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Περίληψη
Η σεροτονίνη (5-ΗΤ) ασκεί ανασταλτικό ρόλο στην όρεξη και έχει αποτελέσει στόχο για την
ανάπτυξη φαρµάκων κατά της υπερφαγίας και της βουλιµίας, συµπτώµατα που χαρακτηρίζουν
ασθενείς µε διαταραχές πρόσληψης τροφής. Υφίσταται στενή σχέση µεταξύ κορεσµού,
διαιτητικών προτιµήσεων και σεροτονινεργικής δραστηριότητας. Ωστόσο παραµένει άγνωστος
ο ακριβής ρόλος τόσο αυτών όσο και άλλων υποτύπων της 5-ΗΤ στον κορεσµό καθώς και στην
επιλογή τροφής εµπλουτισµένης σε υδατάνθρακα, λίπος ή πρωτεΐνη. Σκοπός της µελέτης είναι
η διερεύνηση του ρόλου των 5-HT1A και 5-HT2C υποδοχέων στην πρόσληψη και επιλογή
τροφής εµπλουτισµένης σε υδατάνθρακα ή πρωτεΐνη αλλά µε σταθερή περιεκτικότητα λίπους.
Χρησιµοποιήθηκαν 20 οµάδες αρσενικών επιµύων γένους Wistar που έλαβαν: φυσιολογικό
ορό, βουσπιρόνη, µεσουλεργίνη, m-CPP, συνδυασµούς των 3 ουσιών και αποµορφίνη.
Ελάµβαναν ισοθερµιδικής αξίας τροφή εµπλουτισµένη σε υδατάνθρακα (ΤΕΥ) ή πρωτεΐνη
(ΤΕΠ) αντίστοιχα. Χρησιµοποιήθηκε το πειραµατικό µοντέλο κυκλικής στέρησης τροφής. Η
µεσουλεργίνη οδηγεί σε πρόσληψη και επιλογή τροφής µε διπλό τρόπο δράσης: αφενός
αυξάνει την ΤΕΠ όπως ακριβώς η αποµορφίνη ένας καθαρά ντοπαµινεργικός αγωνιστής,
αφετέρου αυξάνει την ΤΕΥ ως ανταγωνιστής των 5-HT2C υποδοχέων. Η βουσπιρόνη µέσω
δράσης στους 5-HT1A υποδοχείς επηρεάζει έµµεσα την πρόσληψη και επιλογή τροφής. Ο
αποκλεισµός των 5-HT2C παρά η αναστολή απελευθέρωσης 5-ΗΤ µέσω των 5-HT1A
αυτοϋποδοχέων είναι η σηµαντικότερη συνθήκη για να αυξηθεί η πρόσληψη του υδατάνθρακα.
Τα δεδοµένα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι 5-HT2C υποδοχείς διαδραµατίζουν τον
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σηµαντικότερο ρόλο στις ανορεξιογόνες ιδιότητες της 5-ΗΤ. Τα ευρήµατα αυτά διευρύνουν
το πεδίο κατανόησής µας στο νευροβιολογικό υπόστρωµα της όρεξης και της πρόσληψης
τροφής και συµβάλλουν σε πειραµατικές µελέτες που αφορούν νέα φάρµακα εναντίον της
υπερφαγίας και της παχυσαρκίας, ειδικά σε εκείνες τις ουσίες µε 5-HT2C αγωνιστικές ιδιότητες.

Λέξεις ευρετηρίου: διαταραχές πρόσληψης τροφής, σεροτονινεργικό σύστηµα, 5-HT2C
υποδοχείς, ισοθερµιδικές δίαιτες, πρωτεΐνη, υδατάνθρακας, κυκλική στέρηση τροφής, wistar
επίµυες, βουσπιρόνη, µεσουλεργίνη, m-CPP , αποµορφίνη
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Abstract
Biological

vulnerability

concerning

eating

disorders

can

include

dysfunction

of

neurotransmitters such as serotonin, dopamine and norepinephrine that regulate feeding.
Studies have shown that all three neurotransmitter systems, especially the serotonergic, are
dysfunctional in eating disorders. Although the inhibitory, satiety-promoting role of the
serotonergic system in the control of food intake is well established, there is no current
evidence that any selective serotonergic receptor subtype mediates the intake of a specific
macronutrient. The role of 5-HT1A and 5-HT2C receptor subtypes on food intake and dietary
choices was investigated. 20 groups of male Wistar rats, 8 animals each, were i.p. injected
0.05-4.0 mg/Κg buspirone (5-HT1A agonist), 1.0 and 3.0 mg/Κg mesulergine (5-HT2C antagonist
with dopaminergic properties), 5.0 and 10.0 mg/Κg m-chlorophenylpiperazine (m-CPP)
(5-HT2C/1B agonist) and combinations of mesulergine with buspirone or m-CPP, as well as
buspirone with m-CPP at same doses. One group of rats received 1.0 mg/Κg apomorphine
(dopamine agonist). Animals were given access to a pair of isocaloric diets (Protein – PED, or
Carbohydrate Enriched Diet – CED) for 4 hours after drug treatment in a food deprivation
schedule. Mesulergine caused hyperphagia accompanied by an increase in both PED and CED
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intake, with CED intake reversed by m-CPP. Busprirone and m-CPP spared protein intake, with
an increase and decrease of CED intake consequently. Buspirone due to its action on 5-HT1A
autoreceptors seems to affect diet selection indirectly, since its effect on carbohydrate intake is
reversed by m-CPP. 5-HT2C receptor blockade seems to be the most significant reason for
increased carbohydrate consumption, rather than the inhibition of serotonin (5-HT) release
through the 5-HT1A receptors. Our results suggest that both 5-HT1A and 5-HT2C receptor
subtypes are involved in the protein-sparing effect of 5-HT, while the 5-HT2C receptors may
have the dominant role in 5-HT induced food and carbohydrate intake suppression. These
findings extend our understanding on the neurobiological substrate of appetite and contribute to
the studies related to new drugs against hyperphagia and other eating disorders, especially those
referred to 5-HT2C compounds with agonistic properties.

Key words: Eating disorders; serotonergic system; 5-HT2C receptors; isocaloric diets; protein;
carbohydrate; food deprivation schedule; wistar rats; buspirone; mesulergine; m-CPP;
apomorphine
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1. Εισαγωγή
Στις

∆ιαταραχές

Πρόσληψης

Τροφής

(∆ΠΤ)

περιλαµβάνονται

µε

διακριτή

συµπτωµατολογία η Ψυχογενής Ανορεξία, η Ψυχογενής Βουλιµία και η Υπερφαγική
∆ιαταραχή αλλά και η Παχυσαρκία.1 Η βιολογική ευαλωτότητα που χαρακτηρίζει

τις

διαταραχές αυτές αφορά εκτός των άλλων παραµέτρων και στη δυσλειτουργία των
νευροµεταβιβαστικών συστηµάτων της σεροτονίνης (5-HT), της ντοπαµίνης (DA) και της
νορεπινεφρίνης (NE), τα οποία ρυθµίζουν τη διαιτητική συµπεριφορά.2 Πλήθος από σχετικές
µελέτες έχουν καταδείξει ότι και τα τρία προαναφερθέντα συστήµατα των νευροµεταβιβαστών
εµφανίζονται να δυσλειτουργούν σε ασθενείς µε ∆ΠΤ, ιδίως

εκείνο

της σεροτονίνης.3-5

Αυξηµένα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο µειώνουν την επιθυµία πρόσληψης τροφής, ενώ
η συµπεριφορά υπερφαγίας αποδίδεται σε διαταραχή της λειτουργίας της σεροτονίνης.1 Η
χρήση των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs) στους οποίους
ασθενείς µε ∆ΠΤ ανταποκρίνονται σε άλλοτε άλλο βαθµό, ενισχύει επίσης µε τη σειρά της την
άποψη περί δυσλειτουργίας του σεροτονινεργικού συστήµατος του εγκεφάλου.2
Πρόσφατα δεδοµένα σε µοριακούς και γενετικούς µηχανισµούς που αναφέρονται στη
ρύθµιση της όρεξης και του σωµατικού βάρους, συγκλίνουν στην άποψη ότι η τελική
ολοκλήρωση της πρόσληψης τροφής, οι διαιτητικές προτιµήσεις καθώς και η διατήρηση του
σωµατικού βάρους σε επιτρεπτά όρια εξασφαλίζονται µέσω µίας λεπτής ισορροπίας στη
συγκέντρωση πολυάριθµων πεπτιδίων και νευροπεπτιδίων που αλληλεπιδρούν µε µονοαµίνες
σε περιοχές του υποθαλάµου.6-8 Μεταξύ των µονοαµινών αυτών περιλαµβάνεται και η

7

σεροτονίνη, η οποία ασκεί ανασταλτικό ρόλο στην όρεξη και έχει αποτελέσει στόχο για την
ανάπτυξη φαρµάκων κατά της υπερφαγίας.4,5 Πιο συγκεκριµένα, κλινικές και προκλινικές
µελέτες που διεξήχθησαν τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραµατόζωα έχουν δείξει ότι η
χορήγηση εκλεκτικών παραγόντων απελευθέρωσης και αναστολής επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (SSRIs) όπως η φενφλουραµίνη (fenfluramine), η φλουοξετίνη (fluoxetine) και η
σερτραλίνη (sertraline) επιφέρουν µείωση στην πρόσληψη της τροφής και του σωµατικού
βάρους.9-12 Αντιθέτως, οι σεροτονινεργικοί ανταγωνιστές ευοδώνουν την πρόσληψη της
τροφής.13,14
Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής έχουν αποτελέσει ένα από τα σύγχρονα πεδία έρευνας
της Φαρµακολογίας, ιδίως µετά τη διαπίστωση ότι η βουλιµία και οι λαίµαργες απαιτήσεις για
κατανάλωση υδατανθράκων ή εύγευστης γενικότερα τροφής παρατηρούνται συχνά στους
ασθενείς αυτούς.1,2 Υφίσταται στενή σχέση µεταξύ κορεσµού, διαιτητικών προτιµήσεων και
σεροτονινεργικής δραστηριότητας.3 Η σεροτονίνη στα πλαίσια της υποφαγίας που προκαλεί
τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραµατόζωα έχει βρεθεί ότι επηρεάζει και τις διαιτητικές
προτιµήσεις,

πρωτίστως

της

πρωτεΐνης

και

του

υδατάνθρακα.3,4

Σεροτονινεργικά

φαρµακευτικά ανάλογα όπως η φενφλουραµίνη και η φλουοξετίνη, οδηγούν στη µείωση της
πρόσληψης θερµίδων η οποία οφείλεται στη µικρότερη πρόσληψη και κατανάλωση
υδατανθράκων ενώ η πρωτεϊνική πρόσληψη παραµένει σχετικά σταθερή.15-19 Σηµειώνεται πως
η σεροτονινεργικού τύπου δράση αυτή, δηλαδή η συντήρηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης και

8

η ελάττωση της υδατανθρακικής είναι εµφανέστερη σε πειραµατόζωα που υπόκεινται σε
στέρηση τροφής (deprived) παρά σε ελεύθερα τρεφόµενα (free feeding).19
H µελέτη του σεροτονινεργικού συστήµατος είναι εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της
πολλαπλότητας και ετερογένειας των υποδοχέων της 5-ΗΤ καθώς και της έλλειψης απόλυτα
εξειδικευµένων αγωνιστών και ανταγωνιστών τους.11,14 Από τους 14 σεροτονινεργικούς
υποδοχείς που έχουν µέχρι σήµερα ταυτοποιηθεί, οι 5-HT1B και 5-HT2C υποδοχείς εµφανίζεται
να συνδέονται µε τη διαδικασία κορεσµού ενώ η διέγερση των 5-HT1A αυτοϋποδοχέων αυξάνει
την πρόσληψη της τροφής.3,14,20-25 Ωστόσο παραµένει άγνωστος ο ακριβής ρόλος τόσο αυτών
όσο και άλλων υποτύπων της 5-ΗΤ στον κορεσµό καθώς και στην επιλογή τροφής
εµπλουτισµένης σε υδατάνθρακα, λίπος ή πρωτεΐνη.3,25 Τα στοιχεία που διαθέτουµε µέχρι
σήµερα και που προέρχονται από πειραµατικά µοντέλα επιλογής τροφής είναι ιδιαίτερα
αντιφατικά, τόσο στα πειραµατόζωα όσο και στους ανθρώπους.3,4
Η παρούσα πειρατική µελέτη αποτελεί τµήµα διδακτορικής διατριβής που σχεδιάστηκε,
εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε στο Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών. Ο σκοπός εδώ ήταν η διερεύνηση και η διαφοροποίηση του ρόλου των
5-HT1A και των 5-HT2C υποδοχέων τόσο στην πρόσληψη όσο και στην επιλογή της τροφής,
από δύο ισοθερµιδικής αξίας δίαιτες εµπλουτισµένες σε πρωτεΐνη ή σε υδατάνθρακας
αντίστοιχα. Χρησιµοποιήθηκε καταρχήν η βουσπιρόνη (buspirone), που δρα ως αγωνιστής
στους 5-HT1A αυτοϋποδοχείς και διεγείρει την πρόσληψη της τροφής µέσω της αναστολής της
σεροτονινεργικής δραστηριότητας στους πυρήνες της ραφής στο µεσεγκέφαλο.14,15,26-28
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Χορηγήθηκε επίσης η µεσουλεργίνη (mesulergine), που αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστή των
5-HT2C υποδοχέων αλλά µη εκλεκτικό ενώ ταυτόχρονα διεγείρει και τους D2 υποδοχείς της
ντοπαµίνης, έχει δε βρεθεί ότι επάγει την πρόσληψη της τροφής στα πειραµατόζωα.14,29-31
Χρησιµοποιήθηκε και το m-CPP (m-Clorophenylpiperazine), ένας µη εκλεκτικός 5-HT2C/1B
αγωνιστής που εµφανίζει τουλάχιστον δεκαπλάσια εκλεκτικότητα σύνδεσης για τους
5-HT2C υποδοχείς σε σχέση µε τους 5-HT1Β και έχει βρεθεί πως ελαττώνει την πρόσληψη
τροφής.20,32-34 Συνοπτικά µε τη χρήση αυτών των φαρµακευτικών ουσιών ή και των
συνδυασµών τους ο πειραµατικός σχεδιασµός απέβλεπε στα εξής: ∆ιεγείροντας τους δύο
υπότυπους των σεροτονινεργικών υποδοχέων 1Α και 2C µόνους τους ή σε συνδυασµό µεταξύ
τους (βουσπιρόνη, m-CPP) ή αποκλείοντας τον 2C (µεσουλεργίνη) µόνο του ή σε συνδυασµό
µε τη διέγερση του 1Α ή του 2C αντίστοιχα (βουσπιρόνη ή m-CPP), να µπορούµε να
αποδώσουµε στον εκάστοτε υπό θεώρηση υποδοχέα κάθε µεταβολή που συµβαίνει στη
διαιτητική συµπεριφορά των πειραµατόζωων. Τέλος κρίθηκε αναγκαία λόγω του διπλού
τρόπου δράσης της µεσουλεργίνης, η χορήγηση και ενός αµιγούς ντοπαµινεργικού αγωνιστή,
της αποµορφίνης (apomorphine) προκειµένου να µελετήσουµε τις πιθανές αλληλεπιδράσεις του
σεροτονινεργικού συστήµατος µε το ντοπαµινεργικό στη συµπεριφορά πρόσληψης και
επιλογής του είδους της τροφής. Η αποµορφίνη διαθέτει γνωστή υποφαγική δράση.35,36
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2. Υλικό και µέθοδος
Χρησιµοποιήθηκαν αρσενικοί επίµυες γένους Wistar, µέσης ηλικίας 2 µηνών και
σωµατικού βάρους 230±5g, που κατανεµήθηκαν σε 20 οµάδες (8 ζώα/οµάδα). Τα ζώα
παρέµεναν σε ατοµικούς κλωβούς και λάµβαναν από δύο τροφεία (Α, Β) ισοθερµιδικής αξίας
Τροφή Εµπλουτισµένη σε Πρωτεΐνη (ΤΕΠ) ή Υδατάνθρακα (ΤΕΥ) αντίστοιχα, µε σταθερή
αναλογία λίπους. Οι δύο δίαιτες παρασκευάσθηκαν στο εργαστήριό µας,37,38 τα δε ακριβή
ποσοστά των συστατικών τους παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Εφαρµόστηκε το µοντέλο κυκλικής στέρησης τροφής που συνίσταται σε εναλλαγή
περιόδων σύντοµης στέρησης τροφής (16 ώρες) και ελεύθερης διατροφής (32 ώρες).39 Το
µοντέλο αυτό εκτιµήθηκε ως το πιο δόκιµο για την παρούσα εργασία. Πριν τη διεξαγωγή του
πειράµατος, τα ζώα εγκλιµατίστηκαν σε 3 πλήρεις περιόδους στέρησης και επανασίτισης. Τα
τροφεία εναλλάσσονταν καθηµερινά προκειµένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη επιλογής τροφής
µε βάση τη θέση τους.
Όλες οι φαρµακευτικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν, χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά
(i.p.) την ίδια πάντα ώρα το πρωί (9:00 και 9:30 π.µ. αντίστοιχα) στις ακόλουθες εφάπαξ
δόσεις:
-Φυσιολογικός ορός (Μάρτυρες)
-Υδροχλωρική Βουσπιρόνη (0.05- 0.1- 2.0- 4.0 mg.kg-1) σε φυσιολογικό ορό
-Υδροχλωρική Μεσουλεργίνη (1.0- 3.0 mg.kg-1) σε φυσιολογικό ορό
- m-CPP [m-Clorophenylpiperazine] (5.0- 10.0 mg.kg-1) σε φυσιολογικό ορό
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-Συνδυασµοί Μεσουλεργίνης(1.0- 3.0 mg.kg-1) µε Βουσπιρόνη (0.05- 0.1- 2.0- 4.0 mg.kg-1)
-Συνδυασµοί Βουσπιρόνης (0.05- 0.1- 2.0- 4.0 mg.kg-1) µε m-CPP (5.0- 10.0 mg.kg-1)
-Συνδυασµοί Μεσουλεργίνης(1.0- 3.0 mg.kg-1) µε m-CPP (5.0- 10.0 mg.kg-1)
-Υδροχλωρική Αποµορφίνη (1.0 mg.kg-1) σε φυσιολογικό ορό.
Το δεύτερο φάρµακο ή ο φυσιολογικός ορός δίδονταν 30 λεπτά αργότερα
µετά την πρώτη ένεση. Συνολικά µελετήθηκαν 20 οµάδες πειραµατόζωων. Την τελευταία
ηµέρα του πειράµατος χορηγούνταν οι υπό µελέτη ουσίες ή το έκδοχο (µάρτυρες) και µετά την
πάροδο 4ώρου γινόταν η µέτρηση της προσλαµβανόµενης δίαιτας (ΤΕΠ και ΤΕΥ αντίστοιχα)
και από τα δύο τροφεία Α και Β καθώς και της Ολικής Προσλαµβανόµενης Τροφής (ΟΠ). Η
έναρξη του 4ώρου της µέτρησης γίνονταν 30 λεπτά µετά τη δεύτερη ένεση φαρµάκου ή
φυσιολογικού ορού στα ζώα.

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως µέσοι όροι (ΜΟ) και τυπικά σφάλµατα (±SE). Στη
στατιστική ανάλυση οι αντίστοιχες συγκρίσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια της
Ανάλυσης Μεταβλητότητας ως προς δύο παραµέτρους (Two Way Analysis of Variance,
MANOVA), όπου στους «πολλαπλούς ελέγχους διακύµανσης» (“Multiple Range Tests”) για
τον καθορισµό των οµοιογενών οµάδων σύγκρισης επιλέχθηκε η µέθοδος Tukey HSD ως η
πλέον επιφυλακτική, µε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. To επίπεδο της στατιστικής
σηµαντικότητας καθορίσθηκε στο 0,05.
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3. Αποτελέσµατα
3.1.

Αποτελέσµατα της δράσης της βουσπιρόνης στην όρεξη και στις διαιτητικές προτιµήσεις
των επιµύων
Η βουσπιρόνη και στις τέσσερις δόσεις που χορηγήθηκε, διατήρησε την πρωτεϊνική

πρόσληψη (ΤΕΠ) στα επίπεδα των µαρτύρων και στις τέσσερις δόσεις που χορηγήθηκε
[F(4,35)=0.914,

p<1.0],

ενώ

αύξησε

τον

προσλαµβανόµενο

υδατάνθρακα

(ΤΕΥ)

[F(4,35)=3.237, p< 0.002] καθώς και τη συνολική πρόσληψη (ΟΠ) [F(4,35)=4.146, p <0.001]
(∆ιάγραµµα 1).

3.2.

Αποτελέσµατα της δράσης της µεσουλεργίνης στην όρεξη και στις διαιτητικές προτιµήσεις
των επιµύων
Με τη µεσουλεργίνη τα πειραµατόζωα ανέπτυξαν υπερφαγία, µε αύξηση της

πρωτεϊνικής (ΤΕΠ) [F(2,21)=7.909, p<0.0001] όσο και της υδατανθρακικής πρόσληψης (ΤΕΥ)
[F(2,21)=2.530, p<0.009] καθώς φυσικά και στη συνολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ)
[F(2,21)=5.588, p< 0.0001] (∆ιάγραµµα 2).

3.3. Αποτελέσµατα της δράσης του m-CPP στην όρεξη και στις διαιτητικές προτιµήσεις των
επιµύων
Το m-CPP συντήρησε την πρωτεϊνική πρόσληψη (ΤΕΠ) στα επίπεδα των µαρτύρων
[F(2,21)=0.950, p<1.0] και µείωσε σηµαντικά την υδατανθρακική (ΤΕΥ) [F(2,21)=3.904,
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p<0.0001] καθώς και τη συνολική πρόσληψη (ΟΠ) [F(2,21)=2.412, p<0.007]. Παρατηρήθηκε
ότι το m-CPP άσκησε την αναµενόµενη σεροτονινεργικού τύπου δράση του (∆ιάγραµµα 3).

3.4. Αποτελέσµατα της δράσης της βουσπιρόνης στην όρεξη και στις διαιτητικές προτιµήσεις
των επιµύων στους οποίους αρχικά χορηγήθηκε µεσουλεργίνη
Στο συνδυασµό µεταξύ µεσουλεργίνης και βουσπιρόνης παρατηρήθηκε σηµαντική
αύξηση

στην

πρωτεϊνική

(ΤΕΠ)

[F(4,35)=9.869,

p<0.0001],

στην

υδατανθρακική

[F(4,35)=13.871, p<0.0001 ] και στη συνολική πρόσληψη (ΟΠ) [F(4,35)=20.091, p<0.0001]
(∆ιάγραµµα 4). Παρατηρείται ότι σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες οµάδες αµιγούς
µεσουλεργίνης, η βουσπιρόνη στις οµάδες συνδυασµού των δύο ουσιών τείνει να αναστρέψει
τη δράση της µεσουλεργίνης όσον αφορά την πρωτεϊνική πρόσληψη. Επίσης, σε σύγκριση µε
τις αντίστοιχες οµάδες αµιγούς βουσπιρόνης ή µεσουλεργίνης, η βουσπιρόνη στις οµάδες
συνδυασµού των δύο ουσιών εµφανίζει ιδιαίτερα στις µικρές δόσεις της συνέργεια µε τη
µεσουλεργίνη όσον αφορά την πρόσληψη του υδατάνθρακα.

3.5 Αποτελέσµατα της δράσης του m-CPP στην όρεξη και στις διαιτητικές προτιµήσεις

των

επιµύων στους οποίους αρχικά χορηγήθηκε βουσπιρόνη
Στο συνδυασµό βουσπιρόνης και m-CPP διατηρείται η πρωτεϊνική πρόσληψη (ΤΕΠ)
στα επίπεδα των µαρτύρων και της αµιγούς βουσπιρόνης [F(4,35)=1.669, p<1.0], ενώ η δράση
της βουσπιρόνης στην υδατανθρακική πρόσληψη (ΤΕΥ) [F(4,35)=(4,35)=13.871, p<0.0001]
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όσο και στη συνολική πρόσληψη (ΟΠ) [F(4,35)=14.091, p<0.0001] αναστρέφεται από το
m-CPP και έτσι έχουµε κυριαρχία της δράσης του m-CPP (∆ιάγραµµα 5).

3.6. Αποτελέσµατα της δράσης του m-CPP στην όρεξη και στις διαιτητικές προτιµήσεις των
επιµύων στους οποίους αρχικά χορηγήθηκε µεσουλεργίνη
Στο συνδυασµό µεσουλεργίνης και m-CPP, η πρωτεϊνική πρόσληψη (ΤΕΠ) αυξήθηκε
σηµαντικά [F(2,21)=8.904, p<0.0001], ενώ η υδατανθρακική (ΤΕΥ) [F(2,21)=1.312, p<1.0] και
η συνολική πρόσληψη (ΟΠ) [F(2,21)=1.794, p<1.0] παρέµειναν αµετάβλητες (∆ιάγραµµα 6).
Παρατηρείται ότι σε σύγκριση µε τις οµάδες του αµιγούς m-CPP, η µεσουλεργίνη στις οµάδες
συνδυασµού των δύο φαρµακευτικών ουσιών εµφανίζεται αναστρέφει τη δράση του m-CPP
τόσο στην πρωτεϊνική όσο και στην υδατανθρακική πρόσληψη.

3.7. Αποτελέσµατα της δράσης της αποµορφίνης στην όρεξη και στις διαιτητικές προτιµήσεις
των επιµύων
Η αποµορφίνη µέσω της ντοπαµινεργικής της δράσης προκάλεσε σηµαντική αύξηση
στην πρωτεϊνική

πρόσληψη (ΤΕΠ)

[F(1,14)=4.780, p<0.0001], ενώ η υδατανθρακική

πρόσληψη (ΤΕΥ) µειώθηκε [F(1,14)= 0.838, p<1,0] και η συνολική πρόσληψη παρέµεινε
σχεδόν αµετάβλητη [F(1,14)=0.943, p<1,0] σε σύγκριση µε την οµάδα των µαρτύρων
(∆ιάγραµµα 7). Παρατηρείται ότι σε σύγκριση µε τις οµάδες αµιγούς µεσουλεργίνης οι
προσλαµβανόµενες ποσότητες πρωτεΐνης δεν διαφέρουν από την αντίστοιχη της αποµορφίνης,
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γεγονός που σηµαίνει ότι η αυξηµένη πρωτεϊνική πρόσληψη που επιφέρει η µεσουλεργίνη
πρέπει να σχετίζεται µε τη ντοπαµινεργική της δράση, ενώ η αυξηµένη υδατανθρακική
πρόσληψη µε την αντισεροτονινεργική της δράση αφού η ντοπαµίνη µειώνει τον υδατάνθρακα.

Η γενική παρατήρηση που απορρέει από όλα τα αποτελέσµατα, είναι ότι η δράση που
ασκούν τα φάρµακα ή οι συνδυασµοί τους στην ολική προσλαµβανόµενη τροφή (ΟΠ) είναι
αποτέλεσµα της επίδρασής τους στην προσλαµβανόµενη ποσότητα του υδατάνθρακα.
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4. Συζήτηση
Πλήθος από µελέτες στις οποίες χορηγήθηκαν σεροτονινεργικά φαρµακευτικά ανάλογα είτε
συστηµατικά είτε απευθείας σε εγκεφαλικές περιοχές (π.χ. υποθάλαµος) σε πειραµατόζωα,
κατέδειξαν ότι η σεροτονίνη (5-ΗΤ) ασκεί ανασταλτικό ρόλο στη ρύθµιση της πρόσληψης της
τροφής.11,17,40,41 Σεροτονινεργικοί αγωνιστές όπως η d-φενφλουραµίνη και η φλουοξετίνη, οι
οποίοι δρουν µέσω της ενδογενούς σεροτονίνης, οδηγούν σε µειωµένη κατανάλωση θερµίδων
εξαιτίας της µειωµένης πρόσληψης υδατάνθρακα ενώ δεν επηρεάζουν σηµαντικά την
πρωτεϊνική πρόσληψη.15-19 Η σεροτονινεργικού τύπου δράση αυτή, δηλαδή η συντήρηση της
πρωτεϊνικής πρόσληψης και η ελάττωση της υδατανθρακικής είναι εµφανέστερη σε
πειραµατόζωα που υπόκεινται σε στέρηση τροφής παρά σε ελεύθερα τρεφόµενα.19
Έχει επαρκώς τεκµηριωθεί ότι οι 5-HT1B και 5-HT2C υπότυποι των σεροτονινεργικών
υποδοχέων εµπλέκονται αποκλειστικά στην υποφαγία που επιφέρει η σεροτονίνη, σε αντίθεση
µε τους 5-HT1Α αυτοϋποδοχείς οι οποίοι ευθύνονται για την υπερφαγία πιθανόν µέσω της
αναστολής της απελευθέρωσης σεροτονίνης από τους εγκεφαλικούς νευρώνες.3,14 Παρόλο ότι
υπάρχει ένας µεγάλος όγκος πειραµατικών δεδοµένων, δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως ότι
κάποιος υπότυπος σεροτονινεργικού υποδοχέα ευθύνεται για την επιλογή τροφής
εµπλουτισµένης σε υδατάνθρακα, λίπος ή πρωτεΐνη.3,25
Η µεσουλεργίνη, ένας σεροτονινεργικός ανταγωνιστής των 5-HT2C υποδοχέων και
ταυτόχρονα ντοπαµινεργικός αγωνιστής στους D2 υποδοχείς, είναι γνωστό πως επάγει την
πρόσληψη της τροφής κατά τη διάρκεια 4ωρης πειραµατικής δοκιµασίας.14,42 Σύµφωνα µε τα
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αποτελέσµατά µας, η µεσουλεργίνη οδηγεί σε σηµαντική αύξηση στη συνολική πρόσληψη
τροφής εξαιτίας της αύξησης τόσο στην πρωτεϊνική όσο και στην υδατανθρακική πρόσληψη. Η
υπερφαγική αυτή απάντηση και στις δύο ισοθερµιδικής αξίας δίαιτες δεν θα µπορούσε να
εξηγηθεί ως απλή αντισεροτονινεργική δραστηριότητα, καθώς γνωρίζουµε καλά ότι το
σεροτονινεργικό σύστηµα συντηρεί την πρωτεϊνική πρόσληψη και καταστέλλει την
υδατανθρακική. Προτείνεται λοιπόν ότι η επίδραση της µεσουλεργίνης στην 4ωρη πρόσληψη
τροφής είναι η έκφραση του διπλού τρόπου δράσης της- ανταγωνιστική δράση στους 5-HT2C
υποδοχείς που εντοπίζονται κυρίως στο µεσοκοιλιακό υποθάλαµο και ταυτόχρονα αγωνιστική
δράση στους D2 υποδοχείς που απαντώνται κυρίως στον πλάγιο υποθάλαµο.24,25,29,31,43
Η πρότασή µας αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η αποµορφίνη, ένας γνωστός D2
αγωνιστής, αν και προκάλεσε µείωση στη συνολική πρόσληψη της τροφής, επιµέρους επέφερε
σηµαντική αύξηση στην πρωτεϊνική πρόσληψη. Έχει καταδειχθεί ότι η ντοπαµίνη δρα µέσω
των D2 υποδοχέων προκειµένου να ανασταλεί η πρόσληψη της τροφής καθώς επίσης ότι οι
υποδοχείς αυτοί έχουν συνδεθεί µε την πρωτεϊνική πρόσληψη.43-45 Ως εκ τούτου, είναι πιθανό
ότι τόσο η πρόσληψη όσο και η επιλογή τροφής τις οποίες επιφέρει η µεσουλεργίνη εξηγούνται
ως η αλληλεπίδραση µεταξύ των 5-HT2C και των D2 υποδοχέων που βρίσκονται σε γειτονικές
περιοχές του υποθαλάµου. Η µεσουλεργίνη λοιπόν, οδηγεί σε πρόσληψη και επιλογή τροφής
µε διπλό τρόπο δράσης: αφενός αυξάνει την ΤΕΠ όπως ακριβώς η αποµορφίνη ένας καθαρά
ντοπαµινεργικός αγωνιστής, αφετέρου αυξάνει την ΤΕΥ ως ανταγωνιστής των 5-HT2C
υποδοχέων.46

18

Είναι γνωστό για τη βουσπιρόνη που διεγείρει τους 5-HT1Α αυτοϋποδοχείς, ότι αυξάνει την
πρόσληψη της τροφής πιθανόν µέσω της αναστολής απελευθέρωσης της σεροτονίνης από τους
νευρώνες που βρίσκονται στους πυρήνες ραφής στο µεσεγκέφαλο.14,22,27 Αυτού του είδους η
υπερφαγία είναι εκλεκτικού τύπου, δηλαδή αφορά συγκεκριµένα θρεπτικά συστατικά. Σε
επίµυες µε ταυτόχρονη πρόσβαση σε δύο ειδών δίαιτες που διαφέρουν ως προς το περιεχόµενο
σε πρωτεΐνη και υδατάνθρακα, η βουσπιρόνη εκλεκτικά αύξησε την πρόσληψη του
υδατάνθρακα κατά τη διάρκεια της πειραµατικής δοκιµασίας.28,47 Τα δικά µας δεδοµένα
υποστηρίζουν ότι η παρέµβαση στους 5-HT1Α αυτοϋποδοχείς διαδραµατίζει έµµεσο, όχι άµεσο,
ρόλο στον έλεγχο της πρόσληψης και της επιλογής τροφής. Η διέγερσή τους ή ο αποκλεισµός
τους µεταβάλλει τα επίπεδα της σεροτονίνης (5-ΗΤ), τα οποία µε τη σειρά τους
διεγείρουν άλλους υπότυπους σεροτονινεργικών υποδοχέων καταλήγοντας έτσι σε µεταβολές
στην πρόσληψη και την επιλογή τροφής.
Αντιθέτως, η χορήγηση του m-CPP, ενός µη εκλεκτικού 5-HT2C/1B αγωνιστή, οφείλει να
επιφέρει υποφαγία διαµέσου καθαρά δράσης σεροτονινεργικού τύπου.20,33,34 Στη δική µας
πειραµατική µελέτη αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως, καθώς παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση
στην υδατανθρακική πρόσληψη και καµία ουσιαστική µεταβολή στην πρωτεϊνική. Βασιζόµενοι
στα αποτελέσµατά µας προτείνουµε επίσης ότι οι 5-HT2C υποδοχείς παίζουν τον κυρίαρχο, αν
όχι τον αποκλειστικό, ρόλο στην πρόσληψη της τροφής και στις διαιτητικές προτιµήσεις.
Παρατηρήσαµε ότι η βουσπιρόνη προκάλεσε σηµαντική αύξηση στην πρόσληψη του
υδατάνθρακα, όταν αυτή χορηγήθηκε µόνη της. Εάν οι 5-HT1Α αυτοϋποδοχείς ήταν οι κύριοι
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υπεύθυνοι αυτής της δράσης, τότε η συγχορήγηση βουσπιρόνης και m-CPP θα εµφάνιζε ίδια
δράση όπως έκανε η βουσπιρόνη µόνη της, δηλαδή ευόδωση της πρόσληψης συνολικής τροφής
όσο και υδατάνθρακα επιµέρους. Εδώ όµως συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Με άλλα λόγια,
είχαµε δράση σεροτονινεργικού τύπου, γεγονός που συνεπάγεται πως διαµέσου της επίδρασης
του m-CPP οι 5-HT2C υποδοχείς υπερισχύουν των αντίστοιχων 5-HT1Α. Ανατρέχοντας στη
σχετική βιβλιογραφία καταγράφεται σε µελέτες συµπεριφοράς ότι οι δράσεις που
προκαλούνται είτε από την προσυναπτική είτε από τη µετασυναπτική διέγερση των 5-HT1Α
υποδοχέων, αντιστρέφονται σε σηµαντικό βαθµό από την ενεργοποίηση των 5-HT2C
µετασυναπτικών υποδοχέων.48,49 Φυσικά δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την έµµεση συµβολή
των 5-HT1Α αυτοϋποδοχέων όσον αφορά την πρόσληψη της τροφής και στις διαιτητικές
προτιµήσεις. Σηµειώνεται ότι η συγχορήγηση της µεσουλεργίνης και της βουσπιρόνης
προκάλεσε σηµαντική υπερφαγία, η οποία αποδίδεται πρωτίστως στη σηµαντική κατανάλωση
του υδατάνθρακα. Μάλιστα ήταν σχεδόν η διπλάσια συγκρινόµενη µε την κατανάλωση που
προκάλεσε η καθεµία από τις δύο φαρµακευτικές ουσίες µόνη της. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν
συνεργική δράση των δύο φαρµάκων.
Συνοπτικά στην παρούσα πειραµατική µελέτη καταδεικνύεται ότι η µεσουλεργίνη, ένας
ανταγωνιστής των 5-HT2C υποδοχέων και ταυτόχρονα αγωνιστής των D2 υποδοχέων, οδηγεί σε
πρόσληψη και επιλογή τροφής µέσω διπλού τρόπου δράσης: εξαιτίας της ταυτόχρονης
αντισεροτονινεργικής και ντοπαµινεργικής δραστηριότητας προκαλεί υπερφαγία που βαδίζει
παράλληλα µε αύξηση τόσο στην πρωτεϊνική πρόσληψη (δράση αποµορφίνης) όσο και στην
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υδατανθρακική (αντισεροτονινεργική δράση) αντίστοιχα. Η βουσπιρόνη λόγω της δράσης της
στους 5-HT1Α αυτοϋποδοχείς µοιάζει να επηρεάζει έµµεσα τις διαιτητικές προτιµήσεις. Ο
αποκλεισµός των 5-HT2C µετασυναπτικών υποδοχέων αποτελεί τον πιο σηµαντικό λόγο για την
αύξηση της υδατανθρακικής πρόσληψης, σε αντίθεση µε την αναστολή απελευθέρωσης της
σεροτονίνης από τους 5-HT1Α αυτοϋποδοχείς. Τα παραπάνω δεδοµένα συνηγορούν υπέρ της
άποψης ότι οι υποθαλαµικοί 5-HT2C υποδοχείς διαδραµατίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στις
ανορεκτικές ιδιότητες της σεροτονίνης. Φαίνεται ότι η οποιαδήποτε παρέµβαση στους 5-HT1Α
αυτοϋποδοχείς «διοχετεύεται» στους 5-HT2C µετασυναπτικούς υποδοχείς, οι οποίοι άµεσα -αν
όχι αποκλειστικά- εµπλέκονται στην προκαλούµενη από τη σεροτονίνη (5-ΗΤ) καταστολή της
συνολικής πρόσληψης τροφής και επιµέρους του υδατάνθρακα.
Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής έχουν αποτελέσει ένα από τα σύγχρονα πεδία έρευνας
της Φαρµακολογίας, ιδίως µετά τη διαπίστωση ότι η βουλιµία και οι λαίµαργες απαιτήσεις για
κατανάλωση υδατανθράκων ή εύγευστης γενικότερα τροφής παρατηρούνται συχνά στους
ασθενείς αυτούς.1,2,50,51 Τα ευρήµατά µας διευρύνουν το πεδίο κατανόησης στο νευροβιολογικό
υπόστρωµα της όρεξης και της πρόσληψης τροφής και συµβάλλουν σε πειραµατικές µελέτες
που αφορούν νέα φάρµακα εναντίον της υπερφαγίας και της παχυσαρκίας, ειδικά σε εκείνες τις
ουσίες µε 5-HT2C αγωνιστικές ιδιότητες.34,52,53 Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως όλα αυτά τα
χρόνια έχουν κυκλοφορήσει και δοκιµαστεί στην πράξη κάποιοι µη εκλεκτικοί ή έµµεσοι 5-ΗΤ
αγωνιστές εναντίον της υπερφαγίας. Με τη βοήθεια αυτών των σκευασµάτων υποστηρίχθηκε
σθεναρά ο ρόλος κλειδί των 5-HT2C υποδοχέων στην ρύθµιση της όρεξης.52,53 Το καλύτερο

21

παράδειγµα σε αυτό αποτέλεσαν οι µελέτες µε τον ανορεκτικό παράγοντα d-φενφλουραµίνη
(σκεύασµα µε την εµπορική ονοµασία Redux), που χρησιµοποιήθηκε αρκετά χρόνια για την
καταπολέµηση της υπερφαγίας και της παχυσαρκίας µέχρι που αποσύρθηκε εξαιτίας της
καρδιοτοξικότητας που προκαλούσε η χρήση του.54 Έχει αποδειχθεί ότι η d-φενφλουραµίνη
επάγει τη διαδικασία του κορεσµού στα ποντίκια και ως εκ τούτου µειώνει την πρόσληψη της
τροφής.55 H αποκλειστική µέχρι στιγµής παρουσία των 5-HT2C υποδοχέων στον εγκέφαλο και
όχι στην περιφέρεια να περιορίζει την πιθανότητα σοβαρών ανεπιθύµητων ενεργειών όπως της
d-φενφλουραµίνης. Ίσως και να ανοίγει ένας νέος δρόµος έρευνας προς την κατεύθυνση
σύνθεσης ανορεκτικών ουσιών µε εκλεκτική δράση στους 5-HT2C υποδοχείς.24,25
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Τροφείο Α (ΤΕΠ)

Τροφείο Β (ΤΕΥ)

80% Καζεΐνη
4.65% D-Γλυκόζη
4.65% Άµυλο
5% Μίγµα αλάτων
5% Αραβοσιτέλαιο
0.5% Μίγµα βιταµινών
0.25% Χολινοχλωρίδιο

0% Καζεΐνη
44.65% D-Γλυκόζη
44.65% Άµυλο
5% Μίγµα αλάτων
5% Αραβοσιτέλαιο
0.5% Μίγµα βιταµινών
0.25% Χολινοχλωρίδιο

Πίνακας 1. H % αναλογία των συστατικών στην ισοθερµιδικής αξίας Τροφή είτε
Εµπλουτισµένη σε Πρωτεΐνη (ΤΕΠ) είτε σε Υδατάνθρακα (ΤΕΥ), που τοποθετήθηκαν στα
τροφεία Α και Β αντίστοιχα

31

Πρωτεΐνη (ΤΕΠ)

Υδατάνθρακας (ΤΕΥ)

Ολκή Πρόσληψη (ΟΠ)

14

12

Πρόληψη Τροφής (g/4h)

10
**

**

**

8

**

**

*
**

*

6

4

2

0
Φυσ.Ορός

0,05

0,1
2,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)

4,0

Φυσ.Ορός

0,05

0,1
2,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)

4,0

Φυσ.Ορός 0,05

0,1
2,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)

4,0

∆ιάγραµµα 1. Αποτελέσµατα της δράσης της βουσπιρόνης στην όρεξη και στις διαιτητικές επιλογές, 4 ώρες
µετά τη χορήγησή της σε επίµυες. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το µέσο όρο (σε g/4ώρες) και το τυπικό
σφάλµα (± S.E.) των 8 επιµύων ανά οµάδα, σε τροφή εµπλουτισµένη σε πρωτεΐνη (ΤΕΠ), σε υδατάνθρακα
(ΤΕΥ) και την ολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ). Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν το επίπεδο σηµαντικότητας (όπου
* p<0.05 και **p<0.01) σε σύγκριση µε την οµάδα των µαρτύρων.
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Πρωτεΐνη (ΤΕΠ)

Υδατάνθρακας (ΤΕΥ)

Ολική Πρόσληψη (ΟΠ)

14

12

Πρόσληψη Τροφής (g/4h)

10
**

**

8
*

*

6

4
**
2

**

0
Φυσ.Ορός

1,0
3,0
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)

Φυσ.Ορός 1,0
3,0
Μεσουλεργίνη
(mg/kg,i.p.)

Φυσ.Ορός 1,0
3,0
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)

∆ιάγραµµα 2. Αποτελέσµατα της δράσης της µεσουλεργίνης στην όρεξη και στις διαιτητικές επιλογές, 4 ώρες
µετά τη χορήγησή της σε επίµυες. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το µέσο όρο (σε g/4ώρες) και το τυπικό
σφάλµα (± S.E.) των 8 επιµύων ανά οµάδα, σε τροφή εµπλουτισµένη σε πρωτεΐνη (ΤΕΠ), σε υδατάνθρακα
(ΤΕΥ) και την ολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ). Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν το επίπεδο σηµαντικότητας (όπου
* p<0.05 και **p<0.01) σε σύγκριση µε την οµάδα των µαρτύρων.
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14
Πρωτεΐνη (ΤΕΠ)

Υδατάνθρακας (ΤΕΥ)

Ολική Πρόσληψη (ΟΠ)

Πρόσ ληψη Τροφής (g/4h)

12

10

8

6

4

2

**

**

**

**

0
Φυσ.Ορός

5,0
10,0
m-CPP
(mg/kg, i.p.)

Φυσ.Ορός

5,0
10,0
m-CPP
(mg/kg,i.p.)

Φυσ.Ορός

5,0
10,0
m-CPP
(mg/kg, i.p.)

∆ιάγραµµα 3. Αποτελέσµατα της δράσης του m-CPP στην όρεξη και στις διαιτητικές επιλογές, 4 ώρες µετά τη
χορήγησή της σε επίµυες. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το µέσο όρο (σε g/4ώρες) και το τυπικό σφάλµα
(± S.E.) των 8 επιµύων ανά οµάδα, σε τροφή εµπλουτισµένη σε πρωτεΐνη (ΤΕΠ), σε υδατάνθρακα (ΤΕΥ) και
την ολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ). Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν το επίπεδο σηµαντικότητας (όπου **p<0.01)
σε σύγκριση µε την οµάδα των µαρτύρων.
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Πρωτεΐνη (ΤΕΠ)

Ολική Πρόσληψη (ΟΠ)

Υδατάνθρακας (ΤΕΥ)

16
**
**

**

14

**

**

**

12
Πρόσ ληψη Τροφής (g/4h)

**

**

10

8

6

4

**
2

**

**
**

0
Φυσ. Ορός 1,0
Φυσ.Ορός 1,0

0,05

3,0
1,0
3,0
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)
0,1
2,0
4,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)

0,05

3,0
1,0
3,0
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)
0,1
2,0
4,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)

Φυσ.Ορός 1,0

0,05

3,0
1,0
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)
0,1
2,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)

3,0

4,0

∆ιάγραµµα 4. Αποτελέσµατα της δράσης της βουσπιρόνης στην όρεξη και στις διαιτητικές επιλογές, 4 ώρες
µετά τη χορήγησή της σε επίµυες στους οποίους χορηγήθηκε αρχικά µεσουλεργίνη. Κάθε στήλη
αντιπροσωπεύει το µέσο όρο (σε g/4ώρες) και το τυπικό σφάλµα (± S.E.) των 8 επιµύων ανά οµάδα, σε τροφή
εµπλουτισµένη σε πρωτεΐνη (ΤΕΠ), σε υδατάνθρακα (ΤΕΥ) και την ολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ). Οι
αστερίσκοι υποδηλώνουν το επίπεδο σηµαντικότητας (όπου **p<0.01)
µαρτύρων.

σε σύγκριση µε την οµάδα των
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14

12
Ολική Πρόσληψη (ΟΠ)

Πρωτεΐνη (ΤΕΠ)

Υδατάνθρακας (ΤΕΥ)

Π ρ ό σ λη ψη Τ ρ ο φ ή ς (g /4h )

10

8

6

4
**
**

2

**

**
**

**

**

*

0
Φυσ.Ορός 0,05

5,0

0,1
2,0
Βουσπιρόνη
(mg/kg, i.p.)
10,0
5,0
m-CPP
(mg/kg, i.p.)

4,0

10,0

Φυσ.Ορός 0,05

5,0

0,1
2,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)
10,0
5,0
mCPP
(mg/kg, i.p.)

4,0

Φυσ.Ορός 0,05

10,0

5,0

0,1
2,0
Βουσπ ιρόνη
(mg/kg, i.p.)
10,0 5,0
mCPP
(mg/kg, i.p.)

4,0

10,0

∆ιάγραµµα 5. Αποτελέσµατα της δράσης του m-CPP στην όρεξη και στις διαιτητικές επιλογές, 4 ώρες µετά τη
χορήγησή της σε επίµυες στους οποίους χορηγήθηκε αρχικά βουσπιρόνη. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το µέσο
όρο (σε g/4ώρες) και το τυπικό σφάλµα (± S.E.) των 8 επιµύων ανά οµάδα, σε τροφή εµπλουτισµένη σε
πρωτεΐνη (ΤΕΠ), σε υδατάνθρακα (ΤΕΥ) και την ολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ). Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν
το επίπεδο σηµαντικότητας (όπου * p<0.05 και **p<0.01) σε σύγκριση µε την οµάδα των µαρτύρων.
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Πρωτεΐνη (∆ΕΠ)

Υδατάνθρακας (∆ΕΥ)

Ολική Πρόσληψη (ΟΠ)

14

12

Πρόσ ληψη Τροφής (g/4h)

10

8

6

4

2

**

**

0
Φυσ.Ορός
Φυσ.Ορός

0,05
0,1
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)
5,0
10,0
m-CPP
(mg/kg, i.p.)

0,05
0,1
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)
5,0
10,0
m-CPP
(mg/kg, i.p.)

Φυσ.Ορός

2,0
4,0
Μεσουλεργίνη
(mg/kg, i.p.)
5,0
10,0
m-CPP
(mg/kg, i.p.)

∆ιάγραµµα 6. Αποτελέσµατα της δράσης του m-CPP στην όρεξη και στις διαιτητικές επιλογές, 4 ώρες µετά τη
χορήγησή της σε επίµυες στους οποίους χορηγήθηκε αρχικά µεσουλεργίνη. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το
µέσο όρο (σε g/4ώρες) και το τυπικό σφάλµα (± S.E.) των 8 επιµύων ανά οµάδα, σε τροφή εµπλουτισµένη σε
πρωτεΐνη (ΤΕΠ), σε υδατάνθρακα (ΤΕΥ) και την ολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ). Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν
το επίπεδο σηµαντικότητας (όπου **p<0.01) σε σύγκριση µε την οµάδα των µαρτύρων.
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14

12
Πρωτεΐνη (TΕΠ)

Υδατάνθρακας (TΕΥ)

Ολική Πρόσληψη (ΟΠ)

Πρόσληψη Τροφής (g/4h)

10

8

6

4

2

**

0
Φυσ.Ορός

1,0
Απ οµορφίνη
(mg/kg, i.p.)

Φυσ.Ορός

1,0
Απ οµορφίνη
(mg/kg,i.p.)

Φυσ.Ορός

1,0
Απ οµορφίνη
(mg/kg, i.p.)

∆ιάγραµµα 7. Αποτελέσµατα της δράσης της αποµορφίνης στην όρεξη και στις διαιτητικές επιλογές, 4 ώρες
µετά τη χορήγησή της σε επίµυες. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το µέσο όρο (σε g/4ώρες) και το τυπικό
σφάλµα (± S.E.) των 8 επιµύων ανά οµάδα, σε τροφή εµπλουτισµένη σε πρωτεΐνη (ΤΕΠ), σε υδατάνθρακα
(ΤΕΥ) και την ολική πρόσληψη τροφής (ΟΠ). Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν το επίπεδο σηµαντικότητας (όπου
**p<0.01) σε σύγκριση µε την οµάδα των µαρτύρων.
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