζε άθθεξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ/
κεονμδζααζααζηέξ ηαζ ζηζξ ζοκδέζεζξ ημοξ (ζππυηαιπμξ, αιοβδαθή, ααζζηυξ πονήκαξ ηεθζηήξ
ηαζκίαξ, εάθαιμξ, CRF, κμναδνεκαθίκδ, κεονμπεπηίδζα), ηα μπμία είκαζ ηνίζζια βζα ηδκ
έηθναζδ ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ ηςκ ζοκαθχκ δζαδζηαζζχκ. Όζμκ αθμνάηα θάνιαηα πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ, ζδζαίηενδ έιθαζδ δυεδηε ζηδ καθηνελυκδ
ηαζ ηζξ πζεακέξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ ζε πμζηίθεξ ηαηδβμνίεξ μοζζχκ. Δπζπθέμκ,
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ακαθένμκηαζ ηαζ άθθεξ μοζίεξ, πμο είηε πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδια είηε πναβιαημπμζμφκηαζ
ηθζκζηέξ ιεθέηεξ βζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημοξ.
Τα ακςηένς ζοιπενάζιαηα, ακηαπμηνίκμκηαζ εκ ιένεζ ζημοξ ανπζημφξ ζηυπμοξ. Καηά
έκα ιεβάθμ ιένμξ, ακαθένεδηακ ακαθοηζηά ηα κεονμαζμθμβζηά ηαζ υπζ ιυκμ, ιμκμπάηζα πμο
ειπθέημκηαζ ζημοξ ηνεζξ ααζζημφξ πανάβμκηεξ ηδξ οπμηνμπήξ, ακαθένεδηακ επανηχξ ηα
πεζναιαηζηά ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηυνμκ βζα ηδκ ελέηαζδ ημο γδηήιαημξ, δ
ζοκεζζθμνά ηδξ αηαηαιάπδηδξ επζεοιίαξ ηαεχξ ηαζ μζ πζεακέξ θανιαηεοηζηέξ πανειαάζεζξ
πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ εζδζημί ημο επζζηδιμκζημφ αοημφ πεδίμο.
Όζμκ αθμνά ηζξ ακεπάνηεζεξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ, είκαζ πνμθακέξ πςξ οπάνπμοκ,
εθυζμκ ελεηάγεηαζ έκα ηυζμ εονφ αζαθζμβναθζηυ γήηδια, ημ μπμίμ ηαοηυπνμκα ελεθίζζεηαζ
ιε ηαπείξ νοειμφξ, ζπεδυκ απμννίπημκηαξ ηαεδιενζκά ηα πανεθεμκηζηά εονήιαηα. Έηζζ
θμζπυκ, εκχ έβζκε έκημκδ πνμζπάεεζα κα ηαθοθεμφκ επανηχξ ηα απαζπμθμφιεκα εέιαηα,
ίζςξ θυβς ιεβάθμο υβημο κα ιδκ ακαπηφπεδηακ θεπημιενχξ. Βέααζα, ηάηζ ηέημζμ εα ήηακ
πνμκμαυνμ ηαζ δεκ εα είπε ηάπμζμ πνμκζηυ ζδιείμ ακαθμνάξ, ηαεχξ ημ ηάεε ηεθάθαζμ εα
ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ηαζ ιυκμ ημο ιζα επζζηδιμκζηή ενβαζία. Δπζπθέμκ, οπάνπεζ έθθεζρδ
ζηδκ ακαθμνά ζε ένεοκεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ακενχπμοξ. Τμ βεβμκυξ αοηυ δεκ ζπεηίγεηαζ
ιυκμ ιε ηδκ εκ ιένεζ ακεπανηή ακαγήηδζδ αθθά ηαζ ιε ημ υηζ μζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ είκαζ
πενζμνζζιέκεξ.Τέθμξ, ιζα ζδιακηζηή ακεπάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ, είκαζ μ εθθζπήξ ζοκδοαζιυξ
ηςκ παναβυκηςκ πμο πνμηαθμφκ ηδκ οπμηνμπή (ζηνεξ, ζημζπεία, εη κέμο θήρδ ηδξ μοζίαξ).
Πάθζ, αοηυ μθείθεηαζ εκ ιένεζ ζηδκ έθθεζρδ αζαθζμβναθίαξ, αθθά ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ
ένεοκεξ πμο έεζβακ ηέημζα γδηήιαηα δεκ ήηακ δζαεέζζιεξ ή ανηεηά αλζυπζζηεξ χζηε κα
πνδζζιμπμζδεμφκ.
Πένακ ηςκ παναπάκς ακαθμνχκ ηαζ ακεπανηεζχκ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, είκαζ
ζδιακηζηυ κα ακαθενεμφκ μζ ιεθθμκηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ πμο εκ δοκάιεζ ιπμνεί κα θάαεζ δ
ένεοκα, χζηε κα ακαπηοπεεί επανηχξ ημ γήηδια ηδξ οπμηνμπήξ ηαζ κα ηαθοθεμφκ ηα ηεκά
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πμο οπάνπμοκ ζηδ αζαθζμβναθία. Σε πνχηδ θάζδ, είκαζ απαναίηδηδ δ ελζπκίαζδ ηςκ αηνζαχκ
κεονςκζηχκ ιδπακζζιχκ πμο ιεζμθααμφκ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ οπμηνμπήξ. Η ιέπνζ ζηζβιήξ
ένεοκα, έπεζ απμηαθφρεζ πθδεχνα ηέημζςκ ιδπακζζιχκ, ςζηυζμ οπάνπεζ ιζα ζφβποζδ ςξ
πνμξ ηάπμζεξ άθθεξ πηοπέξ, μζ μπμίεξ ηαζ εα πνέπεζ κα δζενεοκδεμφκ. Γζα πανάδεζβια, εα
ήηακ ηαθυ κα ηαηακμδεεί υηζ πμθθέξ εβηεθαθζηέξ πενζμπέξ, εοεφκμκηαζ βζα πμθθέξ
θεζημονβίεξ, αθθά ηέημζμο είδμοξ ημιείξ πνέπεζ κα ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ. Γεοηενεουκηςξ, δ
ένεοκα εα αμδεμφζε κα ηαηεοεοκεεί ζε ακενχπζκεξ ιεθέηεξ, είηε ζε ενβαζηδνζαηέξ ζοκεήηεξ
είηε ζε ζοκεήηεξ πεδίμο. Η ηαηεφεοκζδ αοηή είκαζ ζδιακηζηή βζαηί ιυκμ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ
εα απμηαθοθεμφκ πθήνςξ ηα ηοηθχιαηα πμο ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ οπμηνμπήξ.
Βέααζα, ηέημζεξ ένεοκεξ έπμοκ πμθφ πενζζζυηενμ ηυζημξ ηαζ είβμοκ πμζηίθα δεμκημθμβζηά
γδηήιαηα. Δπέηηαζδ ημο πνμδβμφιεκμο, απμηεθεί ηαζ δ έιθαζδ ζε αημιζηέξ δζαθμνέξ. Δίκαζ
πμθφ αμδεδηζηυ, κα βκςνίγμοιε πμζμζ αηνζαχξ πανάβμκηεξ μδδβμφκ ημ άημιμ ζηδκ εη κέμο
θήρδ ηδξ μοζίαξ, ζηδκ μπμία παθαζυηενα έηακε ηαηάπνδζδ. Φοζζηά, έπμοκ δζεοηνζκζζηεί μζ
πανάβμκηεξ αοημί, ςζηυζμ είκαζ πνήζζιμ κα δμεεί πενζζζυηενδ πνμζμπή ζηα ζημζπεία πμο
ςεμφκ ημ ηάεε άημιμ (ή ηδ ηάεε μιάδα αηυιςκ), κα επακέθεεζ ζηδ πνήζδ μοζζχκ πμο
ηαηαδείπεδηακ επζηίκδοκεξ βζα ηδκ οβεία ημο. Τέθμξ, ιζα άηνςξ ζδιακηζηή ιεθθμκηζηή
ηαηεφεοκζδ, είκαζ μ επανηήξ ζοκδοαζιυξ ηςκ παναβυκηςκ πμο μδδβμφκ ζηδκ οπμηνμπή.
Όπςξ έβζκε ηαηακμδηυ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ηα άημια (ή ηα πεζναιαηυγςα) δεκ
επζζηνέθμοκ ζηδ θήρδ ιζαξ μοζίαξ, πανμοζία εκυξ ιυκμ πνμαθεπηζημφ πανάβμκηα. Ακηίεεηα,
είκαζ πζεακυ δφμ ή ηαζ παναπάκς απυ ηζξ αζηίεξ αοηέξ κα ιεζμθααμφκ χζηε ημ άημιμ κα
επζγδηήζεζ εη κέμο ηδκ μοζία ηαζ κα επέθεεζ ζε ηαηάζηαζδ ελάνηδζδξ.
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