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Επραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Φπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θα Γέζπνηλα Σαηά, ε νπνία είρε ηελ 

θχξηα επίβιεςε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπλερή θαζνδήγεζε 

θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. Αηζζάλνκαη 

πνιχ ηπρεξή πνπ ζπλεξγάζηεθα καδί ηεο θαη ζα ήζεια νιφςπρα λα ηελ επραξηζηήζσ 

γηα ηελ πξνζπκία, ηε ζπκπαξάζηαζε ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

νπζηαζηηθέο, πάληνηε ππνδείμεηο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. Η ζηήξημε ηεο 

κνπ έδηλε ηελ απαξαίηεηε ψζεζε γηα λα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηα κνπ ζε θάζε 

ζηάδην ηεο εξγαζίαο. 

Δπραξηζηψ επίζεο ζεξκά, ηνλ θ. Λάδαξν Σξηάξρνπ, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηαηί 

πέξαλ απφ ην φηη νη γλψζεηο πνπ κνπ κεηαιακπάδεπζε είλαη πνιχηηκεο θαη 

αλεθηίκεηεο, κε δηαπφηηζε κε ζεκαληηθά δηδάγκαηα γηα ηε δσή εληφο θαη εθηφο 

Παλεπηζηεκίνπ (―The sky is the limit‖). 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ επίζεο ζηελ θα Κνζκίδνπ Μαξία-Διέλε, Καζεγήηξηα 

ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηα φια φζα κε δίδαμε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Υαίξνκαη πνιχ πνπ κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα ηε 

γλσξίζσ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηελ αδεξθή κνπ θαη ην ζχληξνθφ 

κνπ πνπ ε ακέξηζηε ζηήξημε θαη αγάπε ηνπο έρνπλ θαζνξίζεη ηε κέρξη ηψξα πνξεία 

κνπ. 
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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο θαξκαθνεπαγφκελεο κεηαβνιέο σο απνηέιεζκα ηεο ρνξήγεζεο 

ςπρνδηεγεξηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο. Σα θάξκαθα απηά ζπληαγνγξαθνχληαη επξέσο ζε παηδηθνχο θαη 

εθεβηθνχο πιεζπζκνχο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ζπκπησκάησλ 

ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ), ελψ νη 

αθξηβείο κεραληζκνί δξάζεο ηνπο δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί πιήξσο. Έπεηηα απφ κία 

ελδειερή παξνπζίαζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ηεο δηαηαξαρήο, ηεο 

θαξκαθνδπλακηθήο θαη ηεο θαξκαθνθηλεηηθήο ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ, θαζψο θαη ησλ 

λεπξνπιαζηηθψλ θαη λεπξνρεκηθψλ αιιαγψλ ζε δνκέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

παζνθπζηνινγία ηεο δηαηαξαρήο, επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ καθξνρξφλησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθνζεξαπείαο ζηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά. Δπξήκαηα πξνθιηληθψλ κειεηψλ ππνδεηθλχνπλ φηη νη κεηαβνιέο πνπ 

πξνθαινχληαη ζηνλ εγθέθαιν είλαη πηζαλφηαηα κφληκεο θαη ζπλδένληαη κε αιιαγέο 

ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζπλαηζζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, 

δεδνκέλεο ηεο εληζρπηηθήο δξάζεο ησλ ςπρνδηεγεξηθψλ ζην ζχζηεκα αληακνηβήο ηνπ 

εγθεθάινπ, δηεξεπλάηαη εάλ ε ρνξήγεζε ησλ νπζηψλ απηψλ ζπλδέεηαη κε ην 

θαηλφκελν ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ αξγφηεξα ζηε δσή. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη ε δηαηχπσζε κηαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ε καθξνρξφληα ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ εγθέθαιν αηφκσλ κε ΓΔΠΤ. Γηα ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ 

ππνζέζεσλ πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε κεζνδνινγία, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

λεπξνρεκηθέο, αλαηνκηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αλαιχζεηο ζε δσηθά κνληέια, 

πηνζεηψληαο κία αλαπηπμηαθή θαη παξάιιεια δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. 
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Ελόηεηα 1: Εηζαγσγή 

Η Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ; 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD) θαηά ην Γηαγλσζηηθφ θαη 

ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, DSM-V), ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (American 

Psychiatric Association, 2013) είλαη κία λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ σξίκαλζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επεξεάδεη ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλήζε ζπκπεξηθνξηθή δηαηαξαρή ηεο 

παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, ε νπνία ζπρλά παξακέλεη θαη ζηελ ελήιηθε δσή ησλ 

παηδηψλ κε ΓΔΠΤ, φπσο θαηέδεημαλ καθξνρξφληεο κειέηεο (Koumoula, 2012). 

Παξ‘ φιν πνπ ε ΓΔΠΤ είλαη κία απφ ηηο θπξίαξρεο θαη επξέσο κειεηεκέλεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ε γλψζε αλαθνξηθά κε ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο 

βξίζθεηαη ζε πξψηκν επίπεδν. Μειέηεο ζε νηθνγέλεηεο, δηδχκνπο θαζψο θαη κειέηεο 

πηνζεζηψλ παξέρνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη γελεηηθνί 

παξάγνληεο επζχλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηε θαηλνηππηθή έθθξαζε ηεο ΓΔΠΤ 

(Faraone et al., 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 75% ηεο δηαθχκαλζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠΤ ζηνλ πιεζπζκφ νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο, κε ηε ρξήζε κεζφδσλ κνξηαθήο βηνινγίαο θαη γελεηηθήο, 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηα 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ηεο ληνπακίλεο θαη ηεο λνξαδξελαιίλεο (Thapar et al., 

2013). Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη έρνπλ εληνπηζηεί ρξσκνζσκηθέο αιιαγέο 

αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ απηηζκφ, επξήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ 

ππφζεζε θνηλνχ γελεηηθνχ ππνζηξψκαηνο γηα έλαλ αξηζκφ λεπξναλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ (Marco et al., 2011). 

Δλψ είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη, ζε πςειφ βαζκφ, ε ΓΔΠΤ είλαη κία 

θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή, ε εθδήισζή ηεο δε ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε γελεηηθά 

αίηηα. Τπνινγίδεηαη φηη έλα πνζνζηφ 10 κε 40% ησλ παξαιιαγψλ ηεο ΓΔΠΤ 

νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Η δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, γη‘ απηφ ην ιφγν ην ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν ηνπ 

πξνγελεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθδήισζή ηεο είλαη κεγάιν 

(Thapar et al., 2009). χκθσλα κε εξεπλεηηθά επξήκαηα, πνιπάξηζκνη είλαη νη 

πξνγελεηηθνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο 

ΓΔΠΤ. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ην ζηξεο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ην 
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θάπληζκα ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Σα δχν ηειεπηαία πηζαλψο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ γνλετθφ γνλφηππν, θαζψο κεηέξεο πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε 

ΓΔΠΤ είλαη πηζαλφηεξν λα θαπλίδνπλ θαη λα θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ (Dalley et 

al., 2005). Πιήζνο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξνγελλεηηθή 

έθζεζε ζηελ ληθνηίλε απνηειεί έλαλ βαζηθφ επηβαξπληηθφ παξάγνληα κε ηππηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ (Obel, 2010). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πξνγελεηηθψλ θαη ησλ πξψηκσλ, πεξηγελεηηθψλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ, φπσο είλαη νη νηθνγελεηαθέο, ςπρνθνηλσληθέο δπζρέξεηεο ησλ 

γνλέσλ (Fletcher et al., 1999). Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο δηαηαξαρήο δελ 

αθνξνχλ κφλν ζηα γνλίδηα θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη ηε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε (Kuczenski & Segal, 2001). 

Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο ησλ δπζθνιηψλ ηεο ΓΔΠΤ. Αξρηθά, ε δηεξεχλεζε ηεο ΓΔΠΤ ήηαλ 

πεξηγξαθηθή, βαζηδφκελε θπξίσο ζε κνληέια ελειίθσλ (Castellanos & Tannock, 

2002). Η ξαγδαία αχμεζε ησλ δηαγλψζεσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαηέδεημε ηελ 

αλάγθε δηαηχπσζεο κίαο ζπλνιηθήο ζεσξίαο ηεο δηαηαξαρήο, ε νπνία ζα ζπλεηζέθεξε 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ. Η 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ε νπνία ηζρχεη ζήκεξα, αθνξά ζε ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ κε ΓΔΠΤ, φπσο ε αλαζηνιή ηεο αληίδξαζεο (response inhibition) 

(Barkley, 1997) θαη ε απνζηξνθή γηα θαζπζηέξεζε (delay aversion), δειαδή ε 

πξνηίκεζε γηα κηθξφηεξεο, άκεζεο ακνηβέο, έλαληη κεγαιχηεξσλ ακνηβψλ πνπ 

θαζπζηεξνχλ (Sonuga- Barke, 2002). 

ήκεξα, ππνινγίδεηαη φηη παγθνζκίσο ην 5 % ησλ παηδηψλ ειηθίαο 5 έσο 12 

εηψλ δηαγηγλψζθεηαη κε ΓΔΠΤ (Pliszka et al., 2007; Polanczyk et al., 2007; Willcut, 

2012). Σα αγφξηα παξνπζηάδνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα δηαγλσζζνχλ κε ηε 

δηαηαξαρή, ζπγθξηηηθά κε ηα ζπλνκήιηθα θνξίηζηα. Χζηφζν, απηή ε δηαθνξά 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην φηη ε δηάγλσζε ζηα αγφξηα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

εθδήισζε ησλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπησκάησλ, ελψ ζηα θνξίηζηα ζηελ ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή, ε νπνία είλαη δπζθνιφηεξν λα παξαηεξεζεί (Ramtekkar et al., 2010). 

Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 70% ησλ αηφκσλ πνπ δηαγηγλψζθεηαη κε ΓΔΠΤ ζηελ 

παηδηθή ειηθία ζπλερίδεη λα εθδειψλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ θαηά 

ηελ εθεβεία θαη ζε έλα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 50%, ηα ζπκπηψκαηα εκκέλνπλ 

θαηά ηελ ελειηθίσζε (Dopheide & Pliszka, 2009).  
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H ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ αθνινπζείηαη ζηε ΓΔΠΤ πεξηιακβάλεη ηε 

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία θαη ηε θαξκαθνζεξαπεία. Σα ςπρνδηεγεξηηθά απνηεινχλ ηε 

θαξκαθνζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα πεξηζζφηεξα απφ 60 ρξφληα (Pierce & 

Kalivas, 1997). Πεξίπνπ ην 75%-80% ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠΤ επσθειείηαη απφ ηε 

ρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ. Η κεζπιθαηληδάηε (εκπνξηθή νλνκαζία: 

Ritalin) θαη ηα παξάγσγα ακθεηακηλψλ (εκπνξηθή νλνκαζία: Adderall) ρνξεγνχληαη 

επξέσο θαη επηθέξνπλ παξφκνηα θιηληθά σθέιε, σζηφζν ην θαξκαθνθηλεηηθφ θαη ην 

θαξκαθνδπλακηθφ πξνθίι ηνπο δηαθέξεη ζεκαληηθά. Αλ θαη φιεο δξνπλ ζην ζχζηεκα 

ησλ θαηερνιακηλψλ, ν κεραληζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο (Moll et al., 2001). Παξά ηελ 

απνπζία δηαρξνληθψλ κειεηψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηηθά 

κε ηηο ελδερφκελεο καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ δηεγεξηηθψλ 

νπζηψλ ζηνλ εγθέθαιν θαη ηε ζπκπεξηθνξά, ε ζπρλφηεηα ρνξήγεζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠΤ είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε αθφκε θαη ζε παηδηά ειηθίαο δχν εηψλ (Zito et al., 2000). 

  



 
6 

 

1.1 Δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ κε ΔΕΠΤ: βαζηθά 

ζπκπηώκαηα θαη ε βηνινγηθή ηνπο βάζε 

Παξά ην έληνλν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνβφζθνπζα 

ςπρνπαζνθπζηνινγία ηεο ΓΔΠΤ, δελ είλαη δπλαηή, κέρξη ζήκεξα, ε αζθαιήο 

δηάγλσζε βάζεη ηεο παζνγέλεηαο θπζηνινγηθψλ δεηθηψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ DSM-V, ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ΓΔΠΤ πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθά πιαίζηα, γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη ζε έλα βαζκφ πνπ λα μεπεξλά ην επίπεδν ησλ 

ππφινηπσλ ζπλνκειίθσλ. Με βάζε ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο, ε ΓΔΠΤ 

κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξεηο ππνηχπνπο: α) ν Απξφζεθηνο, β) ν Τπεξθηλεηηθφο-

Παξνξκεηηθφο θαη γ) ν πλδπαζκέλνο ηχπνο (American Psychiatric Association, 

2013). 

Η θιηληθή εηθφλα ηεο ΓΔΠΤ είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ην αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην άηνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ην παηδί εθδειψλεη ππεξβνιηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ζηε ζπκκφξθσζε ζε ππνδείμεηο 

ησλ ελειίθσλ. Με ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζηε ζρνιηθή ειηθία, εθηφο απφ ηελ 

παξνξκεηηθφηεηα, ηελ απξνζεμία θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηα 

θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο, είλαη πηζαλφ λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, κεηψλεηαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα, 

φκσο είλαη ζπλήζε ηα θαηλφκελα ζχγθξνπζεο κε ηνπο γνλείο θαη νη ζπκπεξηθνξέο 

πςεινχ θηλδχλνπ, εμαηηίαο ηεο αλσξηκφηεηαο ησλ εθήβσλ κε ΓΔΠΤ. Σέινο, θαηά ηελ 

ελειηθίσζε ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, αιιά ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο απξνζεμίαο θαη ηεο παξνξκεηηθφηεηαο παξακέλνπλ (Koumoula, 

2012). 

Οη βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επεξεάδνληαη ζηα άηνκα κε ΓΔΠΤ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη ζηελά κε ειιείκκαηα ζε λεπξνβηνινγηθφ επίπεδν, είλαη νη εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ην ζχζηεκα αληακνηβήο (Arnsten, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εθηειεζηηθή δπζιεηηνπξγία παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ απαηηείηαη ε 

θαηαλνκή γλσζηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ, φπσο θαηά ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο 

θαη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε δηέγεξζε ζπζηεκάησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε λέσλ, απαηηεηηθψλ θαηαζηάζεσλ (Douglas, 1983; Sergeant, 2000). Η 

ρακειή επίδνζε ζε έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο δηεξγαζίεο παξαηεξείηαη ζπρλά 

ζε άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ΓΔΠY (Bayliss & Roodenrys, 2000; Clark et al., 
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2000; Barnett et al., 2001; Sergeant et al., 2002), ελψ έρνπλ εληνπηζζεί δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε (Karatekin & Asarnow, 1998; Nigg et al., 

1998; McLean et al., 2004). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Barkley (1997), νη 

εθηειεζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζρεηίδνληαη κε ειιείκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

αλαζηαιηηθφ έιεγρν. Ο αλαζηαιηηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ 

θαη πεξηνξηζκνχ κίαο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ επηινγή κίαο 

θαηαιιειφηεξεο, βάζεη ηεο πεξίζηαζεο, ελαιιαθηηθήο. Η αλαζηνιή ησλ αληηδξάζεσλ 

πξναπαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνειέγρνπ (Muraven & Baumeister, 2000), ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο (Eisenberg, 2002) θαη ηεο γλσζηηθήο επθακςίαο 

(Arbuthnott & Frank, 2000). 

ε λεπξνβηνινγηθφ επίπεδν, ε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηνλ αλαζηαιηηθφ 

έιεγρν θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ελ γέλεη, ππνζηεξίδεη ηε ζπζρέηηζε απηψλ κε 

ην θχθισκα πνπ ζπλδέεη ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ κε ηνλ επηθιηλή πχξελα κέζσ 

δηεγεξηηθψλ γινπηακηλεξγηθψλ θπηηάξσλ (Alexander et al., 1990; Eagle & Robbins, 

2003; Christakou et al., 2004). Αξρηθά, λεπξψλεο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ 

πξνβάινπλ ζην ξαρηαίν ηκήκα ηνπ ζαιάκνπ κέζσ ελφο ζπκπιφθνπ ππξήλσλ ησλ 

βαζηθψλ γαγγιίσλ. ηε ζπλέρεηα, γινπηακηλεξγηθνί λεπξψλεο ηνπ ζαιάκνπ 

δεκηνπξγνχλ ζπλάςεηο κε θχηηαξα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ.(Heyder et al., 2004). 

Πνιπάξηζκεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε ηεο ΓΔΠΤ, 

γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνηχπσλ ηεο δηαηαξαρήο 

(Morton & Frith, 1995). Πην ζπγθεθξηκέλα, δχν επηπξφζζεηεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο 

πνπ εκπιέθνληαη θαη αθνξνχλ ζηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ γηα δξάζε είλαη ην πξφζζην 

ηκήκα ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ν θνγρνκεησπηαίνο θινηφο (Kringelbach & 

Rolls, 2004; Zink et al., 2004; Rogers et al., 2004). Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

παξαπάλσ πεξηνρέο ζπλδένληαη κε ηελ απνζηξνθή γηα θαζπζηέξεζε θαη 

δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε ξχζκηζε ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε δηαηήξεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ελαζρφιεζε κε έξγα ηα νπνία έρνπλ καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ην 

άηνκν (Robbins & Everitt, 1996; Burk & Mair, 2001; Richardson & Gratton, 1998; 

Wade et al., 2000). Η απνζηξνθή γηα θαζπζηέξεζε εθδειψλεηαη ζπκπεξηθνξηθά σο 

αδπλακία ηνπ παξνξκεηηθνχ παηδηνχ λα εκπιαθεί απνηειεζκαηηθά ζε ζπλζήθεο 

αλακνλήο. Απηή έρεη σο απνηέιεζκα ην παηδί κε ΓΔΠΤ λα επηιέγεη παξνξκεηηθά ηελ 

άκεζε αληακνηβή ζε βάξνο κίαο ελαιιαθηηθήο πνπ θαζπζηεξεί (Hesslinger et al., 

2001). ε θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αλακνλή δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζεί ην 
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παηδί πξνζπαζεί ζπζηεκαηηθά λα κεηψζεη ηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. Η 

κείσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελαζρφιεζε 

ηνπ παηδηνχ κε ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ηνπ θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ. 

Τηνζεηψληαο κία ςπρνπαζνινγηθή νπηηθή, νη ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο ηεο 

απνζηξνθήο γηα θαζπζηέξεζε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ αδπλακία 

πξνζνρήο θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα (Sonuga-Barke et al., 1994). Η απνζηξνθή γηα 

θαζπζηέξεζε επηδξά αλαζηαιηηθά ζηελ απφθηεζε νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ην 

παηδί, κε ηελ κείσζε ηεο επηζπκίαο γηα απηνέιεγρν θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

απαξαίηεησλ εκπεηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ (Sonuga-Barke, 

2003). Απηή ε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεηαη απφ ζηαζεξά επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ ζπρλά εκθαλίδνπλ επεξεζηζηφηεηα θαηά ηελ αλακνλή γηα 

απνηειέζκαηα πνπ δελ ζπλδένληαη κε άκεζα νθέιε (Schweitzer & Sulzer-Azaroff, 

1995; Sonuga-Barke et al., 1996; Kuntsi et al., 2001; Neef et al., 2001; Tripp & 

Alsop, 2001). Δπηπξφζζεηεο δπζθνιίεο παξαηεξνχληαη φηαλ δεηείηαη απφ ηα άηνκα κε 

ΓΔΠΤ λα εξγαζηνχλ γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηή ε αδπλακία 

αλακνλήο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα ειιείκκαηα αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Solanto et al., 2001; Sonuga-Barke et al., 

1994) θαη αθνξά ζηελ απνδπλάκσζε ηεο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληακνηβήο (Rubia et al., 1999; Casey et al., 2001). 

Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξηθψλ ειιεηκκάησλ θξίλεηαη 

αλαγθαίνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία ζπλνιηθή πεξηγξαθή ηεο δηαηαξαρήο, ε 

νπνία ζα αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ζα πξέπεη λα εξκελεπζνχλ (Oosterlaan et al., 1998; Nigg, 2001). Κξίζηκε 

ζεσξείηαη ε κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πηνζεηψληαο κία αλαπηπμηαθή 

πξνζέγγηζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ επηβάιινληαη απφ ην πεξηβάιινλ (Cardinal et al, 2001). 

Καηαιεθηηθά, ηα ειιείκκαηα αθνξνχλ ζε γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη εληνπίδνληαη ζην πξφζζην ξαρηαίν θαη θνηιηαθφ ξαβδσηφ ζψκα 

αληίζηνηρα. Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ παξαπάλσ κεζνθινητθψλ θπθισκάησλ είλαη ε 

ληνπακίλε, έλαο λεπξνξπζκηζηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε πνιπάξηζκσλ 

θπζηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ (Levy & Swanson, 2001), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Schultz, 2002; 
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Wightman & Robinson, 2002). Η ζπγθέληξσζε ηεο ληνπακίλεο ζηε ζπλαπηηθή 

ζρηζκή θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη (εμσθπηηάξσζε) αιιά 

θαη ηε δηαδηθαζία επαλαπξφζιεςεο απφ ηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα κέζσ ηνπ 

κεηαθνξέα ληνπακίλεο (DAT) (Nieoullon & Coquerel, 2003). χκθσλα κε έξεπλεο 

ζε πεηξακαηφδσα, νη κεηαβνιέο ζηελ ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζε 

πεξηπηψζεηο κεησκέλεο φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλεο λεπξσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ηθαλέο λα αιινηψζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηα ζήκαηα πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ επηβξαδπκέλε αληακνηβή (Max et al., 2002; Sadile, 2000; Sagvolden, 1991; 

Sagvolden et al., 1998; Viggiano et al., 2002). Γηαγνληδηαθέο θπιέο επηκπψλ ζηηο 

νπνίεο δελ εθθξαδφηαλ νη κεηαθνξείο ηεο ληνπακίλεο (DAT), εθδειψλνπλ 

ζεκαληηθέο λεπξνρεκηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο κεηαβνιέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απμεκέλσλ επηπέδσλ εμσθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ληνπακίλεο, ησλ γλσζηηθψλ 

ειιεηκκάησλ, ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο απφθξηζεο ζηα 

ςπρνδηεγεξηηθά. Ο κεηαθνξέαο ηεο ληνπακίλεο απνηειεί ζηφρν ηεο κεζπιθαηληδάηεο 

θαη ησλ παξαγσγψλ ηεο ακθεηακίλεο, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηηο πην  

επξέσο ζπληαγνγξαθνχκελεο νπζίεο γηα ηε θαξκαθνζεξαπεία ηεο ΓΔΠΤ. 
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1.2. Θεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

Σα πςειά πνζνζηά εθδήισζεο ηεο ΓΔΠΤ θαηά ηε παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία θαη ε επηκνλή ηεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε 

ζρεδηαζκνχ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο ζπκβάιινληαο έηζη ζηε πξνζσπηθή 

θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο ζεξαπεπηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε ΓΔΠΤ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο κε θαξκαθνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη ηε 

θαξκαθνζεξαπεία (Cameron & McKay, 2001). 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

καθξνπξφζεζκε αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε ε θαξκαθνζεξαπεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα δηεγεξηηθά θάξκαθα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ησλ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ιακβάλνληαη (Carter & 

Griffiths, 2009). Χζηφζν, νη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηέο ηνπο δελ έρνπλ 

απνζαθεληζηεί πιήξσο, θαζψο ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ ηπραηπνηεκέλσλ 

εξεπλψλ, εκπνδίδεη ηελ δηαηχπσζε αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ (Craig et al., 2015). 

1.2.1 Με θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο 

Ο φξνο «ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο» είλαη επξχο θαη πεξηιακβάλεη ηε 

γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε, ηε κεηαγλσζηηθή ζεξαπεία, ηε ςπρνθνηλσληθή 

ζεξαπεία θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απφθηεζε νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ (Arnold et 

al., 1997; Swanson et al., 2001). Τπάξρεη κηθξφο αξηζκφο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ επηινγή ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξεκβάζεσλ απνπζία θαξκαθνζεξαπείαο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε επηινγή ηεο κεηαγλσζηηθήο ζεξαπείαο θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε παηδηά κε ΓΔΠΤ ζηα νπνία είηε 

ρνξεγείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή είηε φρη. Δηδηθφηεξα, απηή ε ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ ζηελ 

νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ κειινληηθφ ζρεδηαζκφ, δπζθνιίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ειιεηκαηηθή πξνζνρή (Solanto et al., 2010). Δπηπξφζζεηα, εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ππνγξακκίδνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο ζε παηδηά πνπ δελ ρνξεγήζεθε 

θαξκαθνζεξαπεία, επέθεξε απνηειέζκαηα ηα νπνία δηαηεξήζεθαλ ζην ρξφλν 

(Abikoff et al., 2013; Hechtman et al., 2004). Αθφκε, κε ηε βνήζεηα ησλ 
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ζπκπεξηθνξηθψλ παξεκβάζεσλ, ζεκεηψζεθε βειηίσζε ησλ ελδννηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ, σο απφξξνηα ηεο κείσζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο θαιχηεξεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (MTA Cooperative Group, 1999; 

Weiss et al., 2012). Θεηηθέο ζπλέπεηεο παξαηεξνχληαη θαη θαηά ηελ εθεβεία, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηηο θαιχηεξεο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο. Οη ζεηηθέο απηέο επηπηψζεηο δηαηεξήζεθαλ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηάξθεηαο 7 - 12 κελψλ κεηά ηελ παξέκβαζε (Abikoff et al., 2013). 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ελήιηθεο, κία ηπραηνπνηεκέλε θαη ειεγρφκελε δνθηκή ηεο 

γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζε άηνκα πνπ δελ είραλ δερζεί 

θαξκαθνζεξαπεία θάλεθε λα επηδξά ζεηηθά ζηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο, 

φπσο είλαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε αδπλακία πξνζνρήο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπληζηά φηη ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη κία 

απνηειεζκαηηθή επηινγή θαη γηα ηνπο ελήιηθεο κε ΓΔΠΤ (Weiss et al., 2012). Γίλεηαη 

θαλεξφ, φηη νη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ καθξνπξφζεζκα, 

ζεηηθά απνηειέζκαηα εθφζνλ πηνζεηεζνχλ απφ ηα ππνθείκελα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο (Abikoff et al., 2013). Οξηζκέλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη 

ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠΤ, βειηηψλνληαο ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν, απαηηείηαη ε δηεμαγσγή 

καθξνρξφλησλ, ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ πξνθηεκέλνπ λα θαηαιήμνπλ νη εξεπλεηέο 

ζε έλα ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Abikoff et al., 2004). 

1.2.2 Φαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο 

Η ρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΓΔΠΤ θαηά ηε 

παηδηθή ειηθία ρξνλνινγείηαη απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Bradley, 1937). Η 

θαξκαθνζεξαπεία αθνξά θπξίσο ζηε κεζπιθαηληδάηε (εκπνξηθή νλνκαζία: Ritalin, 

Concerta, Metadate) θαη ηα παξάγσγα ηεο ακθεηακίλεο (εκπνξηθή νλνκαζία: 

Adderall, Dexedrine, Winchester, Vyvanse). Πάξα ηνπο δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο 

δξάζεο ησλ δχν θαξκάθσλ, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε κεηθηφ ηχπν ΓΔΠΤ 

αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο δχν νπζίεο κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Η δξάζε μεθηλάεη ηξηάληα ιεπηά θαη θνξπθψλεηαη εμήληα κε ελελήληα 

ιεπηά κεηά απφ ηε ιήςε ηεο νπζίαο (Garland, 1998; Spencer et al., 1996). Χζηφζν, 

αληηπαξαζέζεηο εγείξνληαη εμαηηίαο ηεο επηινγήο ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ σο ζεξαπεία 
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πξψηεο επηινγήο γηα ηε ΓΔΠΤ, θαζψο απηά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηάρξεζε 

θαη εμάξηεζε (Swanson et al., 2004). 

εκαληηθφ δείθηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ 

παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε παηδηά κε ΓΔΠΤ απνηειεί ε κέηξεζε ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα ςπρνδηεγεξηηθά θαίλεηαη λα βειηηψλνπλ παξνδηθά ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε (Craig et al., 2015). Οξηζκέλεο κειέηεο δελ εληνπίδνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο κε ηελ επίδνζε (Loe & Feldman, 2007), ελψ άιιεο 

(Zoëga et al., 2012) πεξηγξάθνπλ βειηίσζε ζηελ επίδνζε ζηα ζρνιηθά ηεζη, ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαγξαθήο ζεκεηψζεσλ. Σα επξήκαηα άιισλ 

εξεπλψλ θάλνπλ ιφγν γηα βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε αιιά φρη 

ζην ζπίηη (Efron et al., 1997). 

Αλαθνξηθά κε ηε κεζπιθαηληδάηε, απηή ρνξεγείηαη επξέσο σο πξψηεο 

γξακκήο ζεξαπεία ζηε ΓΔΠΤ. Η κεζπιθαηληδάηε εκπνδίδεη ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο 

ληνπακίλεο θαη ηεο λνξεπηλεθξίλεο ιφγσ αλαζηνιήο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζπλαπηηθψλ 

κεηαθνξέσλ νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ εμσθπηηάξηα πνζφηεηα ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

αιιά θαη ηεξκαηίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο. Δπνκέλσο, απηή 

ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο ληνπακίλεο θαη ηεο λνξεπηλεθξίλεο ζηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηφ (Markowitz et al., 2003). Η δφζε ρνξεγείηαη ζπλήζσο 2 θνξέο εκεξεζίσο, γηα 

παξάδεηγκα πξηλ ην ζρνιείν θαη ηελ ψξα ηνπ κεζεκεξηαλνχ, θαη κπνξεί λα απμεζεί 

ζηηο 3 θνξέο εκεξεζίσο. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο επεξεάδνπλ ηε δξάζε ηεο 

κεζπιθαηληδάηεο θαζψο ε επηινγή ηεο ζηεξεήο θαξκαθνηερληθήο κνξθήο, καθξάο 

δξάζεο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα γεχκα πινχζην ζε ιηπαξά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ (Markowitz et al., 

2003). Η κεζπιθαηληδάηε δηαηίζεηαη ζε παξαζθεπάζκαηα άκεζεο θαη παξαηεηακέλεο 

δξάζεο. Αλαθνξηθά κε ηε ηειεπηαία, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

παξαηεξνχληαη ηα ζπκπηψκαηα θαη ζηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα. Ο ρξφλνο δξάζεο ηνπ 

θαξκάθνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηξνθήο θαζψο έλα γεχκα πινχζην ζε ιηπαξά κπνξεί 

λα θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ εψο θαη θαηά κία ψξα (Anderson 

and Scott, 2006). 

Παξ‘ φιν πνπ ν κεραληζκφο δξάζεο ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο ζεσξείηαη παξφκνηνο, ηα παξάγσγα ηεο ακθεηακίλεο δξνπλ επηπξφζζεηα 

ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα. Σα παξάγσγα ηεο ακθεηακίλεο εληζρχνπλ ηελ 

ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ληνπακίλεο απφ ηηο 
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πξνζπλαπηηθέο απνιήμεηο θαη ηελ ελ ζπλερεία έθιπζήο ηεο απφ ηελ πξνζπλαπηηθή 

απφιεμε ιφγσ αλάζηξνθεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζπλαπηηθψλ κεηαθνξέσλ ηεο. Απηά 

αθνξνχλ ζε δηζθία άκεζεο θαη παξαηεηακέλεο απειεπζέξσζεο, ηα νπνία δηαηίζεληαη 

επίζεο θαη ζε πγξή ζχζηαζε. Όπσο παξαηεξείηαη θαη θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

κεζπιθαηληδάηεο, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ επεξεάδνπλ ηε δξάζε ησλ 

παξαγψγσλ ακθεηακίλεο θαζψο ζεκεηψλεηαη κία θαζπζηέξεζε 2.5 πεξίπνπ σξψλ 

ζηελ απνξξφθεζε εάλ ε ιήςε θαξκάθνπ ζπλνδεπηεί απφ γεχκα πινχζην ζε ιηπαξά. 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε ρνξήγεζε κηθξφηεξσλ δφζεσλ ησλ παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο θαίλεηαη λα επηθέξεη πην καθξνρξφληα νθέιε, ζπγθξηηηθά κε ηε 

ρνξεγήζε δηζθίσλ κεζπιθαηληδάηεο (Pelham et al., 1999). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε κεζπιθαηληδάηε θαη ηα παξάγσγα ακθεηακίλεο 

επηθέξνπλ παξφκνηα θιηληθά νθέιε θαη έρνπλ παξφκνηεο παξελέξγεηεο (π.ρ., 

κεησκέλε φξεμε, δηαηαξαρέο χπλνπ), ην θαξκαθνθηλεηηθφ θαη ην θαξκαθνδπλακηθφ 

ηνπο πξνθίι δηαθέξεη ζεκαληηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξκαθνζεξαπείαο κε ηα 

παξαπάλσ ςπρνδηεγεξηηθά, νη αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα δελ είλαη ζπλήζεηο 

(Cepeda & Levine, 2006).  

Όζνλ αθνξά ζηε κεζπιθαηληδάηε, πξνζνρή ζπληζηάηαη φηαλ ρνξεγείηαη κε 

ληνπακηλεξγηθά θάξκαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηςπρσζηθψλ. Δπεηδή ε 

θπξίαξρε δξάζε ηεο είλαη ε αχμεζε ησλ εμσθπηηάξησλ επηπέδσλ ληνπακίλεο, ε 

κεζπιθαηληδάηε ζρεηίδεηαη κε θαξκαθνδπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο φηαλ 

ζπγρνξεγείηαη κε άκεζνπο θαη έκκεζνπο αγσληζηέο ληνπακίλεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ) ή κε αληαγσληζηέο 

ληνπακίλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηςπρσζηθψλ. Η ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε 

κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ ακθεηακίλεο κε αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο 

(ΜΑΟ) αληελδείθλπηαη ιφγσ ηνπ θνηλνχ κεραληζκνχ δξάζεο (αλαζηνιή ΜΑΟ). Η 

ζπγρνξήγεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξηαζηθή θξίζε (Markowitz et al., 2003). 

Η ελαξθηήξηα θάζε ηεο ζεξαπείαο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηεο ειάρηζηα 

απνηειεζκαηηθήο δφζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αχμεζε ηεο αλ θξηζεί απαξαίηεην. 

πλήζσο, ε ζεξαπεία αξρίδεη κε ηε ρνξήγεζε ελφο ςπρνδηεγεξηηθνχ θαξκάθνπ 

άκεζεο απειεπζέξσζεο, ην νπνίν ρνξεγείηαη 2 θνξέο εκεξεζίσο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ξπζκίδεηαη ζηε κέγηζηα απνηειεζκαηηθή δφζε κε ηηο ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο (Pliszka 

et al., 2007). Γηα ηα παηδηά πνπ δπγίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ 16 θηιά, ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο πνιιαπιέο θαξκαθνηερληθέο κνξθέο παξαηεηακέλεο απειεπζέξσζεο, κε 
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ρακειή ηζρχ δξάζεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αξρηθή θάζε ηεο 

ζεξαπείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαηεηακέλε θαξκαθνηερληθή κνξθή δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή, πξνζηίζεηαη κία επηπξφζζεηε άκεζεο απειεπζέξσζεο, ε νπνία 

ιακβάλεηαη ην απφγεπκα. Σα θαξκάθα απηά είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη 

θαζεκεξηλά γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θιηληθψλ νθειψλ. Δπίζεο, απαξαίηεηνο 

ζεσξείηαη ν κεληαίνο επαλέιεγρνο, ν νπνίνο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ζπλεληεχμεηο θαη 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ εθηίκεζεο ηεο πξνφδνπ ηεο ζεξαπείαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ (Briars & Todd, 2016).  

Η νηθνγέλεηα ζπρλά επηδεηά πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θαξκαθνζεξαπείαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ αθφηνπ ην παηδί νινθιεξψζεη ην ζρνιηθφ έηνο 

ιακβάλνληαο ςπρνδηεγεξηηθά. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλνο φηη ε επαλεθθίλεζε ηεο 

ζεξαπείαο πξέπεη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνζδνθφκελσλ νθειψλ. Όζνλ αθνξά ζηε 

ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, απηή κπνξεί λα δηαθνπεί 

πξνζσξηλά, φηαλ ν καζεηήο έρεη πξνζαξκνζηεί ζηνλ ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ θαη πξέπεη 

λα απνθαζηζηεί εάλ ιακβάλεη ηε ζσζηή δφζε ηνπ θαξκάθνπ ή φρη, ή αθφκε θαη φηαλ 

ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ζπλέρεηαο ή ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο (Klein & 

Abikoff, 1997). Καηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ή δηαθνπήο ηεο 

δφζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε εθηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο ζεξαπείαο. ηε πεξίπησζε πνπ, έλα παηδί ιακβάλεη ηε κέγηζηε 

εκεξήζηα δφζε ρσξίο φκσο απηή λα ζπλνδεχεηαη απφ θιηληθά νθέιε, πξνηείλεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε κε άιιν ςπρνδηεγεξηηθφ, εηδηθά φηαλ ζεκεηψλνληαη παξελέξγεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε πεξίπησζε πνπ έλα παηδί ιακβάλεη κεζπιθαηληδάηε ζηε κέγηζηε 

εκεξήζηα δνζνινγία, ρσξίο θιηληθά νθέιε δχλαηαη ε αληηθαηάζηαζε κε έλα 

παξάγσγν ακθεηακίλεο. Δάλ νη πεξελέξγεηεο εκκέλνπλ ή εάλ εθιείπνπλ ηα 

ζεξαπεπηηθά νθέιε, είλαη απαξαίηεηε ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε κε 

θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία (Weiss et., 2012). 
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1.3 Φαξκαθεπηηθή παξέκβαζε θαη εππιαζηόηεηα πξνκεησπαίνπ 

θινηνύ 

Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο παξέρεη έλα λεπξνβηνινγηθφ ππφζηξσκα γηα ηελ 

απνζαθήληζε ηεο δηαθνξεηηθήο απφθξηζεο ηνπ λεαληθνχ εγθεθάινπ, ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ ελήιηθν, ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο (Spear, 2000; Laviola et 

al., 2003). Μία ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ είλαη ην πςειφ 

επίπεδν εππιαζηφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε εξγαδφκελε κλήκε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ 

(Andersen & Teicher, 2008). Η εππιαζηφηεηα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εγθεθαιηθψλ θπθισκάησλ λα κεηαβάιινληαη βάζεη ησλ ππνθεηκεληθψλ εκπεηξηψλ ή 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ (Kuboshima-Amemori, 2007). Καηά ηελ πεξίνδν 

ηεο σξίκαλζεο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζεκεηψλνληαη δηαξθείο απμνκεηψζεηο ζηα 

επίπεδα ηεο ληνπακίλεο θαη ηεο λνξεπηλεθξίλεο θαη ε παξέκβαζε κε θαξκαθεπηηθέο 

νπζίεο ζηα ζπζηήκαηα απηά πηζαλψο λα δηαηαξάζζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο 

(Kanitz et al., 2011). 

Η εππιαζηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξνκεησπηαία πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ 

σο έλα βαζκφ, ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηε κνλαδηθή ζχλζεζε ησλ ππνδνρέσλ 

NMDA, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε (Paoletti et 

al., 2013; Yashiro & Philpot, 2008). Έλαο ππνδνρέαο NMDA ζρεκαηίδεηαη σο 

ηεηξακεξέο απφ δχν NR1 ππνκνλάδεο, ηελ NR1A θαη ηελ NR1B, θαη δχν NR2 

ππνκνλάδεο, ηελ NR2A θαη ηελ NR2B. Η NR2B ππνκνλάδα ζπλδέεηαη κε ηελ 

βξαρχρξνλε λεπξνδηαβίβαζε, θαζψο επηηξέπεη ζην θαλάιη ηφλησλ λα παξακείλεη 

κεξηθψο αλνηρηφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιπάξηζκσλ δηεγέξζεσλ (Cull-Candy, 2001), 

κε απνηέιεζκα ηε ζπλέρηζε ηεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο αθφκε θαη κεηά ηε 

δηαθνπή ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο. Θεσξείηαη ζεκαληηθφ, ηα επίπεδα ησλ 

ππνκνλάδσλ NR2B ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ λα παξακέλνπλ πςειά θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δψεο (Wang et al. 2008), επνκέλσο θάζε νπζία πνπ κεηψλεη ηα επίπεδα 

ησλ ππνκνλάδσλ NR2B πηζαλφηαηα λα δηαηαξάζζεη ηελ εγγελή εππιαζηφηεηα ηεο 

πεξηνρήο (Kopp et al., 2007). Γελ είλαη βέβαην εάλ ε ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή 

παξαγψγσλ ακθεηακίλεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία κεηψλεη ηα επίπεδα 

ησλ ππνκνλάδσλ NR2B, θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνρέσλ 

NMDA. Χζηφζν είλαη εκθαλέο φηη ε ειηθία θαηά ηελ νπνία ρνξεγείηαη κία 
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ςπρνδηεγεξηηθή νπζία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξψλσλ 

ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (Grund et al., 2006). 

Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε απνζαθήληζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

ςπρνδηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλήιηθνπ εγθεθάινπ. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θνκβηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ληνπακηλεξγηθά 

ζπζηήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε 

αλαπηπμηαθή πεξίνδν (Andersen et al., 2000; Kalsbeek et al., 1988 ; Laviola et al., 

1999; Teicher et al., 1995). 
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1.4 Μαθξνρξόληεο ζπλέπεηεο ηεο ρνξήγεζεο κεζπιθαηληδάηεο θαη 

παξαγώγσλ ακθεηακίλεο 

Η παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ καθξνρξφλησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ πηζαλά έρεη ε ρνξήγεζε ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠΤ 

ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο λεπξναλαπηπμηαθέο αιιαγέο 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, ε κειέηε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο θαξκαθνζεξαπείαο κε κεζπιθαηληδάηε θαη παξάγσγα ακθεηακίλεο 

ζπγθεληξψλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Η θαξκαθνζεξαπεία κε ςπρνδηεγεξηηθά ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή γηα ηε 

θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠΤ (Seeman & Madras, 1998). Χζηφζν, ε 

ρνξήγεζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ παξαγψγσλ ακθεηακίλεο λσξίο ζηε δσή 

εγείξεη νξηζκέλεο αλεζπρίεο γηα ηε δεκφζηα πγεία, εμαηηίαο ηεο πηζαλήο πξφθιεζεο 

κφληκσλ λεπξνβηνινγηθψλ κεηαβνιψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξφληα έθζεζε ζε απηέο 

ηηο νπζίεο πηζαλψο επηθέξεη απνξξχζκηζε ησλ εγθεθαιηθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ 

αιιαγψλ ζε πνηθίιεο παξακέηξνπο (π.ρ. ππνδνρείο, λεπξνδηαβηβαζηέο) πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ λεπξσληθή επηθνηλσλία (Chao & Nestler, 2004; Nestler et al., 1993). 

Απηέο νη λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο είλαη ηθαλέο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξψλσλ θαη θαη‘ επέθηαζε λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά (Hyman & Nestler, 1996: Hyman & Malenka, 2001).Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο ν πξνκεησπηαίνο θινηφο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

πξφζζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα πθίζηαηαη ζεκαληηθή αλαδηνξγάλσζε, εμαηηίαο ηεο 

πςειήο εππιαζηφηεηαο. χκθσλα κε πιήζνο κειεηψλ νη επηπηψζεηο ηεο 

κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ παξαγψγσλ ακθεηακίλεο είλαη δηαθνξεηηθέο ζηνλ λεαληθφ 

θαη ζηνλ ελήιηθν εγθέθαιν (Bolanos et al., 1998; Laviola et al., 1998; Spear and 

Brake, 1983; White & Kalivas, 1998). Πνιιέο θιηληθέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί 

αλαθνξηθά κε ηηο καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο απφ ηε ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο θαη 

παξαγψγσλ ακθεηακίλεο θαηά ηε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Δπηπξφζζεηα, κεγάιε 

είλαη ε ζπκβνιή ησλ εξεπλψλ ζε πεηξακαηφδσα θαζψο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο πηζαλψλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο κεζπιθαηληδάηεο θαη 

παξαγψγσλ ακθεηακίλεο πξψηκα ζηε δσή θαη ησλ καθξνρξφλησλ ζπλεπεηψλ ζηνλ 

εγθέθαιν θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο.  
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1.4.1 Έξεπλεο ζε αλζξώπνπο 

Λφγσ ηεο επξείαο ρνξήγεζεο ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠΤ, πνιινί εξεπλεηέο κειέηεζαλ 

ηηο καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ησλ νπζηψλ απηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη δνκηθφ 

θαη λεπξνρεκηθφ επίπεδν.  

1.4.1.1 πκπεξηθνξηθέο αιιαγέο 

χκθσλα κε κειέηεο ε ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ 

πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε κεηθηφ ηχπν ΓΔΠΤ. χκθσλα κε ηνπο Gillberg θαη ζπλ. ηα 

ςπρνδηεγεξηηθά επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ επίδνζε ζε έξγα εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

θαη ε δξάζε απηή δηήξθεζε γηα 15 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο (Gillberg et 

al., 1997). Αθφκα, ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ 3 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο (Craig et al., 2015; Murray 

et al., 2008). Χζηφζν, ε γελίθεπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ είλαη πηζαλφηαηα 

πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ πξνο κειέηε 

πιεζπζκνχ (Parker et al., 2013). 

Δλψ ε κεζπιθαηληδάηε θαη ηα παξάγσγα ακθεηακίλεο βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, σζηφζν δελ 

επηηπγράλνληαη ηα θπζηνινγηθά επίπεδα ιεηηνπξγίαο (Klassen et al., 2004; Shaw et al., 

2012). Δπηπξφζζεηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ κία ιεηηνπξγηθή βειηίσζε, ε νπνία 

παξακέλεη 8 ρξφληα κεηά ηελ παχζε ηεο ιήςεο φκσο πζηεξεί ζπγθξηηηθά κε ηα 

επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ (Molina et al., 2009). Έπεηηα απφ 2 

ρξφληα ρνξήγεζεο, ηα ςπρνδηεγεξηηθά παξνπζηάδνπλ καθξνπξφζεζκα, 

ζπκπεξηθνξηθά νθέιε, ηα νπνία φκσο δε ζρεηίδνληαη πάληνηε κε ηε βειηίσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠΤ (Abikoff et al., 2004). Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα 

καθξνπξφζεζκα νθέιε αλαθνξηθά κε ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ζπάληα θαη ζπρλά αζαθή (Craig et al., 2015; Vance et 

al., 2003).  

Ο κεγαιχηεξνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ δηαηππψλεηαη ζρεηηθά κε ηε 

ζπληαγνγξάθεζε ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠΤ είλαη νη 

παξελέξγεηεο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζε ζπλλνζεξέο δηαηαξαρέο (Craig et al., 2015). 

Οη θπξηφηεξεο αθνξνχλ ζηελ θαηαζηνιή ηεο φξεμεο, ζηελ αυπλία, ζηελ 

επεξεζηζηφηεηα, ζηε λεπξηθφηεηα θαη ζηνπο εθηάιηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, 
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ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλήζσο εκκέλνπλ θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (Efron et 

al., 1997). χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δηάζεζε 

ηνπ αηφκνπ, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε δηεγεξηηθψλ, παξαηεξνχληαη 

ζπλήζσο 4 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο (Schachar et al., 1997). Αλαθνξηθά 

κε ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο εζηζκνχ θαη θαηάρξεζεο νπζηψλ, νξηζκέλεο κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν θίλδπλνο απηφο είλαη κηθξφηεξνο ζηα άηνκα ζηα νπνία 

ρνξεγνχληαη δηεγεξηηθά θαηά ηελ παηδηθή ειηθία (Craig et al., 2015; Wilens et al., 

2003), ελψ άιιεο ππνγξακκίδνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ δχν (Molina et al., 

2013). Γπζηπρψο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο ρνξήγεζεο ηεο κεζπιθαηληδάηεο 

θαη ησλ παξαγψγσλ ησλ ακθεηακηλψλ, γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, ζηνλ εγθέθαιν 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά, ελψ ηαπηφρξνλα, ν αξηζκφο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ 

δηεγεξηηθψλ απμάλεηαη ξαγδαία, αθφκα θαη ζε παηδηά ειηθίαο 2 εηψλ (Kollins 2008; 

Marco et al., 2011; Zito et al., 2000). Σν γεγνλφο απηφ, επηηείλεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζεξαπείαο κε δηεγεξηηθά ζηνλ 

αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν, γηα ηελ επαλεθηίκεζε ησλ καθξνρξφλησλ νθειψλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ παξελεξγεηψλ πνπ αλαθχπηνπλ. Γηα πεξηζζφηεξν αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, θξίλεηαη αλαγθαίνο ν 

ελδειερήο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο (Craig et al., 2015). 

Κξίζηκν ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξνξκεηηθφηεηαο ζηνπο αζζελείο κε ΓΔΠΤ κεηά απφ ρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ 

θαξκάθσλ, παξαηεξήζεθε θαη ζε πγηή άηνκα ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ίδηεο δφζεηο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηψλ (Rapoport et al., 1980). Η ηθαλφηεηα ησλ ρακειψλ 

δφζεσλ ηεο κεζπιθαηληδάηεο λα εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο 

θαη λα κεηψλεη ηελ ππεξδξαζηεξηφηεηα δελ παξαηεξείηαη κφλν ζηα άηνκα κε ΓΔΠΤ. 

Αληίζηνηρεο επηπηψζεηο έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζε άηνκα πνπ δελ πάζρνπλ απφ ηε 

δηαηαξαρή (Kuczenski & Segal, 2002). Δπηπξνζζέησο, νη ρακειέο δφζεηο ηεο 

κεζπιθαηληδάηεο επηδξνχλ παξφκνηα ηφζν ζε άηνκα κε ΓΔΠΤ φζν θαη ζε άηνκα ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ φζνλ αθνξά ζηε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνχ, ε νπνία αμηνινγήζεθε κε ηελ Λεηηνπξγηθή Απεηθφληζε Μαγλεηηθνχ 

πληνληζκνχ (fMRI). Δπνκέλσο, ε γλψζε καο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δξάζεο ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΓΔΠΤ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα άηνκα 

πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ηε δηαηαξαρή, αιιά πξνέξρεηαη θη απφ άηνκα πνπ δελ 
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αληηκεησπίδνπλ θάπνην αλαπηπμηαθφ ζέκα. Πξάγκαηη, εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ 

αλζξψπνπο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ρακειέο δφζεηο ηεο κεζπιθαηληδάηεο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε εθείλεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ θιηληθή πξάμε ζηνπο αζζελείο κε 

ΓΔΠΤ, πξνθαινχλ παξφκνηεο βειηηψζεηο ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ζηα πγηή θαη ζηα αζζελή ππνθείκελα (Swanson et al., 

2011; Mehta et al., 2001; Askenasy et al., 2007). 

1.4.1.2 Δνκηθέο θαη λεπξνρεκηθέο αιιαγέο 
πνπδαίν ξφιν ζηελ απνζαθήληζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο καθξφρξνλεο 

θαξκαθνζεξαπείαο δηαδξακαηίδνπλ ηα λεπξναπεηθνληζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ζηηο λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη επαθφινπζα ηεο ρνξήγεζεο. 

Νεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο θαλεξψλνπλ φηη ε παξαηεηακέλε ρνξήγεζε 

ςπρνδηεγεξηηθψλ ζε ζεξαπεπηηθέο δφζεηο απμάλεη ηα επίπεδα ηεο ληνπακίλεο ζην 

ξαβδσηφ ζψκα, απμήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε βειηίσζε ηεο επίδνζεο παηδηψλ κε 

ΓΔΠΤ ζε έξγα πξνζνρήο (Kiyatkin & Rebec, 1996; Volkow & Swanson, 2003). 

Δπηπξφζζεηα, πξνθαιείηαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αηφκνπ γηα ην έξγν 

(Berridge & Robinson, 1997).Γεδνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα ζηελ 

εληζρπηηθή δξάζε δηαθφξσλ νπζηψλ (θπζηθψλ ή θαξκαθνινγηθψλ), ε αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ληνπακίλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ιφγσ ρξήγεζεο 

ςπρνδηεγεξηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν θαηάρξεζεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην 

(Volkow et al. 1999; Heal et al. 2009). 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα ςπρνδηεγεξηηθά ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ιεπθήο νπζίαο ζην πξφζζην ηκήκα ηεο παξεγθεθαιίδαο θαη ζηα βαζηθά γάγγιηα 

(Castellanos et al., 2002; Bledsoe et al., 2009; Levy, 2009). Δπηπξφζζεηεο 

λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο πνπ εληνπίδνληαη κε ηε ρξήζε απεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ 

θαλεξψλνπλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ησλ ζεξαπεπηηθψλ δφζεσλ κεζπιθαηληδάηεο 

θαη παξαγψγσλ ακθεηακίλεο θαζψο απηεο κεηψλνπλ ηηο δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηληθή δηάγλσζε ηεο ΓΔΠΤ (Frodl & 

Skokauskas, 2012; Spencer et al., 2013). 

1.4.2 Έξεπλεο ζε πεηξακαηόδσα 

Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ηεο ρνξήγεζεο 

ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε ζπκπεξηθνξηθφ, δνκηθφ θαη 
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λεπξνρεκηθφ επίπεδν, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ρξήζε πεηξακαηφδσσλ. Πιήζνο 

εξεπλψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηε βξαρχρξνλε ή καθξφρξνλε ρνξήγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ εγθέθαιν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζε 

δηάθνξεο εμειηθηηθέο πεξηφδνπο.  

1.4.2.1 πκπεξηθνξηθέο αιιαγέο 

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηε ρνξήγεζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ εμάξηεζεο, 

ζηελ θαηαζιηπηηθφκνξθε ζπκπεξηθνξά, ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ θχθινπ χπλνπ/ 

εγξήγνξεζεο θαζψο επίζεο ζηελ αχμεζε ζπκπεξηθνξψλ άγρνπο. Οη κειέηεο έρνπλ 

δηεμαρζεί είηε ζε θπζηνινγηθνχο επίκπεο είηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πνπ 

απνηεινχλ πεηξακαηηθά δσηθά κνληέια ππεξθηλεηηθφηεηαο (επίκπο SHR). 

ηηο πξνθιηληθέο κειέηεο ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά ελίζρπζεο είλαη δπλαηή κε ηελ ρνξήγεζε δνθηκαζηψλ κέηξεζεο ηεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη δνθηκαζηψλ απηνρνξήγεζεο θαη εμαξηεκέλεο 

πξνηίκεζεο ζέζεο (Kollins et al., 2001). Η εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο απνηειεί 

έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζπκπεξηθνξηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εληζρπηηθήο δξάζεο κίαο νπζίαο (Bardo & Bevins 2000; Tzschentke, 2007). 

Βαζίδεηαη ζηελ εθδήισζε πξνηίκεζεο ησλ πεηξακαηφδσσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ κε ην αίζζεκα επθνξίαο 

πνπ έρνπλ βηψζεη ζε απηφ έπεηηα απφ ρνξήγεζε κίαο ςπρνδηεγεξηηθήο νπζίαο (Gatley 

et al., 1996). 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε έθζεζε ησλ πεηξακαηφδσσλ ζε 

ζεξαπεπηηθέο δφζεηο κεζπιθαηληδάηεο θαηά ηελ 20
ε
- 35

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα, 

πεξίνδνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παηδηθή ειηθία, πξνζηαηεχεη απφ ηελ θαηάρξεζε 

νπζηψλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή (Andersen et al., 2002). Χζηφζν, νξηζκέλεο κειέηεο 

δηαθσλνχλ κε ην παξαπάλσ εχξεκα. Μηα βαζηθή αηηία ηεο δηαθνξεηηθήο 

ζπκπεξηθνξηθήο απφθξηζεο ησλ πεηξακαηφδσσλ ζηα ςπρνδηεγεξηηθά θαίλεηαη λα 

απνηειεί ε ειηθία έλαξμεο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ 

εππιαζηφηεηαο ηνπ ΚΝ αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην (Adriani & Laviola, 

2003; Izenwasser, 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επίκπεο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαη 
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νη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνδηεγεξηηθέο νπζίεο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, αληαπνθξίλνληαη 

εληνλφηεξα ζηελ εληζρπηηθή δξάζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ηεο θνθαΐλεο φηαλ 

εθηεζνχλ ζηηο νπζίεο απηέο σο ελήιηθνη (Nielsen et al., 1984; Botly et al., 2008; 

Zakharova et al., 2009). Η εληζρπηηθή δξάζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηελ ηάζε ηξσθηηθψλ εθεβηθήο ειηθίαο λα απηνρνξεγνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε νπζία 

(Askenasy et al, 2007; Botly et al., 2008). Οη Pena θαη Cheong (2013) εμέηαζαλ ηελ 

εληζρπηηθή δξάζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ζε επίκπεο SHR, εθεβηθήο 

ειηθίαο (28
ε
- 45

ε
 κεηαγελεηηθή εκέξα) θαζψο επίζεο θαη ζε ελήιηθνπο επίκπεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε ζεκαζία ηεο ειηθίαο ζηελ επίδξαζε ηεο 

κεζπιθαηληδάηεο (Izenwasser, 2005). ηηο 2 ειηθηαθέο νκάδεο ρνξεγήζεθαλ δηάθνξεο 

δφζεηο κεζπιθαηληδάηεο (1.25, 5 θαη 20 mg/kg). Η ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ απφ ηνπο 

επίκπεο ηχπνπ SHR ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ θαηέδεημε φηη ε εληζρπηηθή δξάζε ηεο 

κεζπιθαηληδάηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ήηαλ πεξηζζφηεξν έθδειε ζηνπο επίκπεο 

εθεβηθήο ειηθίαο. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ε παζνθπζηνινγία ηεο 

ΓΔΠΤ θαη ε ειηθία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξηθή απφθξηζε ησλ επίκπσλ ζηε 

κεζπιθαηληδάηε (Adriani & Laviola 2003; Izenwasser, 2005). 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο, ν νπνίνο πηζαλά επζχλεηαη γηα ηελ αζπλέπεηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

εληζρπηηθή δξάζε ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ ζηε ζπκπεξηθνξά είλαη ην είδνο ησλ 

πεηξακαηφδσσλ. Η Amini θαη νη ζπλεξγαηέο ηεο (2004) αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο εληζρπηηθήο δξάζεο ηεο κεζπιθαηληδάηεο 

ζηα δηάθνξα είδε πεηξακαηφδσσλ. Ο επίκπο SHR, ν Wistar Kyoto θαη ν Sprague 

Dawley αληαπνθξίζεθαλ δηαθνξεηηθά ζηελ νμεία ζεξαπεία κε κεζπιθαηληδάηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ρνξήγεζε κέηξηαο δφζεο κεζπιθαηληδάηεο (2.5 mg/kg) 

ελδνπεξηηνλατθά επέθεξε αχμεζε ζηε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επίκπσλ ηχπνπ 

SHR. Δπηπξφζζεηα, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Amini (2004) θαηέδεημε φηη νη SHR 

επίκπεο εθδήισζαλ απμεκέλε επαζζεζία ζηελ πςειή δφζε κεζπιθαηληδάηεο (10 

mg/kg, i.p.), φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο κε ςπρνδηεγεξηηθά δελ αθνξνχλ κφλν 

ζηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ εμάξηεζεο. Η ζεξαπεία θαηά ηελ 

πξνεθεβηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία κε ρακειέο δφζεηο κεζπιθαηληδάηεο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη επηθέξεη αλεδνλία (Andersen et al., 2002), δηαηαξαρέο ζηνλ θχθιν 

χπλνπ/ εγξήγνξζεο θαη αχμεζε ζηηο αληηδξάζεηο άγρνπο, επηπηψζεηο νη νπνίεο 
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εκκέλνπλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή (Algahim et al., 2010; Lee et al., 2009). Όζνλ αθνξά 

ζηελ αλεδνλία, ε νπνία απνηειεί θχξην ζχκπησκα ηεο θαηάζιηςεο, ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα (Carlezon et al., 2003) ππνζηεξίδνπλ φηη πηζαλφηαηα απηή νθείιεηαη ζε 

λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, σο επαθφινπζν ηεο ρνξήγεζεο 

ςπρνδηεγεξηηθψλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία (Carlezon et al., 2003). Πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί εάλ ε πξψηκε έθζεζε ζηε κεζπιθαηληδάηε πξνθαιεί θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη δπζθνξία ζηα πεηξακαηφδσα, ρνξεγείηαη ε δνθηκαζία ηεο 

εμαλαγθαζκέλεο θνιχκβεζεο (Porsolt et al., 1977). 

Αλαθνξηθά κε ηηο αληηδξάζεηο άγρνπο, ν Bolanos (2003) θαη ε εξεπλεηηθή ηνπ 

νκάδα ππνζηεξίδνπλ φηη ε έθζεζε ζηε κεζπιθαηληδάηε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο 

ελφο νξγαληζκνχ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ άγρνπο ζηε 

δνθηκαζία ηνπ αλπςσκέλνπ ιαβχξηλζνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

θνξηηθνζηεξφλεο ζην αίκα σο απφθξηζε ζην ζηξεο αξγφηεξα ζηε δσή. Η δνθηκαζία 

ηνπ αλπςσκέλνπ ιαβχξηλζνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηξσθηηθψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο (Rogers, Cao, Dalvi, & 

Holmes, 1997) θαη βαζίδεηαη ζηελ έκθπηε πξνηίκεζε ησλ ηξσθηηθψλ γηα ην ζθνηάδη 

θαη ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο (ζπκπεξηθνξά πξνζέγγηζεο) θαη ηελ απνζηξνθή ηνπο 

πξνο ηνπο αλνηρηνχο θαη ππεξπςσκέλνπο ρψξνπο (ζπκπεξηθνξά απνθπγήο) (File, 

Lippa, Beer, & Lippa, 2004).  

Γεδνκέλνπ ηνπ βηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, είλαη πηζαλφ νη 

ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο σο απνηέιεζκα ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ λα ζπλδένληαη κε δνκηθέο θαη λεπξνρεκηθέο κεηαβνιέο ζην 

ΚΝ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ δνκηθψλ θαη 

λεπξνρεκηθψλ αιιαγψλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηνλ εγθέθαιν θαη εηδηθφηεξα 

ζε πεξηνρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα αληακνηβήο, κεηά ηε ρνξήγεζε 

κεζπιθαηληδάηεο θαη /ή παξαγψγσλ ακθεηακηλψλ ζε πεηξακαηφδσα.  

1.4.2.2 Δνκηθέο θαη λεπξνρεκηθέο αιιαγέο 

Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξφληα έθζεζε ηνπ εγθεθάινπ ζε εζηζηηθέο 

νπζίεο κεηαβάιιεη ηε κνξθνινγία ησλ λεπξψλσλ πεξηνρψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηα 

λεπξσληθά ζπζηήκαηα αληακνηβήο. χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε ρξφληα 

ρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ απμάλεη ηηο δελδξηηηθέο δηαθιαδψζεηο θαη ηελ ππθλφηεηα 

ησλ αθάλζσλ ζηνπο λεπξψλεο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα θαη ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ 
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(Robinson & Kolb, 1999). Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ ζηε 

θαξκαθνζεξαπεία ηεο ΓΔΠΤ, ζπγθεθξηκέλα ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ 

παξαγψγσλ ακθεηακίλεο, ζεσξείηαη θξίζηκν λα αλαθεξζεί φηη αθφκε θαη νη 

ζεξαπεπηηθέο δφζεηο πξνθαινχλ βηνρεκηθέο θαη θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο ζηνλ 

αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν ησλ λεαξψλ ηξσθηηθψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ζπλαπηηθή 

δηαβίβαζε θαη ηε λεπξσληθή δηέγεξζε (Pandolfo et al., 2007; Sagvolden et al., 2009). 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλαπηηθή δηαβίβαζε, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξφληα ζεξαπεία κε κεζπιθαηληδάηε (3 mg/kg γηα 14 εκέξεο) 

επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ επίκπ SHR 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ επίκπ Wistar Kyoto (Brandon et al., 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηα πεηξάκαηα κε ηνλ επίκπ Wistar Kyoto ζπκθσλνχλ κε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο (Moore 1978; Richelson & Pfenning 1984; Russell et al., 

1998) αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ληνπακίλεο ζηε ζπλαπηηθή 

ζρηζκή κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο 

απειεπζέξσζεο θαη ηεο κεησκέλεο επαλαπξφζιεςεο ηεο ληνπακίλεο. Αληίζεηα, ηα 

επξήκαηα απφ έξεπλεο κε επίκπεο ηχπνπ SHR επηζεκαίλνπλ φηη ε ζεξαπεία κε 

κεζπιθαηληδάηε δελ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο εμσθπηηάξηαο ληνπακίλεο, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

πξνζπλαπηηθψλ κεραληζκψλ ζε απηφ ην είδνο (Russell et al,. 2000). 

Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο κεηψλεη ηε λεπξσληθή δηέγεξζε ζηνπο 

πξνκεησπηαίνπο λεπξψλεο επίκπσλ λεαξήο ειηθίαο (Urban et al., 2012). Σν εχξεκα 

απηφ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε ρνξήγεζε 

κεζπιθαηληδάηεο, αθφκε θαη ζε ρακειέο, ζεξαπεπηηθέο δφζεηο, απμάλεη ηε θινητθή 

δηέγεξζε, αχμεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο νπζίαο 

ζηα ελήιηθα πεηξακαηφδσα (Berridge et al., 2006; Devilbiss & Berridge, 2008). 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ε κία θαη κνλαδηθή ρνξήγεζε (1 mg/kg) 

κεζπιθαηληδάηεο ελδνπεξηηνλατθά, ζε επίκπεο πξνεθεβηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, 

ζπλδέεηαη κε αιιαγέο ζηνπο ππνδνρείο NMDA θαη εηδηθφηεξα κε ηε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ησλ πξσηετλψλ NR2B θαη NR1 ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ επηπέδσλ ησλ NR2A (Urban et al., 2012). Οη ζπκπεξηθνξηθέο θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κείσζεο θξίλνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο είλαη ε κνλαδηθή 

εγθεθαιηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ε αλαινγία ησλ 
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πξσηετλψλ NR2A πξνο ηηο NR2B θαηά ηελ αλάπηπμε (Wang et al., 2008). Δπνκέλσο, 

ε επηιεθηηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ πξσηετλψλ NR2B ζηνπο NMDΑ ππνδνρείο 

ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμαζζέλεζε ησλ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Αθφκε, ε κία θαη κνλαδηθή ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο (1 

mg/kg) ζε αλήιηθνπο επίκπεο κεηψλεη ηελ έληαζε ησλ κεηαζπλαπηηθψλ δπλακηθψλ σο 

απφθξηζε ζε έλα εξέζηζκα. Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

καθξφρξνλεο ζπλαπηηθήο ελδπλάκσζεο ζηνπο αλήιηθνπο επίκπεο ζηνπο νπνίνπο 

ρνξεγήζεθε κία θαη κνλαδηθή δφζε κεζπιθαηληδάηεο (Urban et al., 2012). Σν γεγνλφο 

απηφ θαλεξψλεη φηη ε ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ζε θιηληθέο δφζεηο θαηά ηε λεαξή 

ειηθία, κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ εππιαζηφηεηα ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. 

Μέρξη ζήκεξα δελ είλαη ζαθέο πσο νη παξαπάλσ κεηαβνιέο εθδειψλνληαη ζην 

επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε κία ππφζεζε, ε κεζπιθαηληδάηε επεξεάδεη 

ηελ ελζσκάησζε ησλ εηζεξρφκελσλ ζεκάησλ θαη επνκέλσο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

εμαζζέλεζε ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο ζηνλ αλήιηθν εγθέθαιν. Ο πξνκεησπηαίνο 

θινηφο εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ηεο ππνκνλάδαο NR2B, ε νπνία ζπληειεί, 

θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ζηελ ηθαλφηεηα ησλ λεπξψλσλ λα απνθξίλνληαη 

αζξνηζηηθά ζηα εξεζίζκαηα, κε απνηέιεζκα ηε βξαρχρξνλε ελδπλάκσζε ηεο 

λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε. 

Δπνκέλσο, ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ππνκνλάδαο NR2B ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ 

νδεγεί πηζαλψο ζηελ κεησκέλε απφθξηζε ζηα εξεζίζκαηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εμαζζέλεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Απφ ηελ άιιε, ε καθξφρξνλε ζπλαπηηθή 

ελδπλάκσζε βειηηψλεηαη έπεηηα απφ ηε ζεξαπεία κε κεζπιθαηληδάηε θαηά ηελ λεαξή 

ειηθία (Urban et al., 2012). Αλ θαη ν ξφινο ησλ ππνκνλάδσλ NR2A θαη NR2B ζηελ 

καθξφρξνλε ζπλαπηηθή ελδπλάκσζε δελ έρεη θαηαλνεζεί πιήξσο, εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αλ ζα 

παξαηεξεζεί ελδπλάκσζε  εμαξηάηαη απφ ηελ αλαινγία ησλ NR2A πξνο ηηο NR2B, 

παξά απφ ηα αθξηβή επίπεδα ηεο θάζε ππνκνλάδαο (Paoletti et al., 2013; Yashiro et 

al., 2008; Massey et al., 2004). πλεπψο, ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ NR2B ρσξίο ηελ 

ζπλαθφινπζε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ησλ NR2A, φπσο παξαηεξήζεθε θαηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο ζε αλήιηθνπο επίκπεο, ζεσξείηαη ηθαλή λα κεηαβάιεη 

ηε θαηεχζπλζε ηεο καθξφρξνλεο ελδπλάκσζεο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ κεηαβνιψλ δελ έρνπλ 

απνζαθεληζηεί πιήξσο. Χζηφζν, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε βξαρχρξνλε 
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ελδπλάκσζε είλαη έλαο δείθηεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ε καθξφρξνλε ζπλαπηηθή 

ελδπλάκσζε κπνξεί λα ζεσξεζεί δείθηεο ηεο ζπληεξνχκελεο πξνζνρήο θαη ηεο 

παγησκέλεο, καθξφρξνλεο κλήκεο. Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφ ε ζεξαπεία κε ρακειέο 

δφζεηο κεζπιθαηληδάηεο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαζζέλεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο επειημίαο, ηαπηφρξνλα φκσο λα ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπληεξνχκελεο πξνζνρήο θαη ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο (Winstanley et al., 2004). 

Δάλ νη παξαπάλσ ππνζέζεηο επαιεζεπζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν πεηξακαηηθφ 

ζρεδηαζκφ, ηα παηδηά, ηα νπνία έρνπλ δηαγλσζζεί εζθαικέλα κε ΓΔΠΤ θαη ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη θαξκαθνζεξαπεία κε κεζπιθαηληδάηε, αλακέλεηαη λα εκθαλίδνπλ 

βειηησκέλε επίδνζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια σζηφζν, θξίλεηαη 

αλαγθαία ε εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο επειημίαο θαη ηεο επίδνζεο ζε έξγα πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε (ρσξηθή κάζεζε θαη κλήκε) κε ηελ εμέηαζε ησλ 

πεηξακαηφδσσλ θαηά ηελ ελειηθίσζε ζηε δνθηκαζία ηνπ Τδάηηλνπ Λαβχξηλζνπ θαηά 

Morris (Morris, 1984), θαζψο ελδέρεηαη λα εληνπηζζνχλ ειιείκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

επξχηεξα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ ζρνιηθή επίδνζε 

(Urban, 2012). 

Καηαιεθηηθά, εγείξεηαη πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο 

ησλ καθξφρξνλησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο θαηά ηε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζε θιηληθέο θαη πςειέο δφζεηο. 

Πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε απηψλ κε πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη επηινγή θαηάιιεινπ 

δσηθνχ κνληέινπ ΓΔΠΤ, θαζψο αλαθχπηνπλ ζέκαηα δενληνινγίαο κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δξάζεο ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ ζηνλ άλζξσπν (Volkow & Insel, 2003). Η έξεπλα 

ζε πεηξακαηφδσα πνπ απνηεινχλ έγθπξα δσηθά κνληέια ΓΔΠΤ θαζηζηά δπλαηή ηε 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ζε έλα απζηεξά ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη ηνπο πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη επηηξέπεη ηελ εζηηαζκέλε κειέηε 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

Αθφκε, νη εμειηθηηθέο πεξίνδνη ζηα ηξσθηηθά είλαη ζπληνκφηεξεο ζπγθξηηηθά κε 

εθείλεο ζηνλ άλζξσπν γεγφλνο πνπ θάλεη εθηθηή ηε κειέηε ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.   
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Ελόηεηα 2ε :Δηαηύπσζε Εξεπλεηηθήο Πξόηαζεο 

2.1. θνπόο/ Εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο απνηειεί ε 

δηεξεχλεζε ησλ καθξνρξφλησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρνξήγεζεο κεζπιθαηληδάηεο θαη 

παξαγψγσλ ακθεηακίλεο θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (21
ε
-35

ε
 κεηαγελλεηηθή 

εκέξα) θαη εθεβηθή ειηθία (35
ε
- 42

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) ζε επίκπεο ηχπνπ SHR. 

Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη ε κειέηε πνηθίισλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ην ζπλαίζζεκα, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο πνηθίισλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ δνθηκαζηψλ. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε εθηίκεζε ηεο 

ληνπακηλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ κεηξήζεσλ ηεο έθθξαζεο  ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη ηεο εμσθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

λεπξνδηαβηβαζηή ζην ξαβδσηφ ζψκα.  

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ειεγζνχλ είλαη νη παξαθάησ: 

Σπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εληζρπηηθή δξάζε ησλ ςπρνδηεγεξηηθώλ 

θαξκάθσλ 

1. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ πξψηκε παηηθή ειηθία (21
ε
- 35

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

ζα πξνθαιέζεη κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εληζρπηηθή δξάζε 

ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή. 

2. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν (35
ε
- 42

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) ζα 

πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εληζρπηηθή δξάζε ησλ 

ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή. 

Σπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε 

1. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (21
ε
- 35

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

δε ζα πξνθαιέζεη θαηαζιεπηηθφκνξθε ζπκπεξηθνξά (αλεδνλία) θαηά ηελ ελήιηθε 

δσή. 

2. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ ηελ εθεβηθή ειηθία (35
ε
- 42

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) ζα 

πξνθαιέζεη θαηαζιεπηηθφκνξθε ζπκπεξηθνξά (αλεδνλία) θαηά ηελ ελήιηθε δσή. 
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Κηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη εμεξεπλεηηθή ηθαλόηεηα 

1. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (21
ε
- 35

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εμεξεπλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζηελ ελήιηθε δσή. 

2. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία (35
ε
- 42

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) ζα 

πξνθαιέζεη κείσζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εμεξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ζηελ ελήιηθε δσή. 

Οπηηθνρσξηθή Μάζεζε θαη Μλήκε 

1. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (21
ε
- 35

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

ζα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ νπηηθνρσξηθή κάζεζε θαη κλήκε θαηά ηελ ελήιηθε δσή. 

2. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ ηελ εθεβηθή ειηθία (35
ε
- 42

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) ζα 

επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ νπηηθνρσξηθή κάζεζε θαη κλήκε θαηά ηελ ελήιηθε δσή. 

Νηνπακηλεξγηθό ζύζηεκα 

1. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (21
ε
- 35

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

ή θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία (35
ε
- 42

ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα) ζα πξνθαιέζεη αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηεο ληνπακίλεο ζην ξαβδσηφ ζψκα θαηά ηελ ελήιηθε δσή. 

2. Η ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ή παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε θιηληθέο 

δφζεηο (2,5 mg/kg) θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (21ε- 35ε κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

ή θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία (35ε- 42ε κεηαγελλεηηθή εκέξα) ζα πξνθαιέζεη αχμεζε 

ηεο έθθξαζεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ ζψκα θαηά ηελ ελήιηθε 

δσή. 

2.2. Μέζνδνο 

2.2.1 Πεηξακαηόδσα 

Γηα λα ζεσξεζεί έλαο νξγαληζκφο έγθπξν δσηθφ πξφηππν ηεο ΓΔΠΤ θξίλεηαη 

αλαγθαίν απηφ λα κηκείηαη ηα ζεκειηψδε ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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δηαηαξαρήο (εγθπξφηεηα φςεο), λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξφ ηεο 

(εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ή δνκηθή εγθπξφηεηα) θαη λα πξνβιέπεη 

πηπρέο ηεο ΓΔΠΤ, ζε επίπεδν γελεηηθήο, λεπξνβηνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο νη νπνίεο 

ήηαλ πξνεγνπκέλσο άγλσζηεο (πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα). Ο επίκπο SHR, ν νπνίνο 

αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε σο δσηθφ κνληέιν ηεο ππέξηαζεο, ηθαλνπνηεί ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα εγθπξφηεηαο θαη ζεσξείηαη έλα έγθπξν δσηθφ κνληέιν ηεο ΓΔΠΤ 

(Sagvolden et al., 2009) δηφηη εθδειψλεη ηα ζπκπεξηθνξηθά θαη ηα λεπξνρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο (Pena & Cheong, 2013). πγθξηηηθά κε ηνλ πξφγνλν 

ηνπ, ηνλ επίκπ Wistar Kyoto (Okamoto & Aoki, 1963), θαζψο θαη κε θάπνηα άιια 

είδε, ν SHR εθδειψλεη ππεξθηλεηηθφηεηα θαη επίκνλα ειιείκκαηα ζηελ πξνζνρή. Σα 

παξαπάλσ ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ γελεηηθφ ππφβαζξν θαη ζπλδένληαη 

κε αιιαγέο ζηε λεπξνδηαβίβαζε (Sagvolden et al. 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν SHR 

εκθαλίδεη παξαιιαγέο ζηελ αθνινπζία ησλ κεηαθνξέσλ DAT1, νη νπνίεο πηζαλψο 

επεξεάδνπλ ηελ επαλαπξφζιεςε θαη ηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο ληνπακίλεο. Οη κεηαβνιέο 

ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ επίκπ SHR αθνξνχλ κεησκέλε πνζφηεηα 

ληνπακίλεο ζηα ζπλαπηηθά θπζηίδηα (Russell et al., 1998), κεησκέλε απειεπζέξσζε 

ηεο ληνπακίλεο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, ηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ην ξαβδσηφ ζψκα 

(Russell, 2002), θαη απμεκέλε ππθλφηεηα ησλ D1 ζπγθξηηηθά κε ηνπο D5 ππνδνρείο 

ζηνλ πξφζζην εγθέθαιν (Carey et al., 1998). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλδένληαη κε ηελ επαηζζεζία ηνπ SHR ζηελ εληζρπηηθή δξάζε πνιιψλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (Vendruscolo et al., 2009). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ηεο ρνξήγεζεο 

κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ζε άηνκα κε ΓΔΠΤ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δστθά κνληέια ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο, θαη εηδηθφηεξα 

επίκπεο ηχπνπ SHR, αξζεληθνχ γέλνπο. Γηα ηελ θάζε θαξκαθεπηηθή νπζία 

(κεζπιθαηληδάηε, παξάγσγα ακθεηακίλεο; Μ θαη ΠΑ) ζα ρνξεγεζεί κία δφζε 

(θιηληθή; Κ) ζε δχν δηαθνξεηηθέο εμειηθηηθέο πεξηφδνπο: θαηά ηελ 21-35ε κέξα 

(αληίζηνηρε ηεο παηδηθήο ειηθίαο; Π) θαη θαηά ηελ 35ε-42ε κέξα (αληίζηνηρε ηεο 

εθεβηθήο ειηθίαο; Δ). πλνιηθά, ζα πξνθχςνπλ 4 νκάδεο (2 πεηξακαηηθέο νκάδεο γηα 

θάζε νπζία θαη 2 νκάδεο ειέγρνπ): Μεζπιθαηληδάηε (Μ): Μ/Π/Κ, Μ/Δ/Κ; παξάγσγα 

ακθεηακίλεο (ΠΑ): ΠΑ/Π/Κ, ΠΑ/Δ/Κ. 

Κάζε νκάδα ζα απνηειείηαη απφ 10 πεηξακαηφδσα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

πεηξακαηφδσσλ ζα είλαη 40 (Ν=40). Αλαθνξηθά κε ηε ρνξεγνχκελε δφζε, 
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πξνηείλεηαη ε επηινγή κίαο ρακειήο δφζεο (2,5 mg/kg) κεζπιθαηληδάηεο 

(Methylphenidate HCl), θαη παξαγψγσλ ακθεηακίλεο (Amphetamine HCl) ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε εθείλε πνπ ρνξεγείηαη θιηληθά. Κάζε νπζία πξφθεηηαη λα δηαιπζεί ζε 

9% θπζηνινγηθφ νξφ θαη λα ρνξεγεζεί ζε ζπγθέληξσζε 1 mL/kg. Η ρνξήγεζε ησλ 

θαξκάθσλ ζα γίλεη ππνδφξηα. ηηο νκάδεο ειέγρνπ (wild type), ζα ρνξεγεζεί κφλν 

θπζηνινγηθφο νξφο κε ηελ ίδηα νδφ. 

ΟΤΙΔ ΓΟΔΙ 
ΔΞΔΛΙΚΣΙΚΔ 

ΠΔΡΙΟΓΟΙ 

Μεζπιθαηληδάηε (Μ) Κιηληθή (2,5 mg/ kg) 
Παηδηθή (21

ε
- 35

ε
 

κεηαγελλεηηθή εκέξα ) 

 Κιηληθή (2,5 mg/ kg) 
Δθεβηθή (35

ε
- 42

ε
 

κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

Παξάγσγα ακθεηακίλεο (ΠΑ) Κιηληθή (2,5 mg/ kg) 
Παηδηθή (21

ε
- 35

ε
 

κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

 Κιηληθή (2,5 mg/ kg) 
Δθεβηθή (35

ε
- 42

ε
 

κεηαγελλεηηθή εκέξα) 

2.2.2 Πεηξακαηηθνί Υεηξηζκνί 

Οη επίκπεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θισβνχο απφ πνιππξνππιέλην κε κεηαιιηθφ 

ζθέπαζηξν. Η εηδηθή θαηαζθεπή ηνπ ζθέπαζηξνπ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε λεξνχ 

θαη ηξνθήο, πξνθεηκέλνπ ηα πεηξακαηφδσα λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηά. 

ην δάπεδν ηνπ θισβνχ ζα ππάξρεη ζηξψκλε απφ καιαθφ ξνθαλίδη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνξξνθάηαη ε πγξαζία ησλ πεξηηησκάησλ θαη ησλ νχξσλ θαη λα εκπνδίδεηαη ε 

αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ (Παλαγήο, 2002). Όινη νη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο πεηξακαηηζκνχ EL 54 BIO 

20, 13/1724. Καζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο πξφθεηηαη 

λα δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο κε θχθιν ελαιιαγήο θσηφο-ζθφηνπ αλά 12 ψξεο (7.00 πκ-

θσο/ 19.00 κκ-ζθνηάδη) θαη ζεξκνθξαζία ζηαζεξή ζηνπο 24 
ν
C Πξνηείλεηαη κία 

εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ δνθηκαζηψλ (70
ε
 εκέξα κεηαγελεηηθά), 

νη επίκπεο λα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ απνηθία ζηνλ φξνθν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εμέηαζε έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ηνπο, πνπ πηζαλψο λα 

είλαη ζηξεζνγφλνο αιιά θαη λα επηηξαπεί ε πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ. 

Σέινο, ε ρξήζε κίαο γελλήηξηαο ιεπθνχ ζνξχβνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηε κείσζε 



 
31 

 

ησλ μαθληθψλ, δπλαηψλ ζνξχβσλ πνπ πξνθαινχλ ηξφκν ζηα πεηξακαηφδσα. Η 

ελεξγνπνίεζε ηεο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη πξηλ ηε κεηαθνξά ησλ ηξσθηηθψλ ζην 

ρψξν θαη ην επίπεδν ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ είλαη αλαγθαίν λα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 

φια ηα πεηξακαηφδσα. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη ε ρξήζε γελλήηξηαο ιεπθνχ ζνξχβνπ 

70-72 dB.  

2.2.3 πκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά επίκπσλ ηχπνπ SHR, ηελ 70
ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα ζα ρνξεγεζνχλ 

ηέζζεξηο ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο. Δηδηθφηεξα, νη δνθηκαζίεο απηέο έρνπλ ζηφρν 

ηε δηεξεχλεζε ηεο εληζρπηηθήο δξάζεο ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ (Γνθηκαζία 

Δμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο), ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο (Γνθηκαζία 

Δμαλαγθαζκέλεο Κνιχκβεζεο), ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εμεξεπλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο άγρνπο (Γνθηκαζία 

Αλπςσκέλνπ Λαβχξηλζνπ ζε ζρήκα ζηαπξνχ), θαζψο, επίζεο, θαη ηεο ρσξηθήο 

κάζεζεο θαη κλήκεο, (Γνθηκαζία Τδάηηλνπ Λαβχξηλζνπ θαηά Morris). ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο ζα πεξηγξαθνχλ ιεπηνκεξψο ηα ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια θαζψο θαη 

θάπνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ. 

2.2.3.1 πκπεξηθνξηθή Δνθηκαζία Εμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο 

(Conditioned Place Preference Test) 

Η δνθηκαζία ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο 

εληζρπηηθήο δξάζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζίσλ θαη απαηηεί ειάρηζηε εθπαίδεπζε 

ζπγθξηηηθά κε ηε δνθηκαζία ηεο απηνρνξήγεζεο (Carlezon et al., 2002). Παξά ην 

γεγνλφο φηη ην πξσηφθνιιν παξνπζηάδεη πνιπάξηζκεο παξαιιαγέο σο πξνο ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ηεο ζπζθεπήο, ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

δνθηκαζίαο είλαη ε ζπζρέηηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρνξήγεζε 

κίαο θαξκαθεπηηθήο νπζίαο, ζηε ζπλέρεηα ε ζπζρέηηζε ελφο δηαθνξεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ απνπζία ηεο θαξκαθεπηηθήο νπζίαο θαη επαθφινπζα ε εμέηαζε 

ηεο πξνηίκεζεο ηνπ πεηξακαηφδσνπ σο πξνο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα παξακείλεη 

γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο ζπλήζεο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη έλαλ θισβφ 

κε ηξία δηακεξίζκαηα. Σα δχν εμσηεξηθά, παξάπιεπξα ηκήκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο ην ρξψκα ησλ ηνίρσλ θαη ηελ πθή ηνπ παηψκαηνο. Σν θεληξηθφ ηκήκα 

δελ παξνπζίαδεη θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, δε ζπζρεηίδεηαη κε ηε ρνξήγεζε 
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θάπνηαο θαξκαθεπηηθήο νπζίαο θαη νη πχιεο κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ επηηξέπνπλ 

ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ πεηξακαηφδσσλ (Andersen et al., 2002). 

 

Εηθόλα 1: Κισβφο Δμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο  

( http://www.bioseb.com/bioseb/anglais/default/item.php?id=10 ) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ην πεηξακαηφδσν δέρεηαη ελέζηκα ηελ 

νπζία κε ηελ εληζρπηηθή δξάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζε έλα απφ ηα 

παξάπιεπξα ηκήκαηα ηνπ θισβνχ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σελ επφκελε εκέξα 

ην πεηξακαηφδσν δέρεηαη ηνλ δηαιχηε (Vehicle) ηεο νπζίαο θαη ηνπνζεηείηαη ζην 

δεχηεξν, παξάπιεπξν δηακέξηζκα ηνπ θισβνχ. Γεληθψο, απηέο νη εκεξήζηεο πεξίνδνη 

αθνξνχλ ζηελ ελαιιαγή κεηαμχ ηεο νπζίαο θαη ηνπ δηαιχηε θαη έρνπλ δηάξθεηα 2-3 

ζπλαπηέο εκέξεο ε θαζεκία. Δπαθφινπζα, δηεμάγεηαη κία δνθηκαζηηθή πεξίνδνο, ε 

νπνία αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πεηξακαηφδσνπ ζην θεληξηθφ ηκήκα θαη 

κεηέπεηηα, έρνληαο αλνηρηέο ηηο πχιεο πνπ νδεγνχλ ζηα παξάπιεπξα ηκήκαηα, 

θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο πνπ δαπαλείηαη απφ ηα πεηξακαηφδσα ζε θαζέλα απφ απηά. Η 

εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο παξαηεξείηαη φηαλ ηα πεηξακαηφδσα δαπαλνχλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ζπλδεδεκέλν κε ηε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο 

πεξηβάιινλ, ζπγθξηηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ρνξεγήζεθε ν δηαιχηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο (εκέξα 0), πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

επίκπσλ ζην κηθξφ (12 εθ. x 21 εθ. x 21 εθ.), θεληξηθφ ηκήκα ηνπ θισβνχ 

πξνθεηκέλνπ λα εμεξεπλήζνπλ ηε ζπζθεπή γηα 30 ιεπηά. Σα παξάπιεπξα ηκήκαηα 

ηνπ θισβνχ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πθή ηνπ παηψκαηνο, ην ρξψκα ηνπ ηνίρνπ θαη ηνλ 

θσηηζκφ. Οη επίκπεο ζπλήζσο δελ επηδεηθλχνπλ πξνηίκεζε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηεο ζπζθεπήο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

ηεο δνθηκαζίαο (εκέξα 0) θαλεξψλνπλ ηε βαζηθή πξνηίκεζε γηα θάζε ηκήκα ηνπ 

θισβνχ. Καηά ηελ 1
ε
 θαη 2

ε
 εκέξα, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δνθηκέο (δχν 

εκεξεζίσο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δνθηκήο ηεο εκέξαο, νη επίκπεο ιακβάλνπλ 

θπζηνινγηθφ νξφ (1 Ml/kg ) ελδνθιέβηα ζην έλα παξάπιεπξν δηακέξηζκα (π.ρ. ζην 

καχξν) ηνπ θισβνχ. Σξεηο ψξεο αξγφηεξα ιακβάλνπλ ελδνθιέβηα κεζπιθαηληδάηε ή 

http://www.bioseb.com/bioseb/anglais/default/item.php?id=10
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παξάγσγα ακθεηακίλεο (2,5 mg/kg) θαη ηνπνζεηνχληαη ζην άιιν δηακέξηζκα (π.ρ. 

ιεπθφ) (Δηθφλα 1). Σελ ηειεπηαία εκέξα (εκέξα 3), νη επίκπεο αθήλνληαη ειεχζεξνη 

γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηε ζπζθεπή γηα 30 ιεπηά θαη θαηαγξάθεηαη ε πξνηίκεζε ζηα 3 

δηακεξίζκαηα βάζεη ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλνχλ ζην θαζέλα απφ απηά. 

2.2.3.2 πκπεξηθνξηθή Δνθηκαζία Εμαλαγθαζκέλεο Κνιύκβεζεο (Forced 

Swimming Test) 

Η δνθηκαζία ηεο εμαλαγθαζκέλεο θνιχκβεζεο αλαπηχρζεθε σο κέζν 

εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ (Porsolt et 

al., 1977). Σα ηξσθηηθά ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ θχιηλδξν (χςνπο 30 εθ. θαη δηακέηξνπ 

20 εθ.) απφ δηάθαλν Plexiglas γεκάην κε λεξφ (23-25°C). Σν επίπεδν ηνπ λεξνχ είλαη 

πεξίπνπ 15 εθ. απφ ηνλ ππζκέλα γηα λα απνηξέπεηαη ε δηαθπγή ησλ πεηξακαηφδσσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο (Δηθφλα 2). 

   

Εηθόλα 2: Η δνθηκαζία ηεο Δμαλαγθαζκέλεο Κνιχκβεζεο  

( http://qpsneuro.com/in-vivo-services/behavioral-tests/anxiety-depression ) 

Σελ πξψηε εκέξα ηεο δνθηκαζίαο, ηα πεηξακαηφδσα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ 

θχιηλδξν φπνπ θαη παξακέλνπλ γηα 15 ιεπηά. Η ηνπνζέηεζε ηνπ πεηξακαηφδσνπ ζην 

λεξφ γίλεηαη θξαηψληαο ην απφ ηελ νπξά, παξεκπνδίδνληαο ηε βχζηζε ηνπ θεθαιηνχ 

ηνπ ζην λεξφ. Λφγσ ηεο αδπλακίαο δηαθπγήο, εμαλαγθάδνληαη ζε θνιχκβεζε θαη 

παξάιιεια εθδειψλνληαη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο δηαθπγήο. Αλ θαη ζηα πξψηα ιεπηά 

ηα πεηξακαηφδσα πξνζπαζνχλ λα δηαθχγνπλ, ηειηθά πηνζεηνχλ κία ζπκπεξηθνξά 

αθηλεζίαο θαηά ηελ νπνία ε κνλαδηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ είλαη ε επίπιεπζε 

θαη ε δηαηεξήζε ηεο θεθαιήο ηνπο ζηελ επηθάλεηα. Έπεηηα απφ 24 ψξεο ηα 

πεηξακαηφδσα επαλεμεηάδνληαη (5 ιεπηά). ε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, θαηά ηελ 

επαλεμέηαζε έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα πεηξακαηφδσα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά έληνλεο θνιχκβεζεο (ζπκπεξηθνξά δηαθπγήο), εθδειψλνληαο 
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ζπκπεξηθνξά αθηλεζίαο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ειάρηζηεο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ απιά 

λα επηπιεχζνπλ. Αθφηνπ ε δνθηκαζία νινθιεξσζεί, ην πεηξακαηφδσν ζηεγλψλεηαη κε 

ηε ρξήζε ράξηηλσλ πεηζεηψλ θαη επαλαηνπνζεηείηαη ζηνλ θισβφ ηνπ (Adem et al., 

2012). 

Καηά ηε ζπκπεξηθνξηθή αλάιπζε, εθηηκάηαη αξρηθά ν ρξφλνο πνπ δαπάλεζε 

ην θάζε πεηξακαηφδσν ελ θηλήζεη. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο θηλεηηθφηεηαο αθαηξείηαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηα 240 δεπηεξφιεπηα ηνπ ρξφλνπ ηεο δνθηκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζεκεησζεί ν ρξφλνο αθηλεζίαο. Πξνηείλεηαη, ε ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ρξνλνκέηξεζε 

(Xnote Stopwatch, dnSoft Research Group). Υξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθά 

ρξνλφκεηξα. Σν πξψην κεηξάεη αληίζηξνθα ηα 240 δεπηεξφιεπηα θαη ελεκεξψλεη ηνλ 

παξαηεξεηή φηαλ ε πεξίνδνο ηεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ιήγεη. Σν δεχηεξν 

κεηξάεη ην ρξφλν θηλεηηθφηεηαο. Η ζεκαληηθφηεξε δηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

αλάιπζεο πνπ ζπλήζσο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεγή αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

παξαηεξεηψλ ζηε δνθηκαζία εμαλαγθαζκέλεο θνιχκβεζεο, είλαη o αθξηβήο 

εληνπηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θηλήζεσλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

δηαθπγήο. ηηο ζπκπεξηθνξέο δηαθπγήο πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ε 

θαηάδπζε, θαηά ηελ νπνία ην πεηξακαηφδσν βπζίδεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνχ, θηλνχκελν πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, θαη ε αλαξξίρεζε ζηα ηνηρψκαηα 

ηεο δεμακελήο. Απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο δηαθπγήο εμαηξνχληαη νη θηλήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίπιεπζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θεθαιηνχ πάλσ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σα ηξσθηηθά ζπλήζσο επηπιένπλ ζην λεξφ κε επθνιία, 

σζηφζν νη θηλήζεηο απηέο είλαη κηθξήο εκβέιεηαο. Δπηπξφζζεηα, έπεηηα απφ κία 

πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο ηα ηξσθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο αθηλεζίαο 

είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο θηλεηηθφηεηαο σο απνηέιεζκα 

απφ κλήκεο. Οη θηλήζεηο απφ κλήκεο δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη σο θνιπκβεηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Carlezon et al 2002). 

2.2.3.3 πκπεξηθνξηθή Δνθηκαζία Αλπςσκέλνπ Λαβύξηλζνπ (Elevated plus maze 

Test) 

Η δνθηκαζία ηνπ αλπςσκέλνπ ιαβχξηλζνπ απνηειεί έλα έγθπξν εξγαιείν γηα 

ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ ηξσθηηθψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο (Rogers & 

Dalvi, 1997). ηελ παξνχζα έξεπλα ν ιαβχξηλζνο πνπ πξνηείλεηαη έρεη ζρήκα 

ζηαπξνχ, θαη απνηειείηαη απφ δχν αλνηρηνχο θαη δχν θιεηζηνχο βξαρίνλεο (50cm x 10 

cm), κε ηνηρψκαηα ζηνπο θιεηζηνχο βξαρίνλεο χςνπο 40 cm. Ο ιαβχξηλζνο 
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ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα πφδηα θαη νη 4 βξαρίνλεο βξίζθνληαη ζε χςνο 50 cm απφ ην 

έδαθνο. 

 

Εηθόλα 3: Η δνθηκαζία ηνπ Αλπςσκέλνπ Λαβχξηλζνπ 

( http://qpsneuro.com/in-vivo-services/behavioral-tests/anxiety-depression ) 

Η δνθηκαζία απηή βαζίδεηαη ζηελ έκθπηε πξνηίκεζε ησλ ηξσθηηθψλ γηα ην 

ζθνηάδη θαη ηνπο θιεηζηνχο (ζπκπεξηθνξά πξνζέγγηζεο) θαη ηελ απνζηξνθή ηνπο 

πξνο ηνπο αλνηρηνχο θαη ππεξπςσκέλνπο ρψξνπο (ζπκπεξηθνξά απνθπγήο) (File et 

al., 2004). Γεληθά, ε εθδήισζε αγρψδνπο ζπκπεξηθνξάο ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλν 

ρξφλν παξακνλήο θαη αξηζκφ εηζφδσλ ζηνπο θιεηζηνχο βξαρίνλεο (Walf & Frye, 

2007), ελψ αληίζεηα, απμεκέλνο ρξφλνο παξακνλήο θαη αξηζκφο εηζφδσλ ζηνπο 

αλνηρηνχο βξαρίνλεο ππνδειψλνπλ κεησκέλα επίπεδα άγρνπο (Pellow et al., 1985) 

(Δηθφλα 3). Γηα λα ζεσξεζεί φηη ην δψν εηζέξρεηαη ζε έλα βξαρίνλα ηνπ ιαβπξίλζνπ, 

πξαγκαηνπνηεί, δειαδή, κία είζνδν, πξέπεη λα εηζέιζεη ζηε πεξηνρή θαη κε ηα 

ηέζζεξα άθξα ηνπ. 

ην θέληξν ηνπ ιαβχξηλζνπ, ζην ζεκείν φπνπ ηέκλνληαη νη θιεηζηνί κε ηνπο 

αλνηρηνχο βξαρίνλεο, ζρεκαηίδεηαη έλα ηεηξάγσλν (10cm x 10cm). Ο πεηξακαηηζηήο 

ζηέθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ απφ ηνπο 2 αλνηθηνχο βξαρίνλεο θαη ηνπνζεηεί ην δψν ζην 

ηεηξάγσλν απηφ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληηθξίδεη ηνλ άιιν αλνηθηφ βξαρίνλα θαη 

ην ξαρηαίν κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ λα είλαη πξνο ηνλ εμεηαζηή. Ο ρξφλνο παξακνλήο 

ηνπ δψνπ ζηνλ ιαβχξηλζν είλαη 5 ιεπηά. 

ε πεξίπησζε πηψζεο ηνπ απφ ηνπο αλνηθηνχο βξαρίνλεο, επαλαηνπνζεηείηαη 

ακέζσο ζην ιαβχξηλζν αθξηβψο ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ηελ πηψζε (Walf & 

Frye, 2007). Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θάζε δψνπ απφ ηνλ αλπςσκέλν ιαβχξηλζν, 

νη βξαρίνλεο θαη ηα πιατλά ηνηρψκαηα θαζαξίδνληαη κε ήπην θαζαξηζηηθφ (EtOH 

http://qpsneuro.com/in-vivo-services/behavioral-tests/anxiety-depression
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25%), ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νζθξεηηθά εξεζίζκαηα πνπ πηζαλψο λα επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ επφκελνπ πεηξακαηφδσνπ. 

Οη θχξηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ αγρψδνπο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ην πνζνζηφ ησλ εηζφδσλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο 

ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο (Buckman et al., 2009; Darbra & Pallares, 2012; Lister, 

1987; Rodgers et al., 1997). Δπηπξφζζεηα, αλαιχνληαη νη ζπκπεξηθνξέο εθηίκεζεο 

θηλδχλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπκπεξηθνξά «επηζηξνθή ζηνλ θιεηζηφ βξαρίνλα» 

(έμνδνο ηνπ πξφζζηνπ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο απφ ηνλ θιεηζηφ βξαρίνλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηζηξνθή ζε απηφλ) (Cruz et al., 1994) θαη «επαλαθνξά ζηελ αξρηθή ζέζε» 

(ηέλησκα ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο θαη επηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζεζε 

(stretch attend posture/ SAP) (Doremus et al., 2006; Rodgers et al., 1997). 

Η δνθηκαζία ηνπ αλπςσκέλνπ ιαβχξηλζνπ επηηξέπεη, πέξαλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

άγρνπο, θαη ηελ εθηίκεζε ηεο γεληθήο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εμεξεπλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξίνηεηαο ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο εηζφδσλ ζηνπο θιεηζηνχο βξαρίνλεο (Cruz et al., 1994; Doremus et al., 2006; 

Rodgers & Dalvi, 1997) θαη νη ζπλνιηθέο αλαζεθψζεηο (θάζεηε δξαζηεξηφηεηα- 

vertical activity) (Carola et al., 2002; Cruz et al., 1994, Espejo, 1997; Fernandes & 

Filde, 1996; Rodgers & Johnson, 1995; Rodgers et al., 1999), ελψ ε εμεξεπλεηηθή 

ηθαλφηεηα εθηηκάηαη απφ ηηο ζπλνιηθέο βπζίζεηο ηεο θεθαιήο (Abel, 1995; Lister, 

1987; Rodgers & Dalvi, 1997). 

2.3.3.4 πκπεξηθνξηθή Δνθηκαζία Τδάηηλνπ Λαβύξηλζνπ θαηά Morris (Morris 

Water Maze Test) 

Η δνθηκαζία ηνπ Τδάηηλνπ Λαβχξηλζνπ είλαη έλα αμηφπηζην εξγαιείν 

εθηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ρσξηθήο κάζεζεο θαη κλήκεο (Morris, 1984). ηελ 

παξνχζα έξεπλα, ηα πεηξακαηφδσα πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ ζπκπεξηθνξηθά κεηά ηελ 

ελειηθίσζε ηνπο. 

Ο πδάηηλνο ιαβχξηλζνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη κία αλνηρηή, ζηξνγγπιή 

δεμακελή απφ πιαζηηθφ πιηθφ κε δηάκεηξν 1, 57 εθ. θαη χςνο 50 εθ. (Δηθφλα 4). Η 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε ψζηε ε ζηάζκε ηνπ λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 26 εθ. 

απφ ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζηνπο 25 

+/- 1
ν
C θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Μηα εμέδξα δηαθπγήο απφ δηαθαλέο 

Plexiglas θαη κε δηαζηάζεηο επηθάλεηαο 10x10 εθ. θαη χςνπο 24,5 εθ., ηνπνζεηείηαη 
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ζηε κέζε ελφο απφ ηα 4 ηεηαξηεκφξηα ηεο δεμακελήο θαη βξίζθεηαη κφιηο 1,5 εθ. 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. 

 

Εηθόλα 4: Η δνθηκαζία ηνπ Τδάηηλνπ Λαβχξηλζνπ θαηά Morris 

( https://mazeengineers.com/portfolio/morris-water-maze/ ) 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ηεο εμέδξαο 

δηαθπγήο απφ ην πεηξακαηφδσν βαζηδφκελν ζε νπηηθέο ελδείμεηο ηνπ ρψξνπ (Brandeis 

et al, 1989). εκεία αλαθνξάο ζα απνηειέζνπλ πέξα απφ ηελ επίπισζε ηνπ ρψξνπ, ηα 

δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ δσκαηίνπ 

εμέηαζεο θαη ησλ νπνίσλ ε ζέζε δελ αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο. Η 

δεμακελή παξακέλεη ζε ζηαζεξφ ζεκείν θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. 

Κεληξηθά ηεο δεμακελήο θαη ζε χςνο 150 εθ. ηνπνζεηείηαη θάκεξα θαηαγξαθήο κε 

επξπγψλην θαθφ (SONY, CCD, color video camera, model no. SSC-C370P). Η 

θάκεξα ζπλδέεηαη κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ζήκαηνο θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ απφ αλαινγηθφ ζε 

ςεθηαθφ. Σν πξφγξακκα πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ηεο 

πνξείαο ησλ δψσλ ζηνλ πδάηηλν ιαβχξηλζν είλαη ην Ethovision v.2.3 (Noldus 

Information Technology). Ο εηδηθφο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ηελ δεμακελή 

επηηξέπεη ηελ απνθπγή θσηνζθηάζεσλ θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνχ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ethovision ε επηθάλεηα ηεο δεμακελήο δηαηξείηαη ζε 4 ηεηαξηεκφξηα κε βάζε ηα 4 

ζεκεία ηνπ νξίδνληα (Βφξεην Αλαηνιηθφ- ΒΑ, Βφξεην Γπηηθφ- ΒΓ, Νφηην Αλαηνιηθφ- 

ΝΑ, Νφηην Γπηηθφ- ΝΓ). Η ζέζε ηεο εμέδξαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ ελφο 

απφ ηα 4 ηεηαξηεκφξηα, θαζνξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα σο «ζέζε δηαθπγήο». Η 

παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ 

γίλεηαη απφ 2 εμεηαζηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ γλψζε ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ 
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ηα πεηξακαηφδσα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα ππνθεηκεληθήο 

παξαηήξεζεο. Η δνθηκαζία ηνπ Τδάηηλνπ Λαβχξηλζνπ πξακαηνπνηνχληαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ θσηφο, κεηαμχ 8 πκ- 15.00 κκ. 

 

ρήκα 1: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πδάηηλνπ ιαβχξηλζνπ θαηά Morris. Σεηαξηεκφξηα θαη ε ζεζε ηεο εμέδξαο 

δηαθπγήο (ΒνξεηνΑλαηνιηθφ –ΒΑ, ΒνξεηνΓπηηθφ- ΒΓ, ΝνηηνΑλαηνιηθφ- ΝΑ, ΝνηηνΓπηηθφ- ΝΓ). 

Πεηξακαηηθφ Πξσηφθνιιν Οπηηθνρσξηθήο Μάζεζεο 

Α. Φάζε εθκάζεζεο 

Η δνθηκαζία νπηηθνρσξηθήο κάζεζεο ηνπ Τδάηηλνπ Λαβχξηλζνπ πξφθεηηαη λα 

δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4 δηαδνρηθέο εκέξεο. Η δνθηκαζία πεξηιακβάλεη 4 πξνζπάζεηεο 

(trial) ηελ εκέξα θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο θάζε πξνζπάζεηαο είλαη 60 

δεπηεξφιεπηα. ην πξσηφθνιιν νπηηθνρσξηθήο κάζεζεο, ε εμέδξα ηνπνζεηείηαη ζην 

ΝΓ ηεηαξηεκφξην φπνπ θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 4 εκεξψλ. Σν 

πεηξακαηφδσν ηνπνζεηείηαη ζηελ δεμακελή απφ δηαθνξεηηθή ζέζε ζε θάζε κία απφ ηηο 

4 πξνζπάζεηεο θαζεκεξηλά. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηεο εμέδξαο πξηλ ην πέξαο ησλ 

60 δεπηεξνιέπησλ, ην πξφγξακκα (Ethovision) ζηακαηάεη απηφκαηα θαη ην 

πεηξακαηφδσν παξακέλεη ζηελ εμέδξα γηα 15 δεπηεξφιεπηα. Αλ ην πεηξακαηφδσν δελ 

εληνπίζεη ηελ εμέδξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 60 δεπηεξνιέπησλ νδεγείηαη απφ ηνλ 

εμεηαζηή ζηελ εμέδξα θαη επίζεο παξακέλεη ζε απηήλ γηα 15 δεπηεξφιεπηα. 

χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν νπηηθνρσξηθήο κάζεζεο ν επίκπο ηνπνζεηείηαη 

ζηε δεμακελή απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία εθθίλεζεο κε ζηφρν λα κάζεη λα εληνπίδεη ηελ 

εμέδξα δηαθπγήο ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ησλ νπηηθψλ ελδείμεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην δσκάηην. Με άιια ιφγηα ν εληνπηζκφο ηεο εμέδξαο πξνυπνζέηεη ηε 

κάζεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ελδείμεσλ ζην ρψξν θαη ηεο ζέζεο ηεο 

εμέδξαο δηαθπγήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαηαγξάθεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ε 

πνξεία ηεο θίλεζεο ηνπ πεηξακαηφδσνπ ζηε δεμακελή, ν ρξφλνο κέρξη ηνλ εληνπηζκφ 

ηεο εμέδξαο δηαθπγήο, ε ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο θαη ε ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ δηαλχεη 
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ην πεηξακαηφδσν ζε θάζε πξνζπάζεηα. ηε δνθηκαζία ηεο νπηηθνρσξηθήο κάζεζεο 

αλαιχνληαη νη ρξφλνη εληνπηζκνχ ηεο εμέδξαο απφ ηνλ ζπλππνινγηζκφ θαη ησλ 4 

πξνζπαζεηψλ αλά εκέξα γηα ην θάζε πεηξακαηφδσν, θαζψο θαη ε ηαρχηεηα θίλεζεο 

(Sakhnini et al., 2014). 

Β. Φάζε Αλάθιεζεο- Γνθηκαζία ρσξίο εμέδξα δηαθπγήο (Probe trial) 

Η δνθηκαζία ρσξίο εμέδξα δηαθπγήο πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ηελ 5ε εκέξα 

θαη ζπγθεθξηκέλα 24 ψξεο κεηά ηελ ηειεπηαία δνθηκή ηεο θάζεο νπηηθνρσξηθήο 

κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε αλαθνξηθή κλήκε (Vorhees & 

Williams, 2006). Η εμέδξα δηαθπγήο απνκαθξχλεηαη απφ ην ηεηαξηεκφξην ηεο 

δεμακελήο ζην νπνίν ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νπηηθνρσξηθήο 

κάζεζεο. Οη επίκπεο ηνπνζεηνχληαη ζηε δεμακελή απφ κηα λέα ζέζε δηακεηξηθά 

αληίζεηε απφ απηή πνπ βξίζθνληαλ ε πιαηθφξκα ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο (ΒΑ 

ηεηαξηεκφξην) θαη είλαη ειεχζεξνη λα θνιπκπήζνπλ γηα 60 δεπηεξφιεπηα. Τπφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηα πεηξακαηφδσα κεηά ηε θάζε εθκάζεζεο αλακέλεηαη λα 

θνιπκπήζνπλ αξρηθά πξνο ην ηεηαξηεκφξην πνπ βξίζθνληαλ ε εμέδξα ηηο 

πξνεγνχκελεο εκέξεο (1-4 εκέξεο) θαη λα δηέξρνληαη επαλεηιεκκέλα απφ ην ζεκείν 

φπνπ βξίζθνληαλ ε εμέδξα, πξνθεηκέλνπ λα ηελ εληνπίζνπλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, λα δαπαλνχλ αξρηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηεηαξηεκφξην αιιά θαη ζην ζεκείν φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ε εμέδξα (Shinohara & 

Hata, 2014), πξηλ αξρίζνπλ λα ηελ αλαδεηνχλ ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηεο δεμακελήο 

(D‘ Hooge & De Deyn, 2001). Οη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ν ρξφλνο 

παξακνλήο ζην ηεηαξηεκφξην φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ε εμέδξα θαηά ηε θάζε ηεο 

εθκάζεζεο (ΝΓ εκηζθαίξην), ε ζπρλφηεηα δηέιεπζεο απφ ηε ζέζε ηεο εμέδξαο ηηο 

πξνήγνπκελεο εκέξεο αιιά θαη ε ηαρχηεηα θίλεζεο ησλ πεηξακαηφδσσλ. 

 

 

Πεηξακαηηθφ Πξσηφθνιιν Υσξηθήο Δξγαδφκελεο Μλήκεο 

Σν πξσηφθνιιν ηεο ρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα 3 εκέξεο 

κεηά ηε δνθηκαζία ρσξίο ηελ πιαηθφξκα. Η δνθηκαζία πεξηιακβάλεη 4 πξνζπάζεηεο 

ηελ εκέξα θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο θάζε πξνζπάζεηαο είλαη 60 δεπηεξφιεπηα. 

χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί, ε εμέδξα δηαθπγήο 

ηνπνζεηείηαη ζε κηα λέα ζέζε ηελ θάζε εκέξα ηεο εμέηαζεο. Χζηφζν ε ζέζε ηεο θαηά 
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ηε δηάξθεηα ησλ 4 εκεξήζησλ δνθηκψλ παξακέλεη ζηαζεξή (Vorhees & Williams, 

2006). ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα κάζνπλ νη επίκπεο ηε λέα ζέζε ηεο εμέδξαο θαηά 

ηελ πξψηε δνθηκή, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηελ αλαθαιέζνπλ ζηηο επφκελεο δνθηκέο. 

ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηεο εμέδξαο πξηλ ην πέξαο ησλ 60 δεπηεξνιέπησλ ην 

πεηξακαηφδσν παξακέλεη ζηελ εμέδξα γηα 15 δεπηεξφιεπηα. Αλ ην πεηξακαηφδσν δελ 

εληνπίζεη ηελ εμέδξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 60 δεπηεξνιέπησλ νδεγείηαη απφ ηνλ 

εμεηαζηή ζηελ εμέδξα θαη παξακέλεη γηα 15 δεπηεξφιεπηα φπσο θαη ζηε δνθηκαζία 

νπηηθνρσξηθήο κάζεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε ζέζε ηεο εμέδξαο αιιάδεη θαζεκεξηλά, ν 

επηηπρήο εληνπηζκφο ηεο απφ ηε δεχηεξε πξνζπάζεηα θαη κεηά εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ αλάθιεζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ πξψηε πξνζπάζεηα. Καηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξσηνθφιινπ εξγαδφκελεο κλήκεο, θαηαγξάθεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ε 

πνξεία ηεο θίλεζεο ηνπ δψνπ ζηε δεμακελή, ν ρξφλνο κέρξη ηελ αλεχξεζε ηεο 

εμέδξαο δηαθπγήο, ε ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο θαη ε ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην 

πεηξακαηφδσν ζε θάζε δνθηκή. Όπσο θαη ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

νπηηθνρσξηθήο κάζεζεο αλαιχνληαη νη ρξφλνη εληνπηζκνχ ηεο εμέδξαο αλά εκέξα 

βάζεη ηνπ ζπλππνινγηζκνχ θαη ησλ 4 πξνζπαζεηψλ θαζψο θαη ε ηαρχηεηα θίλεζεο 

θάζε δψνπ. 

2.2.4 Μειέηε ληνπακηλεξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ δνθηκαζηψλ πξνηείλεηαη ζπζία 

ησλ πεηξακαηφδσσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ ηα επίπεδα ησλ ππνδνρέσλ ηεο 

ληνπακίλεο αιιά θη νη εμσθπηάξξηεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή ζην 

ξαβδσηφ ζψκα, σο απνηέιεζκα ηεο ρνξήγεζεο ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ ζε επίκπεο 

ηχπνπ SHR (δσηθφ κνληέιν ΓΔΠΤ). Η αλάιπζε ησλ ππνδνρέσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε ηε κέζνδν Αλνζναπνηχπσζεο (Western Blot), ελψ ε εθηίκεζε  ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ληνπακίλεο ζα γίλεη κε ηελ ρξήζε ηεο Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο 

Τςειήο Πίεζεο (HPLC). Ο ηζηφο ζα πξνέιζεη απφ ην αξηζηεξφ θαη ην δεμί ξαβδσηφ 

ζψκα. Σν ξαβδσηφ ζψκα ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

εθηίκεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ (Western blot) ελψ ην ξαβδσηφ ζψκα ηνπ 

δεμηνχ εκηζθαηξίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπγθεθηξψζεσλ ληνπακίλεο. 

Αλνζναπνηχπσζε θαηά Western 

Σα πξσηετληθά επίπεδα ησλ ππνδνρέσλ ηεο ληνπακίλεο ζα εμεηαζηνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο κε ηε κέζνδν ηνπ αλνζναπνηππψζεο θαηά Western. 
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Μεηά ηε ζαλάησζε ησλ πεηξακαηφδσσλ, αθαηξείηαη ε πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ 

ζψκαηνο θαη απφ ηα δχν εκηζθαίξηα θαη βπζίδεηαη ζε ηζνπεληάλην (-40
ν
C). Αθνινπζεί 

απνζήθεπζε ζηνπο -80
 ν

C έσο ηελ εκέξα πεηξακαηηθήο δηεξγαζίαο. Σελ εκέξα ηεο 

αλάιπζεο, ν ηζηφο δπγίδεηαη θαη νκνγελνπνηείηαη ζε εηδηθφ ζσιελάξην (Eppendorf). Η 

εθηίκεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζα γίλεη ζην ξαβδσηφ ζψκα ηνπ 

αξηζηεξνχ εγθεθαιηθνχ εκηζθαηξίνπ 76 κέξεο κεηά απφ ηε πξψηε ελέζηκε ρνξήγεζε 

κε κεζπιθαηληδάηεο/παξαγψγσλ ακθεηακίλεο ή θπζηνινγηθφ νξφ. Μεηά ηελ  

νκνγελνπνίεζε ηνπ ηζηνχ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εκβφινπ, ζα αθνινπζήζεη 

θπγνθεληξεζε (800 g, 12 ιεπηά, 4 
ν
C) θαη ιήςε ηνπ ππεξθείκελνπ. ηε ζπλέρεηα, ην 

ππεξθείκελν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε δψν ζα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθή ζπζθεπή  φπνπ κε 

ηε ρξήζε εηδηθψλ gels πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ πξσηετλψλ. Θα 

αθνινπζήζεη ε κεηαθνξά ηνπο ζε εηδηθή κεκβξάλε θαη ε εκθάληζε ησλ πξσηετληθψλ 

δσλψλ κε ηε κέζνδν ηεο ρεκεηνθσηαχγεηαο (Enhanced ChemiLuminescence detection 

system) (Tata et al., 2007). 

 

Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απφδνζεο (HPLC) 

Οη ζπγθεληξψζεηο ηεο ληνπακίλεο ζην ξαβδσηφ ζψκα ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε 

ηελ κέζνδν ηεο Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο Τςειήο Πίεζεο (HPLC), κε ειεθηξνρεκηθή 

αλίρλεπζε (Tata et al., 2007). 

2.2.5 Οξηζκόο Μεηαβιεηώλ 

Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νξίδνληαη ην «είδνο ηνπ θαξκάθνπ» 

(κεζπιθαηληδάηε, παξάγσγσγα ακθεηακίλεο) θαη ε «ειηθία» (ρξνληθέο πεξίνδνη: 21
ε
- 

35
ε
 κεηαγελεηηθή εκέξα θαη 35

ε
- 42

ε
 κεηαγελεηηθή εκέξα). Απφ ηνλ νξηζκφ ησλ 

κεηαβιεηψλ πξνθχπηεη έλα 2(θάξκαθν) x 2(ειηθία) πεηξακαηηθφ ζρέδην. 

Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο αλά ζπκπεξηθνξηθή δνθηκαζία είλαη νη παξαθάησ: 

Δνθηκαζία Εμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο 

Μεηαβιεηέο εθηίκεζεο εληζρπηηθήο δξάζεο: 

 Υξφλνο παξακνλήο ζε ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ησλ νπζηψλ δηακεξίζκαηα 

(ρξφλνο κεηά ηελ εμάξηεζε κείνλ ηνπ ρξφλνπ πξηλ ηελ εμάξηεζε) 

Δνθηκαζία Εμαλαγθαζκέλεο Κνιύκβεζεο 

Μεηαβιεηέο εθηίκεζεο επηπέδσλ άγρνπο: 

 Υξφλνο κέρξη ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο αθηλεζίαο 

 Υξνληθή δηάξθεηα ζπκπεξηθνξάο αθηλεζίαο 
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 Αξηζκφο αλαξξηρήζεσλ θαη θαηαδχζεσλ 

Δνθηκαζία Αλπςσκέλνπ Λαβύξηλζνπ 

Μεηαβιεηέο εθηίκεζεο επίπέδσλ άγρνπο: 

 Πνζνζηφ εηζφδσλ ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο [(είζνδνη ζηνπο αλνηρηνχο 

βξαρίνλεο/ ζπλνιηθνί είζνδνη)x100] 

 Πνζνζηφ ρξφλνπ παξακνλήο ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο [(ρξφλνο παξακνλήο 

ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο/ ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ζηνπο 

βξαρίνλεο)x100] 

 Αξηζκφο επηζηξνθψλ ζηνπο θιεηζηνχο βξαρίνλεο 

 Σέλησκα πξφζζηνπ κηζνχ ηνπ ζψκαηνο θαη επαλαθνξά ζηελ αξρηθή ζέζε 

(SAP- Stretch attend posture) 

Μεηαβιεηέο εθηίκεζεο θηλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θηλεηηθήο ηθαλόηεηαο: 

 Αξηζκφο αλαζεθψζεσλ 

 Αξηζκφο εηζφδσλ ζηνπο θιεηζηνχο βξαρίνλεο 

 Αξηζκφο βπζίζεηο θεθαιήο 

Δνθηκαζία Τδάηηλνπ Λαβύξηλζνπ θαηά Morris (MWM) 

Μεηαβιεηέο εθηίκεζεο νπηηθνρσξηθήο κάζεζεο (4 πξώηεο εκέξεο κε εμέδξα): 

 Ο ρξφλνο εληνπηζκνχ ηεο εμέδξαο δηαθπγήο 

Μεηαβιεηέο εθηίκεζεο αλαθνξηθήο κλήκεο (5
ε
 εκέξα ρσξίο εμέδξα): 

 Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ πεηξακαηφδσσλ ζηελ αθξηβή ζέζε φπνπ βξηζθφηαλ 

ε εμέδξα ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο 

 Ο ρξφλνο παξακνλήο ζην ηεηαξηεκφξην φπνπ βξηζθφηαλ ε εμέδξα ηηο 

πξνεγνχκελεο εκέξεο (ΝΓ ηεηαξηεκφξην) 

 

 

Μεηαβιεηέο εθηίκεζεο ρσξηθήο εξγαδόκελεο κλήκεο: 

 Ο ρξφλνο κέρξη ηελ αλεχξεζε ηεο εμέδξαο δηαθπγήο 

 Η ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην πεηξακαηφδσν ζε θάζε δνθηκή 

Όζνλ αθνξά ζηα επίπεδα ηεο ληνπακίλεο ζην ξαβδσηφ ζψκα, απηά ζα αλαιπζνχλ 

κεηά ηελ έθζεζε ησλ πεηξακαηφδσσλ ζηε κεζπιθαηληδάηε/ή παξάγσγα ακθεηακίλεο. 



 
43 

 

2.6 ηαηηζηηθέο Αλαιύζεηο 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θχξησλ επηδξάζεσλ ησλ δχν παξαγφλησλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ ηχπνπ θαξκάθνπ (κεζπιθαηληδάηε, παξάγσγα ακθεηακηλψλ), ηεο 

ειηθίαο (παηδηθή, εθεβηθή) αιιά θαη ησλ κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ ζηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο θαη ηηο λεπξνρεκηθέο αλαιχζεηο ε αλάιπζε δεδνκέλσλ ζα 

γίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS Statistics 

(v.23). Γηα ηελ αλάιπζε ζπκπεξηθνξψλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο Δμαξηεκέλεο 

Πξνηίκεζεο Θέζεο, ηεο Δμαλαγθαζκέλεο Κνιχκβεζεο θαη ηνπ Αλπςσκέλνπ 

Λαβχξηλζνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο (Univariate ANOVA) κε 

2 δηππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο (θάξκαθν, ειηθία έθζεζεο). Δπηπιένλ, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ζα εθαξκνζηεί 

ην θξηηήξην t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Αληίζηνηρεο αλαιχζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δχν παξαγφλησλ θαη ησλ 

πηζαλψλ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ έθθξαζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη 

ηε ζπγθέληξσζε ληνπακίλεο. 

ηε δνθηκαζία ηνπ Τδάηηλνπ Λαβχξηλζνπ θαηά Morris, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

θάζε ρσξηθήο κάζεζεο, ζα εθαξκνζηεί αλάιπζε δηαθχκαλζεο (Multivariate 

ANOVA) επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ 2 (θάξκαθν) x 2 (ειηθία: παηδηθή θαη 

εθεβηθή), κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ην ρξφλν εληνπηζκνχ ηεο εμέδξαο αλά εκέξα 

θαη ηελ ηαρχηεηα θνιχκβεζεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ 

φξσλ ησλ ηεζζάξσλ εκεξήζησλ δνθηκψλ. Γηα ηε κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηκέξνπο 

αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο (Univariate ANOVA). Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε 

νπηηθνρσξηθή κλήκε (δνθηκή ρσξίο εμέδξα δηαθπγήο) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο κε 2 δηππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο (θάξκαθν, ειηθία) θαη 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ην ρξφλν παξακνλήο ησλ δψσλ α)ζην ηεηαξηεκφξην 

αλαθνξάο (ΝΓ), φπνπ ηνπνζεηείηαη ε εμέδξα αξρηθψο θαη β) ζηελ αθξηβή ζέζε πνπ 

ηνπνζεηείηαη ε εμέδξα κεηέπεηηα. Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζα αλαιπζνχλ 

κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σν επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο νξίδεηαη ζην α= 0,05. 
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Ελόηεηα 3ε: πδήηεζε 

Οη πεηξακαηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε ελήιηθα πεηξακαηφδσα έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηε θαηαλφεζε ηεο δξάζεο, ησλ πηζαλψλ παξελεξγείσλ θαη 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη ησλ παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΓΔΠΤ. Η ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε απηψλ ησλ 

νπζηψλ ιακβάλεη ρψξα θπξίσο θαηά ηε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, πεξηφδνη 

ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Urban et al., 2012). Καηά ηηο 

εμειηθηηθέο απηέο πεξηφδνπο ν πξνκεησπηαίνο θινηφο εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη, 

θαη λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ΓΔΠΤ αλαδηνξγαλψλνληαη 

(Feltenstein, 2008). Καηά ζπλέπεηα είλαη επηηαθηηθή ε δηεξεχλεζε ησλ 

καθξνρξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ησλ παξαπάλσ νπζηψλ ζηνλ ελήιηθα εγθέθαιν αηφκσλ 

πνπ μεθίλεζαλ ηε θαξκαθνζεξαπεία θαηά ηελ παηδηθή/εθεβηθή πεξίνδν. 

Έλα δήηεκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αθνξά 

ζην γεγνλφο φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αλαθνξηθά κε ηνπο κεραληζκνχο δξάζεο ηεο 

κεζπιθαηληδάηεο, ησλ παξαγψγσλ ακθεηακίλεο θαη ηελ απφθξηζε ζηε δφζε 

πξνέξρεηαη απφ κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πγηείο αλζξψπνπο θαη 

πεηξακαηφδσα (Berridge et al., 2012; Arnsten and Dudley, 2005; Clatworthy et al., 

2009; Gamo et al., 2010; Spencer et al., 2011). Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο 

πξνθιηληθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν θαηάρξεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ ακθεηακίλεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε 

θπζηνινγηθνχο επίκπεο θη φρη δσηθά κνληέια ΓΔΠΤ (π.ρ., επίκπεο SHR). Δπνκέλσο 

δελ είλαη ζίγνπξν εάλ νη επηπηψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ζα 

ήηαλ ίδηεο θαη ζε δστθά κνληέια απηήο ηεο δαηαξαρήο (Volkow & Insel, 2003). 

Οη παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε δηαηχπσζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ 

νη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο απφ ηε ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο θαηά ηε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζηελ ελήιηθε δσή, ν πεηξακαηηθφο 

ζρεδηαζκφο αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ επίκπ SHR, ν νπνίνο εκθαλίδεη ηα λεπξνρεκηθά 

θαη ηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔΠΤ. Πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε ησλ 

παξαπάλσ νπζηψλ θαηά ηε παηδηθή (21
ε
- 35

ε
 κεηαγελεηηθή εκέξα) ή θαηά ηελ 

εθεβηθή ειηθία (35
ε
- 42

ε
 κεηαγελεηηθή εκέξα)κε ηελ επηινγή κίαο θιηληθήο δφζεο 

(2,5 mg/kg). Οη λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο πνπ αλακέλεηαη λα παξαηεξεζνχλ 

ζηνλ αλήιηθν εγθέθαιν, ν νπνίνο παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα εππιαζηφηεηαο, ζα 
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δηεξεπλεζνχλ φηαλ ηα πεηξακαηφδσα ελειηθησζνχλ κε ηε ρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ δνθηκαζηψλ θαη επηιέγνληαο θαηάιιειεο λεπξνρεκηθέο κεζφδνπο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε παξνχζα κειέηε δελ 

ζηεξείηαη θάπνησλ βαζηθψλ πεξηνξηζκψλ. Αξρηθά, ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

πξφηαζε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ παξάγνληα θχιν σο πξνο ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη/ή ηε λεπξνρεκεία 

ηνπ εγθεθάινπ. ηφρνο κειινληηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεζπιθαηληδάηεο θαη παξαγψγσλ 

ακθεηακίλεο ζε άιιεο εθθάλζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ζα κπνξνχζε λα ζηξαθεί πξνο ηε κειέηε αιιαγψλ ζε λεπξνδηαβηβαζηηθφ 

επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κνξηαθψλ ηερληθψλ. Δπηπξφζζεηα, 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρνξήγεζεο ζε επίκπεο άγξηνπ 

ηχπνπ (wild type), δεδνκέλσλ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ησλ ιαζεκέλσλ δηαγλψζεσλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή, εμαηηίαο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ κεγάισλ πνζνζηψλ θαηάρξεζεο ησλ 

ςπρνδηεγεξηηθψλ απφ καζεηηθνχο πιεζπζκνχο γηα γλσζηηθή ελίζρπζε (Poulin, 2007, 

Smith & Farah, 2011). Η κεζπιθαηληδάηε θαη ηα παξάγσγα ακθεηακίλεο επηιέγνληαη 

επξέσο απφ πγηή άηνκα πνπ δε θέξνπλ δηάγλσζε ΓΔΠΤ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Rasmussen, 2008). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία ηα θεξφκελα σο εληζρπηηθά κάζεζεο πηζαλψο απνδπλακψλνπλ ηελ 

επίδνζε ζε έξγα πνπ πξνππνζέηνπλ πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο, επειημία θαη 

ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ (Advokat, 2010). 

πλνπηηθά, ε εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζε κία πνιιά ππνζρφκελε κειινληηθή 

εξεπλεηηθή πεξηνρή. Γεδνκέλνπ φηη νη παξαπάλσ νπζίεο παξέρνπλ ηδηαίηεξν 

αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή δσή θαη δεκφζηα πγεία, ε ζπλέρηζε ησλ κειεηψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο ζεκαζίαο. 
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