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ΑΦΗΔΡΧΖ

ηελ oηθνγέλεηά κνπ

“H Mεγάιε Οηθνγέλεηα” (“La Grande Famille”)
René Magritte, 1898-1967

EΤΥΑΡΗΣΗΔ
Mε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα
θαζεγήηξηά κνπ, Θενδψξα Υνιή-Παπαδνπνχινπ, πνπ κε ελζάξξπλε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
έξεπλάο κνπ πάλσ ζε απηφ ην ηφζν ηδηαίηεξν ζέκα. Με ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επηκνλή θαη ηελ
εκπεηξία ηεο κπφξεζα λα πινεγεζψ ζηα δχζθνια λεξά ηεο έξεπλαο θαη λα θηάζσ ζηελ αθηή.
Δπραξηζηψ ζεξκά ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο κνπ επηηξνπήο, Καζεγεηέο ηέξγην
Λνγνζεηίδε θαη Αλαζηαζία Παληαδάθε, γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο.
Αθφκα, επραξηζηψ ζεξκά ηα κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηαηξηβήο,
Καζεγεηέο Νηθφιαν Φξάγθε θαη Αλαζηαζία Εψηνπ θαη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Γηακάλησ
Λάδαξε θαη Παληειεήκνλα Αξδφγινπ, γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ
δηέζεζαλ.
Θέισ λα επραξηζηήζσ νιφςπρα γηα ηελ πξαθηηθή θαη ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπο, ηνπο
θαζεγεηέο, ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνρεκείαο
ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνθπζηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Νεπξνβηνινγίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Εσηθψλ Πξνηχπσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ
Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (ΗΗΒΔΑΑ), ηεο Οκάδαο Τπεξβξαρέσλ Με-Γξακκηθψλ
Αιιειεπηδξάζεσλ θαη Πεγψλ Laser (UNIS) ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο Έξεπλαο Κξήηεο
(ΗΣΔ), θαη ηνπ ηκεσλίδεηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Θεαγελείνπ Ννζνθνκείνπ
Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα θαη πξνζσπηθά εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηνλ
εξεπλεηή Γεψξγην Γεξνκηραιφ (Θεαγέλεην Ννζνθνκείν), ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα
Διέλε Νηθνιαθάθε, ηνλ κεηαδηδαθηνξηθφ εξεπλεηή Γεκήηξε Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπο
ζπκθνηηεηέο κνπ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηέιην Καξνχιηα, Καηεξίλα Βειαιή θαη Μαξία
Πίηηνπ (AΠΘ), ηελ Δξεπλήηξηα Δηξήλε θαιηφξα θαη ηνπο κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο
Παχιν Ρήγα θαη Αιεμία Πνιπζζίδε (IIBEAA), ηνλ Kαζεγεηή ηέιην Σδσξηδάθε θαη ηελ
εξεπλήηξηα Υξηζηίλα Γαζθαιάθε (ΗΣΔ).
Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ “Κνξξέο Φπζηθά Πξντφληα” γηα ηε γελλαηφδσξε ρνξεγία ησλ
δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο
ζην ΗΗΒΔΑΑ, θαη πξνζσπηθά ηνπο Γηψξγν Κνξξέ, ηαπξνχια Παληαδή θαη ηαχξν
Γεκεηξίνπ γηα ηελ αγαζηή ηνπο ζπλεξγαζία. Δπραξηζηψ ζεξκά ηε θαξκαθνπνηφ Πελειφπε
πιιηγλάθε, πνπ ελ κέζσ ηεο απαηηεηηθήο εξγαζίαο ηεο δηέζεζε ρξφλν γηα λα παξαζθεπάζεη
αθηινθεξδψο ηε κεγάιε ζεηξά δηαιπκάησλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηηο κειέηεο
θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη θαζκαηνζθνπίαο. Σέινο, επραξηζηψ ηνλ έκπεηξν θαξκαθνπνηφ
Μάξθν Φηιηάλν γηα ηα δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάπνηεο απφ ηηο κειέηεο
θαζκαηνζθνπίαο.
Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θίιν θαη εξεπλεηή Φπζηθήο ζην ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο, Θενθάλε Ράπηε,
πνπ κέζα απφ πνιχσξεο ζπδεηήζεηο κε βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε θαη
απνζαθήληζε πνιχπινθσλ ελλνηψλ απφ ηε Φπζηθή. Αθφκα, επραξηζηψ ηνλ αγαπεκέλν θίιν
Γηάλλε Αικπξάληε, δηεπζπληή εξεπλψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεσξεηηθήο Βηνινγίαο θαη.
Τπνινγηζηηθήο Γνληδησκαηηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ
πάλσ ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα ηεο έξεπλάο κνπ.
Θέισ λα πσ έλα κεγάιν “επραξηζηψ” κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ζηνλ ηαηξφ θαη εξεπλεηή
πχξν Κπβέιιν πνπ πίζηεςε ζε εκέλα, ζηάζεθε δίπια κνπ θαη κε ππνζηήξημε αδηάιεηπηα φια
απηά ηα ρξφληα. Αθφκα, επραξηζηψ ηε Γηεζλή Αθαδεκία Κιαζζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο θαη ηνλ
i

Καζεγεηή Γεψξγην Βπζνχιθα γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηo αξρηθφ ζηάδην ηεο
δηδαθηνξηθήο έξεπλαο.
Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε δχν ζεκαληηθνχο εθιηπφληεο επηζηήκνλεο.
Πξψηνλ, ζηνλ θαζεγεηή Θεσξεηηθήο θαη Τπνινγηζηηθήο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Liverpool, Ray C. Paton. Αλ θαη δελ ζπκκεηείρε ζηελ πξνθείκελε έξεπλα, ήηαλ σζηφζν απηφο
πνπ κέζα απφ ηελ πξσηνπνξηαθή δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε κε έθεξε γηα πξψηε θνξά ζε
επαθή κε ηε ζπζηεκηθή ζεψξεζε ησλ νξγαληζκψλ, κε ηελ Κπβεξλεηηθή θαη κε ηελ
Πιεξνθνξηαθή θαη Τπνινγηζηηθή Βηνινγία, εηζάγνληάο κε ζηνλ ζπλαξπαζηηθφηεξν - γηα
εκέλα - θιάδν ηεο επηζηήκεο κνπ. Αθφκα, ζηνλ εμέρνληα εξεπλεηή Ππξεληθήο Φπζηθήο,
Γεξάζηκν Αλαγλσζηάην γηα ηε - δπζηπρψο ζχληνκε - ζπλεξγαζία καο πάλσ ζε πεηξάκαηα
δηαθνξηθήο ζαξσηηθήο ζεξκηδνκεηξίαο πνπ είραλ σο ζηφρν λα εμειίμνπλ παιαηφηεξεο
παξαηεξήζεηο ηνπ πάλσ ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηε Γξ. Μαξία Μαπξνπνχινπ, ηε Γξ. Βάζηα Υαηδή θαη ζε φινπο ηνπο
θίινπο θαη αγαπεκέλνπο κνπ, πνπ έθαλαλ απηά ηα ρξφληα πην ελδηαθέξνληα θαη πνιχρξσκα.
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ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ

“ ηαλ εξγαδφκνπλ σο εξεπλεηήο ζε έλα κεγάιν εξεπλεηηθφ θέληξν, έλαο απφ ηνπο πην
πςειφβαζκνπο θαη επηηπρεκέλνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, έδσζε κηα ζεηξά δηαιέμεσλ κε ζέκα:
“Πψο λα επηηχρεη θαλείο ζηελ Δπηζηήκε”. Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν
ηνπ Σhomas Kuhn „Ζ Γνκή ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δπαλαζηάζεσλ‟ σο νδεγφ γηα ηνπο λένπο
εξεπλεηέο. Σν θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα, είπε, είλαη λα θξαηά θαλείο ην εξεπλεηηθφ
ηνπ ελδηαθέξνλ εζηηαζκέλν ζηελ „ζπλεζηζκέλε‟ θαη απνδεθηή επηζηήκε θαη λα απνθεχγεη λα
εξεπλά αζπλήζηζηα θαη πεξηζσξηαθά γλσζηηθά πεδία. Bαζκηαία, εμήγεζε, ζα πξνέθππηαλ θαί
νη εμεγήζεηο γηα ηα φπνηα αζπλήζηζηα επξήκαηα, κέζα απφ ηε δηαηχπσζε κηθξψλ εξσηήζεσλ
πνπ ε απάληεζή ηνπο ζα ήηαλ ήδε γλσζηή πέξαλ θάζε ακθηβνιίαο.
Με βάζε ην δηθφ ηνπ νξηζκφ, ε έξεπλα πάλσ ζηα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα δελ
αθνινπζεί απηφ ην κνλνπάηη, θαη άξα ζρεδφλ πάληα ζα είλαη „κε επηηπρεκέλε‟. κσο [...]
άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν έρνπλ δεη φθεινο απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ
[...] θαη απηέο νη επηδξάζεηο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηελ επινγία θαη ηελ θαηάξα ηεο
Οκνηνπαζεηηθήο. Σν δίιεκκα είλαη πσο απηέο ηηο επηδξάζεηο θαί ηηο βιέπνπκε θαί ηηο
βηψλνπκε αιιά δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ηηο εμεγήζνπκε [...]. Υσξίο ζσζηέο κεζνδνινγίεο πνπ
απνθιείνπλ απζηεξά ηελ πξνθαηάιεςε, δελ ζα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηί ζπκβαίλεη [...].
Υσξίο επαξθή δεδνκέλα θαιήο πνηφηεηαο, δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα θαηαιήμνπκε αλ ε
Οκνηνπαζεηηθή αθνξά ηελ χιε ή ηε „καγεία‟. Σα απνηειέζκαηα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο
νθείινληαη ζηελ πξνζκνλή θαη ζην θαηλφκελν ηνπ placebo, ζε θάπνην αδηφξαην είδνο
πιεξνθνξίαο πνπ δελ κπνξνχκε αθφκα λα κεηξήζνπκε γηαηί δε δηαζέηνπκε ηελ θαηάιιειε
ηερλνινγία ή ζε θάηη πην βαζχ θαη „κπζηηθηζηηθφ‟ φπσο ε νηθνπκεληθή ζχλδεζε φισλ ησλ
δσληαλψλ κνξθψλ χπαξμεο;
Σν εχξνο απηψλ ησλ εξσηεκάησλ αληαλαθιά ην βάζνο ηεο άγλνηάο καο. ”
-

W.B. Jonas, 2000
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Τπεξαξαηά, δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα θαξκαθνινγηθά δξαζηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ
ρνξεγνχληαη κε ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ ζε αλζξψπνπο, δψα θαη θπηά εδψ θαη δχν αηψλεο. Σα
δηαιχκαηα απηά απνηεινχλ έλα ζπλαξπαζηηθφ φζν θαη ακθηιεγφκελν πεδίν έξεπλαο, ηφζν σο
πξνο ηε ζχζηαζή ηνπο φζν θαη σο πξνο ηε δξάζε ηνπο πάλσ ζηνπο βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο.
ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα, δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα
κειεηεζεί ε επίδξαζε ρακειψλ θαη ππεξαξαηψλ ζπγθεληξψζεσλ απφ ηνμηθνχο παξάγνληεο,
πάλσ ζε βηνινγηθά ζπζηήκαηα.
ε ζπκθσλία κε κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ηα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια πνπ επηιέρζεθαλ
γηα ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα εζηίαζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο
ππεξαξαίσζεο ζε ζπζηεκηθέο - παξά ζε κεκνλσκέλεο - παξακέηξνπο. ηηο κειέηεο
ειεθηξνθπζηνινγίαο, απηφ κεηαθξάζηεθε ζε θαηαγξαθή ηνπηθψλ δπλακηθψλ πεδίνπ θαη
ζχλζεησλ δπλακηθψλ ελεξγείαο απφ δσηθέο εγθεθαιηθέο ηνκέο θαη ηζρηαθά λεχξα, αληίζηνηρα.
ηηο ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο δψσλ, νη παξάκεηξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ αθνξνχζαλ ζπλνιηθά
ηελ θηλεηηθφηεηα, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ αλαιγεζία ηνπ δψνπ. ηηο κειέηεο
θπηηαξηθήο επηβίσζεο, θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ, ε εζηίαζε
ήηαλ ζηελ επηβίσζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ, παξά ζε κεκνλσκέλεο
κνξηαθέο παξακέηξνπο. Δπίζεο δηελεξγήζεθαλ θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο ελφο αξηζκνχ
ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ ζε κεγάιε πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο κε ζθνπφ,
αθ‟ελφο, ηελ επηβεβαίσζε δεκνζηεπκέλσλ απνηειεζκάησλ, αθ‟εηέξνπ, ηε δνθηκαζία γηα
πξψηε θνξά ηεο θαζκαηνζθνπηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ ζηελ πεξηνρή
ηεο αθηηλνβνιίαο Terahertz θαη, ηέινο, ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζήο καο γηα ελδερφκελν
ζρεκαηηζκφ “ακκσλησκέλσλ ειεθηξνλίσλ” θαηά ηελ θξνχζε ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ.
Ζ πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηελ Δπηζηήκε αθνξά
θπξίσο ηα απνηειέζκαηά καο απφ ηα πξσηφθνιια θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη επίδξαζεο ζην
γελεηηθφ πιηθφ. πλίζηαηαη ζε κηα αλαζεψξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη δεηεκάησλ πνπ ζπρλά
αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ θαη αθνξνχλ ηελ παξαηήξεζε
πσο ηα ππεξαξαηά δηαιχκαηα ηείλνπλ λα επηδξνχλ ζε βηνινγηθέο παξακέηξνπο κε ηξφπν πνπ
νκνηάδεη κε “ηαιαλησηηθή” ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ απφθξηζε ηεο εθάζηνηε παξακέηξνπ.
Σα πην ελδηαθέξνληα θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά επξήκαηά καο πξνήιζαλ απφ ηε ρνξήγεζε
ρακειψλ

θαη

ππεξαξαηψλ

δηαιπκάησλ

ησλ
v

δχν

επξέσο

ρξεζηκνπνηνχκελσλ

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ νπζηψλ, ζηζπιαηίλεο θαη νμαιηπιαηίλεο, ζε πγηείο θαη θαξθηληθέο
θπηηαξηθέο ζεηξέο. Οη ρξσκαηνκεηξηθέο δνθηκαζίεο ζνπιθνξνδακίλεο Β (δνθηκαζία “SRB”)
θαη 3-(4,5)-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (δνθηκαζία “ΜΣΣ”), θαη
ε δνθηκαζία επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ κε ειεθηξνθφξεζε κνλαδηαίσλ θπηηάξσλ ζε
πεθηή αγαξφδεο (δνθηκαζία “Comet”) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν θπηηαξηθψλ
θαιιηεξγεηψλ

θαηφπηλ

ρνξήγεζεο

δηαθφξσλ

ζπλήζσλ,

ρακειψλ

θαη

ππεξαξαηψλ

ζπγθεληξψζεσλ ζηζπιαηίλεο θαη νμαιηπιαηίλεο.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξήρζε κηα κε αλακελφκελε, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή
“δηθαζηθνχ”

ηχπνπ

απφθξηζε

κε

δηαδνρηθέο

θνξπθέο

θπηηαξνπξνζηαζίαο

θαη

θπηηαξνηνμηθφηεηαο έλαληη ηνπ κάξηπξα. Απηφ παξαηεξήζεθε θαη φηαλ ηα δηαιχκαηα
ρνξεγήζεθαλ ζηα θχηηαξα άλεπ πξνεπαηζζεηνπνίεζεο αιιά θαη φηαλ πξνεγήζεθε επψαζε κε
δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ ίδηνπ θπηηαξνηνμηθνχ παξάγνληα. Ζ παξαηήξεζε απηή
ζπλάδεη κε δηάθνξεο αλαθνξέο απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ρακειέο θαη
ππεξαξαηέο ζπγθεληξψζεηο ηνμηθψλ νπζηψλ αληηζηξέθνπλ ή πξνζηαηεχνπλ έλαληη ηεο ηνμηθήο
επίδξαζεο κεγαιχηεξσλ ζπγθεληξψζεσλ, ελψ θάπνηεο θνξέο αλαθέξεηαη παξφκνηα
“δηθαζηθή” απφθξηζε κε δηαδνρηθέο πςειέο θαη ρακειέο θνξπθέο ηεο βηνινγηθήο παξακέηξνπ
ππφ κειέηε. Απηφ γεληθά απνδίδεηαη ζε θαηλφκελα αξκνληθνχ ζπληνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ
επαηζζεζία βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πξνδηαηεζεηκέλσλ ή πξνεπαηζζεηνπνηεκέλσλ πξνο ηελ
παξάκεηξν ηεο ζπγθέληξσζεο ηνμηθψλ νπζηψλ. ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ καο
δηεπθξηλίδνπκε δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ παξαηεξνχκελε “ηαιαλησηηθή” ζπκπεξηθνξά θαη
εληνπίδνπκε ζεκεία πξνο κειινληηθή δηεξεχλεζε.
Σκήκαηα ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ ζην 66ν Παλειιήλην
πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο (Αζήλα, 2015) θαη ζην
17ν Παλειιήλην πλέδξην Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο (Αζήλα, 2016).
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ

Ultradilute, succussed solutions of pharmaceutically active chemical compounds have been
used therapeutically on humans, animals and plants for the past two centuries. They present
an exciting yet controversial area of research as regards both their composition and their
effect on living organisms. In the present doctoral research, a variety of methods were utilised
to assess the effect of low dilution and ultradilution of toxic compounds, on biological
systems.
In keeping with a systems approach, the experimental protocols chosen for this doctoral
research focused on measuring the effect of ultradilution on systemic - as opposed to isolated
- parameters. In electrophysiology, this entailed measuring local field potentials and
compound action potentials resulting from the synchronous neural activity of animal brain
slices and sciatic nerve fibres, respectively. For animal behavioural experiments, parameters
were measured related to whole-animal motility, emotionality and analgesia. For cytotoxicity
and genotoxicity experiments, the focus was on the survival of cell populations, as opposed to
more specific molecular parameters. Spectroscopic studies were also performed on a number
of ultradilute solutions, in order to verify previously reported findings but, more importantly,
to test for the first time the spectroscopic performance of such solutions in the Terahertz
region, as well as to test our hypothesis that “ammoniated electrons” possibly form as a result
of the succussion process.
The original contribution to Science made by this doctoral research is based on our results
obtained with cytotoxicity and genotoxicity protocols. It amounts to a rethinking of the
constraints and issues regarding a finding commonly mentioned in the scientific literature of
ultradilute solutions, namely that ultadilute succussed solutions often effect biological actions
in a way that resembles an “oscillatory” response of the parameter under study.
Our most interesting, statistically significant findings were obtained by using low and ultralow dilutions of the two widely used chemotherapeutic agents cisplatin and oxaliplatin on
healthy and malignant cell lines. The sulphorodamine B and 3-(4,5)-dimethylthiazol-2-yl)2,5-diphenyl tetrazolium bromide (“MTT”) colorimetric cell viability assays, and the singlecell gel electrophoresis (“Comet”) genotoxicity assay were used to test cells maintained in
culture, after administering various standard, low and ultra-low doses of cisplatin and
oxaliplatin.
vii

In some cases this produced an unexpected, statistically significant "bimodal" response, with
alternating peaks of cytoprotection and cytotoxicity compared to the control. This was
observed when toxins were administered to the cells without prior sensitisation but also when
they were administered after presensitising the cells with a different toxic concentration of the
respective platinum compound. This observation agrees with various reports from the
scientific literature stating that low and ultra-low dilutions of toxic compounds can reverse, or
protect against, the effects of higher dilutions; occasionally, biphasic-type responses are seen,
with alternating high and low peaks of the biological parameter under study. This has
generally been attributed to a harmonic resonance effect with respect to the sensitivity of
predisposed or presensitised biological systems against the concentration of certain toxic
agents. In the discussion of our findings, we elaborate on issues related to this “oscillatory”
response and pinpoint areas of focus for future research.
Parts of this doctoral work were presented at the 66th Αnnual Conference of the Hellenic
Society for Biochemistry and Molecular Biology (Athens, 2015) and at the 17th Panhellenic
Congress of Homeopathic Medicine (Athens, 2016).
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Κεθάιαην 1 – ΣΟ ΘΔΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ

1.1 Τπεξαξαηά Γπλακνπνηεκέλα Γηαιύκαηα (ΤΓΓ)
1.1.1 Γεληθά
“Σν πςειφηεξν ηδαληθφ ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζβιέπεη κηα ζεξαπεία είλαη ε ηαρεία, ήπηα
θαη κφληκε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο, είηε ε απνκάθξπλζε θαη εθξίδσζε ηεο αζζέλεηαο ζηελ
νιφηεηα ηεο έθηαζήο ηεο, κέζσ ηεο πην ζχληνκεο, πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο θαη πην αθίλδπλεο
κεζφδνπ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε επθνινθαηαλφεηεο αξρέο”. Με απηά ηα ιφγηα ν ηαηξφο
Samuel Hahnemann (1755-1843) πεξηγξάθεη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ έξγνπ ηνπ
“ξγαλνλ ηεο Θεξαπεπηηθήο Σέρλεο” (1810) ηελ νιηζηηθή θαη πνιπεπίπεδε ζηφρεπζε πνπ
νθείιεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ίαζε. Γλσξίζκαηα ηεο νπνίαο πξέπεη λα είλαη ε
απιφηεηα ηεο κεζφδνπ, ε ηαρχηεηα ηεο απφθξηζεο, ε κνληκφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, ε
απνπζία επηθίλδπλσλ παξελεξγεηψλ θαη ε εθξίδσζε ηεο λνζεξφηεηαο, κε απνηέιεζκα φρη
απιά κηα ζπκπησκαηηθή ή αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία, αιιά ηελ ίαζε ζε βάζνο.
Ζ νδφο κέζα απφ ηελ νπνία ν ίδηνο επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη θαη λα θάλεη πξάμε απηφ ην
ηδαληθφ, ήηαλ ε ζεξαπεπηηθή ησλ ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ, ή
Οκνηνπαζεηηθή, ηεο νπνίαο ζεσξείηαη “παηέξαο”. Γηα πεξηζζφηεξνπο απφ δχν αηψλεο,
κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν ηζρπξίδνληαη πσο έρνπλ δεη, θαη εμαθνινπζνχλ
λα βιέπνπλ, ζεκαληηθφ φθεινο ζηελ πγεία ηνπο απφ ηε ρξήζε ηέηνησλ δηαιπκάησλ.
Σαπηφρξνλα, ε βαζηθή έξεπλα ζπζηεκαηηθά παξάγεη ελδείμεηο δξαζηηθφηεηάο ηνπο. Ωζηφζν,
ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δηαιπκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε εμαηξεηηθά
ρακειή πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε δξαζηηθέο νπζίεο, έρνπλ θαηαζηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε
ζεξαπεπηηθή κέζνδν έλα ακθηιεγφκελν γλσζηηθφ πεδίν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, θάλνληαο
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε έξεπλα. πσο ζπδεηείηαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην
ηεο δηαηξηβήο, ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο ζπγθέληξσζεο ζηελ απφθξηζε πνπ πξνθαιείηαη
ζηνπο βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο δελ είλαη ηφζν κνλνζήκαληε φζν γεληθά ζεσξείηαη. Ζ
θαξκαθνινγία εθπιήζζεη κε νξηζκέλεο ππν-πεξηπηψζεηο θαη εμαηξέζεηο ηεο, φπσο ε
απνδεδεηγκέλε “δηθαζηθφηεηα” ηεο απφθξηζεο βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζε πνιχ ρακειέο
δφζεηο θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ θαη θπζηθψλ εξεζηζκάησλ, ππνδεηθλχνληαο πσο ίζσο λα
ππάξρνπλ κεραληζκνί ζηε βηνινγία γηα ηνπο νπνίνπο έρνπκε αθφκα λα κάζνπκε αξθεηά. Σνπο
κεραληζκνχο απηνχο νθείινπκε, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ηνπο πξνζεγγίζνπκε κε ηε
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ζνβαξφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηε δηαχγεηα θαη ηε κεζνδηθφηεηα πνπ επηηάζζεη ε ζσζηή
επηζηεκνληθή έξεπλα. Απηφ επηρεηξήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο
εξγαζίαο.

1.1.2 Γεληθέο Αξρέο Παξαζθεπήο ησλ ΤΓΓ
Σα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαη κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία αξαηψζεσλ ηεο πξψηεο χιεο, νδεγψληαο αξρηθά ζε αηζαλνιηθά βάκκαηα ηεο
πξψηεο χιεο (“κεηξηθά βάκκαηα”, mother tinctures) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πδαηναηζαλνιηθά ή
πδαηηθά δηαιχκαηα ησλ κεηξηθψλ βακκάησλ. Σα δηαιχκαηα απηά είλαη πνπ ρνξεγνχληαη ζε
αζζελείο κε ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ. ε πεξίπησζε ζηεξεψλ πξψησλ πιψλ πνπ δελ είλαη δηαιπηέο
ζε αηζαλφιε, πξψηα ιακβάλεη ρψξα θνληνξηνπνίεζε ή ιεηνηξίβεζή ηνπο (trituration) κε
ρξήζε ηγδίνπ κέζα ζε ζηεξεφ δηαιχηε (ζθφλε lactose monohydrate) θαη ζηε ζπλέρεηα δηάιπζε
απηψλ ζε πδαηηθφ ή πδαηναηζαλνιηθφ θνξέα. Ζ δηαδηθαζία ιακβάλεη πάληα ρψξα κέζα ζε
γπάιηλα θηαιίδηα.
Ζ δηαδνρηθή αξαίσζε ηεο αξρηθήο νπζίαο πεξηιακβάλεη θαη ηε δηαδηθαζία ηεο “θξνύζεο”
(succussion) ακέζσο κεηά απφ θάζε ζηάδην αξαίσζεο. Ζ θξνχζε ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε
γξήγνξσλ θαη δσεξψλ θηππεκάησλ ηνπ θηαιηδίνπ ζε κηα ζθιεξή ειαζηηθή αλζεθηηθή
επηθάλεηα, κε 20 έσο 150 επαλαιήςεηο είηε κφλν ζηνλ θάζεην άμνλα είηε θαί ζηνπο ηξεηο
άμνλεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο θξνχζεο παιαηφηεξα γηλφηαλ κε ην ρέξη ελψ πιένλ έρεη
απηνκαηνπνηεζεί θαη γίλεηαη κε κεραλήκαηα αθξηβείαο, αλ θαη έρνπλ εθθξαζηεί επηθπιάμεηο
γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηεο αλεμέιεγθηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ
παξακέηξσλ ηεο θξνχζεο (Vithoulkas, 1980). Ο ζσζηφο αξηζκφο θξνχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ
πξαθηηθή ηνπ Hahnemann, πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηηο 40 - 100 θξνχζεηο αλά ζηάδην αξαίσζεο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο αξαίσζεο θαί ηεο θξνχζεο καδί ζπληζηνχλ ηε “δπλακνπνίεζε”
(potentisation), εηδηθφ φξν πνπ πεξηγξάθεη ηφζν ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία φζν θαη, ελ είδεη
κνλάδαο κέηξεζεο, ηνλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γηα θάζε ζπγθεθεξηκέλν
δηάιπκα.
Ο βαζκφο ηεο δπλακνπνίεζεο, κε ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεηαη θαη νλνκαηίδεηαη θάζε ππεξαξαηφ
δπλακνπνηεκέλν δηάιπκα, πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αξαηψζεσλ θαη ηε κέζνδν
αξαίσζεο πνπ επηιέρζεθε. πγθεθξηκέλα ην γξάκκα Υ (ή D) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη
ηηο δεθαηηαίεο (Decimal) αξαηψζεηο, δειαδή απηέο πνπ πξνέθπςαλ κέζσ δηαδνρηθψλ
αξαηψζεσλ 1:10 (1 κέξνο δξαζηηθήο νπζίαο ζε 9 κέξε πδαηηθνχ ή πδαηναηζαλνιηθνχ
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δηαιχηε), ην γξάκκα C (ή CH) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηηο εθαηνζηηαίεο (Centessimal)
αξαηψζεηο, δειαδή απηέο πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κέζσ δηαδνρηθψλ αξαηψζεσλ 1:100 (1 κέξνο
δξαζηηθήο νπζίαο ζε 99 κέξε δηαιχηε) ελψ ππάξρνπλ θαη πνιχ κεγαιχηεξεο θιίκαθεο
αξαηψζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην πεξηνξηζκέλα.
Ο αξηζκφο πξηλ απν ην γξάκκα θαλεξψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αξαηψζεσλ πνπ ππέζηε ην
ζπγθεθξηκέλν δηάιπκα. Γηα παξάδεηγκα ε νλνκαζία “6Υ” ζεκαίλεη πσο ην αξρηθφ βάκκα
ππνβιήζεθε ζε έμη δηαδνρηθά ζηάδηα δεθαηηαίαο αξαίσζεο, ελψ ε νλνκαζία “30C” ζεκαίλεη
πσο ην αξρηθφ βάκκα ππνβιήζεθε ζε 30 ζηάδηα εθαηνζηηαίαο αξαίσζεο. Κάζε έλα απφ απηά
ηα ζηάδηα αθνινπζείηαη απφ κηα πιήξε ζεηξά θξνχζεσλ φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο.
Δπνκέλσο, ηα δηαιχκαηα ηεο δεθαηηαίαο θαη εθαηνζηηαίαο θιίκαθαο αξαίσζεο ελδέρεηαη λα
αληηζηνηρνχλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε ζεσξεηηθή ηειηθή ζπγθέληξσζε ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο,
αιιά λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ αξαηψζεσλ πνπ έγηλαλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα δηάιπκα
30C θαη έλα δηάιπκα 60Υ είλαη ηαπηφζεκα σο πξνο ηε ζεσξεηηθή ηειηθή ζπγθέληξσζε ηεο
δηαιπκέλεο νπζίαο, αιιά ελψ ην πξψην έρεη ππνζηεί 30 εθαηνζηηαίεο αξαηψζεηο, ην δεχηεξν
έρεη ππνζηεί 60 δεθαηηαίεο αξαηψζεηο. χκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο, ηα δχν δηαιχκαηα
δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξαγκαηηθψο ηζνδχλακα θαζψο ην δεχηεξν έρεη ππνζηεί 3000
θξνχζεηο πεξηζζφηεξεο απφ ην πξψην (Vithoulkas, 1980).
Γίλεηαη ζαθέο πσο ζηε θαξκαθνπνηία ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ ε θξίζηκε κεηαβιεηή δελ
είλαη ε αξρηθή ή ηειηθή κνξηαθφηεηα, αιιά ν βαζκόο δπλακνπνίεζεο, δειαδή ν αξηζκφο
δηαδνρηθψλ αξαηψζεσλ θαη θξνχζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ε δξαζηηθή νπζία. Ζ δε
αξαίσζε ππνινγίδεηαη κε βάζε αλαινγίεο φγθσλ, θαη φρη ηηο κνξηαθφηεηεο ηεο δξαζηηθήο
νπζίαο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 1.3.

Δηθόλα 1. 3: Η δηαδηθαζία ηεο δπλακνπνίεζεο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δεθαηηαίαο, δειαδή κε
παξάγνληα αξαίσζεο 1:9, θαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ θηαιηδίσλ γηα θάζε βήκα αξαίσζεο) όπνπ θάζε
δηαδνρηθό βήκα αξαίσζεο ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο (κεηξηθό βάκκα) ζε πδαηηθό δηαιύηε αθνινπζείηαη
από ηζρπξέο θξνύζεηο ζηνλ θάζεην άμνλα.
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ηελ έθθξαζε “δξαζηηθή νπζία”, ε ιέμε “δξαζηηθή” αλαθέξεηαη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε
δπλακνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην δηάιπκα 12X σο δξαζηηθή νπζία ζεσξείηαη ην
δηάιπκα 11Υ, ελψ γηα ην δηάιπκα 1Υ σο δξαζηηθή νπζία ζεσξείηαη ην κεηξηθφ βάκκα.
Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη παξαζθεπήο ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ: ε κέζνδνο θαηά
Hahnemann θαη ε κέζνδνο θαηά Korsakoff. ηελ πξψηε, πνπ φπσο δειψλεη ην φλνκά ηεο
είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν S. Hahnemann, ρξεζηκνπνηείηαη έλα θαηλνχξην, άζεπην
θηαιίδην γηα θάζε δηαδνρηθφ βήκα αξαίσζεο (εηθφλα 1.3) ελψ ζηε κέζνδν θαηά Korsakoff φια
ηα ζηάδηα αξαίσζεο γίλνληαη κε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ θηαιηδίνπ θαη απνκάθξπλζε
ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηεο δξαζηηθήο νπζίαο.
Αλάγνληαο ηε ζπγθέληξσζε ελφο ππεξαξαηνχ δπλακνπνηεκέλνπ δηαιχκαηνο ζην αξρηθφ
κεηξηθφ ηνπ βάκκα, νη

ζεσξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηαιχκαηνο πεξηγξάθνληαη ζηνλ

πίλαθα 1.4. Αληίζηνηρα, νη ζεσξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο θαη ηνπ
δηαιχηε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ καζεκαηηθφ κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ δεχηεξνπ κε βάζε κηα
ζπλάξηεζε πνπ απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηεο θακπχιεο West-Brown-Enquist (West et al.,
2001) πνπ πεξηγξάθεη ζεσξεηηθά ηελ πνζνηηθή αχμεζε ηεο βηνκάδαο βηνινγηθψλ
ζπζηεκάησλ, κε βάζε κεηαβνιηθέο θαη ελεξγεηαθέο παξακέηξνπο ησλ θπηηάξσλ θαη ηζηψλ
(Μνlski, 2011), δίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.5.
Γπλακνπνίεζε
1Υ
2Υ
6Υ
1C
3C
6C
200C
1M

Αξαίσζε
1*10 ηνπ κεηξηθνχ βάκκαηνο
1*10-2
-- » -1*10-6
-- » --1
1*100
-- » --3
1*100
-- » --6
1*100
-- » -1*100-200
-- » --1000
1*100
-- » --1

Πίλαθαο 1. 4: Ο βαζκόο αξαίσζεο ηνπ αξρηθνύ “κεηξηθνύ βάκκαηνο” πνπ αληηζηνηρεί ζε
ραξαθηεξηζηηθνύο βαζκνύο δπλακνπνίεζεο.

Dx

ΓΟ(x)

Γ(x)

C(x)

ΓΟ(x)

Γ(x)

D1
D2
D3
Dn

0.1
0.01
0.001
10-n

0.9
0.99
0.999
1-10-n

C1
C2
C3
Cn

0.01
0.0001
0.000001
10-2n

0.99
0.9999
0.999999
1-10-2n

Πίλαθαο 1. 5: Οη δεθαηηαίεο (D) θαη εθαηνζηηαίεο (C) ζεσξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο
ΓO κε ζπγθέληξσζε ΓΟ(x) θαη ε ζεσξεηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύηε Γ κε ζπγθέληξσζε Γ(x) όπνπ ε
ηηκή x = 1,2, ..., n, ππνδειώλεη ην βαζκό αξαίσζεο. Tξνπνπνηεκέλνο πίλαθαο από Molski, 2011.
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Ωο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαζθεπή ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ γηα
ζεξαπεπηηθή ρξήζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλφξγαλεο ή νξγαληθέο ρεκηθέο ελψζεηο,
αδξαλή κέηαιια, νιφθιεξα ή επηκέξνπο ηκήκαηα απφ θπηά, δψα θαη νξπθηά, θαη παζνγφλνη
παξάγνληεο φπσο θαιιηέξγεηεο κηθξνβίσλ, ηνμίλεο θαη βηνινγηθέο απεθθξίζεηο. ηελ πξάμε νη
πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απηέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί
παζνγελεηηθέο δνθηκέο θαη ε πιήξεο ζπκπησκαηνινγία ηνπο έρεη θαηαγξαθεί ζε ζπιινγέο
δεδνκέλσλ (Materia Μedicas) βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη αληηζηνίρηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ
αζζελνχο κε ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο ζε πγηείο εζεινληέο
(repertorisation). Πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί κηα νπζία κέζα ζε κηα Materia Μedica,
πξέπεη φρη κφλν λα έρεη απνδεηρζεί ε ηθαλφηεηά ηεο λα πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ζε πγηείο αιιά
θαη ε ηθαλφηεηα λα ζεξαπεχεη ηα αληίζηνηρα ζπκπηψκαηα ζε αζζελείο (Bellavite et al., 1995).
Ζ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε Materia Medica (William Boericke, 1927) αξηζκεί 685
νπζίεο ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο Materia Medicas (Allen 1874, Κent 1897, θ.ά.) κε κηθξφηεξν
αξηζκφ θαξκάθσλ.
Γηα ηελ παξαζθεπή ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπληεξεηηθά. Σα δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκβξνρή ζηεξεψλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο θαη Γεξκαληθήο Φαξκαθνπνηίαο βάζεη ησλ νπνίσλ
παξαζθεπάδνληαη ηα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα ζηελ Δπξψπε, πξέπεη λα
πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο αηζαλφιεο - ε νπνία πξνζηίζεηαη κφλν ζε εθείλεο ηηο
δπλακνπνηήζεηο πνπ δηαηεξνχληαη ιφγσ ζπρλήο ζεξαπεπηηθήο ηνπο ρξήζεο - θαη φρη ζε φιεο
ηηο ελδηάκεζεο. Ζ πξνζζήθε ελφο πνζνζηνχ αηζαλφιεο, πνπ βηβιηνγξαθηθά επηβάιιεηαη λα
αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 70% θαη‟ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο, είλαη απαξαίηεηε γηα λα
απνθεπρζεί ε αλάπηπμε κηθξνβίσλ αιιά θαη επεηδή ηα δηαιχκαηα πξννξίδνληαη γηα εκβξνρή
ζηεξεψλ εθδφρσλ (ζθφλε lactose monohydrate ή ζθαηξίδηα ζαθραξφδεο/ιαθηφδεο). Καηά ηελ
εκβξνρή ελφο ππεξαξαηνχ δπλακνπνηεκέλνπ δηαιχκαηνο ζε έλα ζηεξεφ έθδνρν ην πνζνζηφ
ηνπ πγξνχ επηβάιιεηαη λα είλαη 1% θαηά βάξνο, ζπλεπψο ην πνζνζηφ ηεο πγξαζίαο είλαη
πνιχ κηθξφ γηα λα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε κηθξνβίσλ. Αλ θαη ν S. Hahnemann παξαζθεχαδε
ηηο δηαδνρηθέο αξαηψζεηο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηνπ δηαιπκάησλ κέζα ζε ακηγψο αηζαλνιηθφ
δηαιχηε, ζήκεξα θάηη ηέηνην δελ ζπλεζίδεηαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ ζα είρε. Γεληθά,
ε ζεκαζία ηεο αηζαλφιεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δπλακνπνίεζεο είλαη ακθηιεγφκελε. Κάπνηνη
εξεπλεηέο αλαθέξνπλ πσο ηα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα είλαη δξαζηηθά κφλν
φηαλ παξαζθεπάδνληαη κέζα ζε πδαηναηζαλνιηθφ, θαη φρη ζε ακηγψο πδαηηθφ δηαιχηε. Οη
εξεπλεηέο απηνί ππνζέηνπλ πσο αζθείηαη θάπνηα πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε απφ ηελ αηζαλφιε
ζηηο δνκέο πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηνλ δηαιχηε θαηά ηε δπλακνπνίεζε (Sukul 1999 7

Hofbauer et al., 2010). Ωζηφζν άιινη εξεπλεηέο δελ αλαθέξνπλ δηαθνξά ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ δηαιπκάησλ.
ηελ πξνθείκελε δηαηξηβή νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή
ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ ήηαλ αθ‟ελφο εθρπιίζκαηα θπηψλ (θεθάιαην 2.3.5, ζειίδα 51) κε
βάζε κεηξηθά βάκκαηα δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, θαη αθ‟ εηέξνπ δχν θπηηαξνζηαηηθέο ελψζεηο
ηεο πιαηίλαο (θεθάιαηα 2.4.5 ζηε ζειίδα 63, θαη 4.1.1 ζηε ζειίδα 76, αληίζηνηρα) πνπ πξνο ην
παξφλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηα Materia Medica.
Ζ Δπξσπατθή θαη Γεξκαληθή Φαξκαθνπνηία (2000, 2001, 2003) νξίδνπλ απζηεξέο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θπηψλ θαη ηκεκάησλ ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα, ζπιινγή απφ ηνλ ίδην
πάληα γεσγξαθηθφ ηφπν, ππφ μεξέο ζπλζήθεο, ζηελ ελδεηθλπφκελε επνρή ηνπ ρξφλνπ (πνπ γηα
ηνπο θαξπνχο είλαη φηαλ βξίζθνληαη ζε πιήξε σξίκαλζε, ελψ γηα νιφθιεξα θπηά φηαλ
βξίζθνληαη ζε πιήξε αλζνθνξία) θαη κε κέξηκλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε επηκνιχλζεσλ απφ
βξσκηά, ζθφλε ή πηζαλά μέλα ζψκαηα. Σα θπηά ειέγρνληαη καθξνζθνπηθά γηα απνπζία
αζζελεηψλ, λέθξσζε ηκεκάησλ, νξαηέο βιάβεο, παξνπζία εληφκσλ ή άιισλ επηκνιχλζεσλ
απφ δψα, κπθεηηάζεηο θαη άιιεο ελδείμεηο αζζέλεηαο. πνπ ν θαζαξηζκφο είλαη απαξαίηεηνο,
απηφο γίλεηαη κε ην ειάρηζην δπλαηφ λεξφ θαη ην θπηφ αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη πιήξσο πξηλ ηελ
επεμεξγαζία ηνπ. Γεληθά ηα θπηά ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη αλ απηφ
δελ είλαη εθηθηφ, είηε θαηαςχρνληαη ζε βαζηά θαηάςπμε είηε δηαηεξνχληαη ζε αηζαλφιε. ηε
δεχηεξε πεξίπησζε, ε αηζαλφιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπληήξεζε ζπλππνινγίδεηαη ζηελ
ηειηθή πνζφηεηα αηζαλφιεο ηνπ κείγκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαζθεπήο ηνπο, ηα
κεηξηθά βάκκαηα ειέγρνληαη σο ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο κε ρξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηηβάδαο,
ηζνειεθηξηθή εζηίαζε θαη άιιεο ηερληθέο. Δμαηηίαο ησλ πνιχ ρακειψλ κνξηαθνηήησλ ησλ
ΤΓΓ, ν έιεγρνο πνηφηεηάο ηνπο γίλεηαη κε βάζε ην κεηξηθφ βάκκα, πνπ είλαη ην ππθλφηεξν
απφ ηα δηαιχκαηα, θαη κε επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη επαλαιεςηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο (German Homeopathic Pharmacopoeia, GmbH Medpharm Scientific Publishers, 2000, 2001, 2003).
πσο αλαθέξζεθε, ε θξνχζε ζεσξείηαη βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν γηα ηε
δξαζηηθφηεηα ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ, αλ θαη ε αθξηβήο επίδξαζή ηεο ζηε δνκή ησλ
δηαιπκάησλ δελ είλαη ζαθήο. Πεηξάκαηα κε ππεξαξαηά δηαιχκαηα έρνπλ δείμεη πσο, γηα λα
δηαηεξεζνχλ θάπνηεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο αξρηθήο νπζίαο, δελ
αξθεί νχηε κφλν ε αξαίσζε νχηε κφλν ε θξνχζε. Ζ θξνχζε έρεη ππνηεζεί φηη πξνζδίδεη
θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεη κεραληθή ελέξγεηα ζε κνξηαθφ επίπεδν, φπνπ θαη δηαηίζεηαη
γηα ηελ παξαγσγή ρεκηθνχ έξγνπ, ελψ δηαηεξεί ζηαζεξά ηα ζπκπιέγκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη
κέζα ζην λεξφ θαη κεηαθέξνπλ ηε βηνρεκηθή πιεξνθνξία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε
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δξαζηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο (Lo et al., 1996). Έρεη, δειαδή, ππνηεζεί φηη ε κεραληθή
θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ιακβάλνπλ ηα δηαιχκαηα κε ηελ θξνχζε, πξνζδίδεη ελέξγεηα ζε
κηθξνζθνπηθφ επηπεδν ζε δνκέο θαη δίλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε δηάθνξεο κηθξνθιίκαθεο, ηηο
νπνίεο ζηαζεξνπνηεί (Torres, 2002).

Δπίζεο θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο κε ειεθηξνληθή,

ππέξπζξε θαη NMR θαζκαηνζθνπία έρνπλ δείμεη δηαθνξέο κεηαμχ ρεκηθά παλνκνηφηππσλ
ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ πνπ ππέζηεζαλ θαη ζε εθείλα πνπ δελ ππέζηεζαλ θξνχζε (Sukul,
2001) αλ θαη άιιεο κειέηεο επίδξαζεο ζε θπηηαξηθά ζπζηήκαηα δελ εληνπίδνπλ δηαθνξά
αλάκεζα ζηε δξαζηηθφηεηα δπλακνπνηεκέλσλ θαη κε δπλακνπνηεκέλσλ ππεξαξαηψλ
δηαιπκάησλ (Ive et al., 2012). Άιινη εξεπλεηέο (Cristea et al., 1997) εμεηάδνληαο ηελ
επίδξαζε ηεο θξνχζεο παξαηήξεζαλ έλα κνηίβν πνπ απαληάηαη ζπρλά ζε κειέηεο κε
ππεξαξαηά δηαιχκαηα: ην κνηίβν ηεο “ηαιαλησηηθήο” απφθξηζεο πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηα
πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, φπσο αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 10.4, ζηε
ζειίδα 284. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο ε δηαδνρηθή αξαίσζε
εθρπιίζκαηνο Belladonna atropa ρσξίο θξνχζε κέρξη ηε δπλακνπνίεζε 6C επέθεξε κηα
θαξκαθνινγηθά αλακελφκελε ζηγκνεηδή απφθξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε φπνηα επίδξαζε
εμέιηπε. Aληίζεηα, αξαηψζεηο κε θξνχζε παξήγαγαλ “ηαιαλησηηθή” απφθξηζε πέξα απφ ηελ
αξαίσζε 6C. χκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο (Davenas et al., 1987) αθφκα θαη ε ρξήζε
απινχ κεραληθνχ αλαδεπηήξα εξγαζηεξίνπ (vortexer) γηα ηηο θξνχζεηο, αξθεί γηα λα δηεγείξεη
ηελ εηδηθή δξάζε ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ.

1.1.3 Σν Εήηεκα ηεο Αξαίσζεο
Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο πεηξακαηηθέο ελδείμεηο γηα ηε δξαζηηθφηεηα ησλ ππεξαξαηψλ
δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ, ν πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηε δξαζηηθφηεηα απηψλ ησλ
δηαιπκάησλ νθείιεηαη ζηα επεμεγεκαηηθά θελά πνπ ππάξρνπλ ζηε ζεσξία σο πξνο ην θξαηνχλ
επηζηεκνινγηθφ πιαίζην (Vallance, 1998) θαη, εηδηθφηεξα, ζηελ αληίθαζε πνπ παξαηεξείηαη
σο πξνο ηε γλψζε καο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ κνξηαθψλ δηαιπκάησλ, κε βάζε ην αξηζκεηηθφ
φξην ηνπ Avogadro.
H εξεπλεηηθή πξνζθνξά ηνπ θπζηθνκαζεκαηηθνχ Amedeo Avogadro (1776-1856) αθνξά έλα
επξχ πεδίν θπζηθνρεκείαο. Δίλαη, φκσο, θπξίσο γλσζηφο γηα ηελ εξγαζία ηνπ πάλσ ζηελ
αηνκηθή θαη κνξηαθή ζεσξία ηεο χιεο, θαη εηδηθά γηα ηα επξήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηε δνκή
ησλ αεξίσλ. Σν 1811 ν Avogadro δεκνζίεπζε ην πην γλσζηφ ηνπ έξγν “Γνθίκην γηα έλαλ
Σξφπν Πξνζδηνξηζκνχ ησλ ρεηηθψλ Μαδψλ ησλ ηνηρεησδψλ Μνξίσλ ησλ σκάησλ, θαη
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ησλ Αλαινγηψλ κε ηηο Οπνίεο Απηά πκκεηέρνπλ ζηηο Δλψζεηο” κέζα ζην νπνίν έθαλε ηε
δηάθξηζε κεηαμχ κνξίνπ θαη αηφκνπ, θαη δηαηχπσζε ηελ ππφζεζε πσο “ίζνη φγθνη
δηαθνξεηηθψλ αεξίσλ ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ
κνξίσλ”. ην ίδην ζπκπέξαζκα είρε νδεγεζεί αλεμάξηεηα θαη ν Andre Marie Ampère ην 1814
αιιά, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Avogadro, ρξεηάζηεθε λα παξέιζνπλ κεξηθέο δεθαεηίεο
θαη λα πξνεγεζεί επθξηλέζηεξε δηαηχπσζε (απφ ηνλ Cannizzaro ην 1860) θαη εκπεηξηθή
επαιήζεπζε (απφ ηνλ Millikan ην 1909) πξνθεηκέλνπ ε ππφζεζε λα αλαβαζκηζηεί ζε Νφκν.
Ο αξηζκφο απηφο κνξίσλ, πνπ ην 1911 νλνκάζηεθε ηηκεηηθά “αξηζκόο ηνπ Avogadro” (Ν),
ηζνχηαη κε ηελ ηηκή 6.022145*1023. To κνξηαθφ βάξνο νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε
γξακκάξηα, δειαδή έλα γξακκνκφξην (mole), πεξηέρεη Ν κφξηα, ελψ σο γξακκνκνξηαθφηεηα
θαη΄φγθν ή κνξηαθφηεηα θαη'φγθν (Molarity) ελφο δηαιχκαηνο νξίδεηαη o αξηζκφο ησλ moles
κηαο δηαιπκέλεο νπζίαο αλά ιίηξν δηαιχκαηνο.
Ζ ζεκαζία ηνπ αξηζκνχ ηνπ Avogadro έγθεηηαη ζην φηη ην κνξηαθφ βάξνο κηαο νπζίαο κπνξεί
εχθνια λα κεηξεζεί αλ ε νπζία βξίζθεηαη ζε αέξηα κνξθή. Θεσξψληαο πσο ην κνξηαθφ βάξνο
ηνπ πδξνγφλνπ Ζ είλαη ίζν κε 2 θαη ην φηη 2g Ζ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη
ζεξκνθξαζίαο (760 mm Hg, 0oC) θαηαιακβάλνπλ 22.412 l, θαη κεηξψληαο ηελ ππθλφηεηα
νπνηνπδήπνηε αεξίνπ, δειαδή ην βάξνο ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ην βάξνο ίζνπ φγθνπ Ζ,
κπνξνχκε λα βξνχκε άκεζα ην βάξνο 22.412 l ηνπ αεξίνπ. Ζ αξηζκεηηθή ηηκή απηή καο δίδεη
ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ αεξίνπ. O αξηζκφο ηνπ Avogadro είλαη ζηαζεξφο θαη εμ νξηζκνχ ίδηνο
γηα φια ηα αέξηα. Ο πξψηνο ππνινγηζκφο ηνπ Ν έγηλε απφ ηνλ Johann Loschmidt ην 1865 κε
βάζε ηελ Kηλεηηθή Θεσξία ησλ Aεξίσλ, απφ ηελ νπνία θαηέζηε δπλαηφ λα ππνινγηζηεί αδξά
ε δηάκεηξνο ελφο κνξίνπ. Μεηξήζεηο ππθλφηεηαο επέηξεςαλ ζηνλ Loschmidt λα ππνινγίζεη
ην βάξνο ελφο κνξίνπ θαη ε δηαίξεζε ηεο ηηκήο απηήο κε ην γξακκνκφξην έδσζε ηνλ αξηζκφ
N. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη, πνπ φιεο επηβεβαίσζαλ ηελ ίδηα ηηκή
γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ Avogadro.
Ωο πξνο ηα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα, θαη εηδηθφηεξα σο πξνο κεγάιν κέξνο ησλ
ζπγθεληξψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεξαπεπηηθή απηψλ ησλ δηαιπκάησλ, ην
πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη, αθνχ ε πνζφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο
είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξε απφ έλα γξακκνκφξην αξρηθήο νπζίαο, ήδε κέζα ζε έλα δηάιπκα
ελφο ιίηξνπ αξαίσζεο 10-24 ζεσξεηηθά ππάξρνπλ κφλν 60.22% πηζαλφηεηεο λα παξακέλεη έλα
κφξην ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο (Grimes, 2012). Απφ ην ζεκείν απηφ αξαίσζεο θαη πέξα, νη
πηζαλφηεηεο λα πεξηέρεηαη έζησ θαη έλα κφξην δξαζηηθήο νπζίαο ζην δηάιπκα, ειαηηψλνληαη
δξαζηηθά. H αξαίσζε 10-24 (yoctoΜolar) αληηζηνηρεί ζε ζπγθέληξσζε “12C” ή “24Υ”,
αλάινγα κε ηε ινγαξηζκηθή θιίκαθα αξαίσζεο (δεθαηηαία ή εθαηνζηηαία) πνπ
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο, φπσο πεξηγξάθεθε ζην θεθάιαην 1.1.2.
Αληηζηνηρεί, επίζεο, ζηελ ειάρηζηε κνξηαθή ζπγθέληξσζε γηα ηελ νπνία ππάξρεη ζηε
βηβιηνγξαθία πιεζψξα εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ αλαθέξνπλ κεηξήζηκεο επηδξάζεηο,
ρσξίο νη δεκνζηεχζεηο απηέο λα αθνξνχλ ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ
(Bellavite et al., 2014).
(δπλακνπνίεζε “1Μ”)

κσο, ζπγθεληξψζεηο αξαηέο κέρξη ηνπ βαζκνχ 10-2.000

10-20.000 (δπλακνπνίεζε “10Μ”) ή θαη 10-2.000.000 (δπλακνπνίεζε

“MM”) ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη ζχλεζεο λα ρνξεγνχληαη ζεξαπεπηηθά ζε αζζελείο
θαη αλαθέξεηαη, βάζεη εκπεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ αιιά θαη δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ, φηη
επηθέξνπλ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα.
Ο S. Hahnemann έθηαζε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ζεξαπεπηηθά
ζπγθεληξψζεηο έσο 30C (Gray, 2000). Θεσξψληαο έλαλ πδαηηθφ δηαιχηε, θαη κε δεδνκέλν
πσο ε κάδα ελφο κνξίνπ H20 είλαη 2.991507*10-26 kg, ηφηε γηα έλα δηάιπκα ζπγθέληξσζεο
30C πνπ ζα πεξηείρε κφιηο έλα κφξην ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο ζα απαηηνχληαλ 1060 κφξηα Ζ20
κε ζπλδπαζκέλε κάδα ίζε κε 2.991507*1034 kg, κηα ηεξάζηηα πνζφζηεηα πνπ είλαη 15.000
θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε κάδα ηνπ ήιηνπ ή αιιηψο, έλαλ φγθν χδαηνο ίζν κε 2.991507*10 31
m3 (Grimes, 2012). Δίλαη ζαθέο πσο κε θξηηήξην ηε κνξηαθφηεηα, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ
δηαιπκάησλ απηψλ ζε δξαζηηθή νπζία είλαη απφ εμαηξεηηθά κηθξή έσο κεδεληθή. Σν
αδηακθηζβήηεην απηφ δεδνκέλν κε βάζε ηε θπζηθνρεκηθή καο γλψζε έρεη απνηειέζεη ηελ
“αρίιιεην πηέξλα” ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο, πνπ θαηά ηα άιια πξνθξίλεηαη απφ
κεγάιε κεξίδα αζζελψλ γηα ηα επεξγεηηθά ηεο απνηειέζκαηα, ελψ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ
κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ βαζηθήο έξεπλαο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ βηβιηνγξαθηθέο
δεκνζηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή.
Σα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα δηαθξίλνληαη γεληθά ζε: α) “ρακειά”
δπλακνπνηεκέλα, ζε εθείλα δειαδή πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ 6Υ θαη 12C,
πνπ ρνξεγνχληαη ζπλήζσο γηα βξαρππξφζεζκεο ζεξαπείεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ θαη
ζπρλφηεξεο επαλαιήςεηο ρνξήγεζεο ή γηα αγσγή θαηαπνλεκέλσλ αζζελψλ, β) ζε “κέζεο”
δπλακνπνηήζεηο (12C έσο 30C) πνπ ρξεζηηθά βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ (α) θαη ηνπ (γ), θαη γ) ζε
“πςειέο” δπλακνπνηήζεηο (αξαηψζεηο πνιχ πέξαλ ηνπ 12C ή 24Υ, φπνπ ζεσξεηηθά ε
πηζαλφηεηα παξνπζίαο κνξίσλ ηεο ελεξγήο νπζίαο έρεη κεδεληζηεί πιήξσο). Οη ηειεπηαίεο
δίδνληαη γηα βαζχηεξεο θαη ζνβαξφηεξεο παζνινγίεο, ε δξάζε ηνπο ζεσξείηαη πην καθξνρξφληα
θαη ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ θηλεηνπνηνχλ ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα είλαη πην
πνιχπινθε θαη, θαηά ζπλέπεηα, πην δχζθνια κεηξήζηκε ζηα πιαίζηα θιηληθψλ κειεηψλ
(Oberbaum et al., 2003).
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ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ δπλακνπνηήζεσλ δελ είλαη απφιπηε
θαζψο ζηελ επηινγή ηεο ζπληαγνγξαθνχκελεο δπλακνπνίεζεο παίδνπλ ξφιν πνιιέο
παξάκεηξνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, ε έληαζε αιιά θαη
ε ρξνληφηεηα ηεο λφζνπ. Οη πηζαλέο εμεγήζεηο ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ησλ “ρακειψλ” θαη
“πςειψλ” δπλακνπνηήζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο (Jűtte et al., 2005 – Βellavite et al., 2014):
νη ρακειέο δπλακνπνηήζεηο δξνχλ κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο απνδεθηά θαξκαθνινγηθά,
βηνινγηθά θαη ηνμηθνινγηθά κνληέια, ζηνρεχνληαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο κνξηαθνχο θαη
βηνρεκηθνχο ζηφρνπο. Ωζηφζν, ε δξαζηηθφηεηα ή φρη δηαιπκάησλ φπνπ ε πξψηε χιε ηνπ
θαξκάθνπ έρεη δηαιπζεί κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ δελ παξακέλεη θαλέλα κφξηφ ηεο, είλαη
ππεχζπλε γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζθεπηηθηζκνχ γχξσ απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή
ζεξαπεπηηθή κέζνδν. ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο
“ρακειέο” θαη “κέζεο” δπλακνπνηήζεηο (1X σο 30C ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 40C) ελψ έγηλε
ειάρηζηε ρξήζε πνιχ πςειψλ δπλακνπνηήζεσλ φπσο απηέο πνπ δίδνληαη ζην πιαίζην
καθξνρξφληαο ζεξαπείαο αζζελψλ, θαζψο ζεσξνχληαη αθαηάιιειεο γηα πεηξακαηηζκφ ζε απιά
βηνινγηθά ζπζηήκαηα φπσο ηα in vitro θχηηαξα θαη νη ηζηνί.
Γεληθά, ηα δηαιχκαηα πέξαλ ηεο ζπγθέληξσζεο 10-24 θαινχληαη ππεξαξαηά (ultradilute) ή
ππεξκνξηαθά (ultramolecular) . Αλ θαη νη νξηζκνί ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν ρξήδνπλ
πξνζεθηηθφηεξεο επαλαδηαηχπσζεο (Waisse, 2012), ζηελ πξνθείκελε δηαηξηβή αθνινπζείηαη
ε σο ηψξα ζχκβαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “ππεξαξαηφ δπλακνπνηεκέλν δηάιπκα”
(ultradilute potentised dilution) θαη ε ζπληνκνγξαθία “ΤΓΓ” γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε
δηαιχκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί ηελ πιήξε δηαδηθαζία ηεο δπλακνπνίεζεο, δειαδή ηεο
δηαδνρηθήο αξαίσζεο θαη θξνχζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο θαλφλεο ηεο
θαξκαθνπνηίαο έηζη φπσο πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά. Μέζα ζην θείκελν ζα αλαθέξνληαη ξεηά
νη εμαηξέζεηο φπνπ θάπνην δηάιπκα αξαηψζεθε αιιά δελ ππέζηε θξνχζεηο θαηά ηα ελδηάκεζα
ζηάδηα

αξαίσζεο. Tέινο, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή νη φξνη “ΤΓΓ” θαη “νκνηνπαζεηηθφ

θάξκαθν” ρξεζηκνπνηνχληαη ηζνδχλακα, αθνχ ηα δχν ηαπηίδνληαη απφιπηα σο πξνο ηε
δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπο, κε ηνλ δεχηεξν φξν απιά λα παξέρεη ηελ επηπξφζζεηε
πιεξνθνξία πσο ην δηάιπκα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ.
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1.1.4 Θεξαπεπηηθή Δθαξκνγή θαη Κιηληθή Έξεπλα
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνδνρή ηεο ζεξαπεπηηθήο ησλ ΤΓΓ απφ ηελ ηαηξηθή θαη
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζα είλαη απαξαίηεην λα απαληεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά δχν γεληθά
εξσηήκαηα:
α) Δάλ ηα ΤΓΓ φηαλ ρνξεγνχληαη ζε θαηάιιεια επαηζζεηνπνηεκέλα βηνινγηθά ζπζηήκαηα
είλαη φλησο απνηειεζκαηηθά ζε πνζνζηφ πνπ λα δηαθνξνπνηεί ηε δξάζε ηνπο απφ εθείλε ηνπ
“εηθνληθνχ θαξκάθνπ” (placebo) ή ηνπ αληίζηνηρνπ πεηξακαηηθνχ κάξηπξα, θαη,
β) Πνηνί είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη θπζηθνρεκηθνί θαη βηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ αθ‟
ελφο ηελ εγγξαθή θαη κεηαθνξά βηνρεκηθήο πιεξνθνξίαο κέζα ζηα ΤΓΓ, θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ
αλάγλσζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο απφ ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα έηζη ψζηε λα γίλεηαη
“θαηαλνεηή” θαη λα θηλεηνπνηεί κηα ζεξαπεπηηθή αληίδξαζε.
Γεπηεξεχνληα εξσηήκαηα, φπσο ην ελδερφκελν πξφθιεζεο αξλεηηθψλ παξελεξγεηψλ (πνπ ζε
εκπεηξηθφ επίπεδν δελ αλαθέξνληαη απφ ηε ζεξαπεπηηθή θιηληθή πξάμε), ε ζρέζε θφζηνπο θαη
σθέιεηαο θαη ε ζέζπηζε θξηηεξίσλ γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ππεξαξαηψλ ζεξαπεπηηθψλ
ζθεπαζκάησλ, ζα έρνπλ νπζηαζηηθφ λφεκα κφλν αθνχ ηα θαίξηα εξσηήκαηα (α) θαη (β) έρνπλ
απαληεζεί ζεηηθά.
Τπάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ν ζθεπηηθηζκφο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν
νθείιεηαη ζηελ έληνλε θαη ραξαθηεξηζηηθή ηάζε πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηνλ 20ν αηψλα λα
δίδεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε ζεσξία, παξά ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη ηελ απφδεημε
ηεο δξαζηηθφηεηαο ησλ εθάζηνηε νπζηψλ (Mosini, 2005). Ωζηφζν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ εξεπλεηψλ ζπκθσλεί πσο ην εμεγεηηθφ πιαίζην ησλ ΤΓΓ είλαη πξνο ην παξφλ ειιηπέο θαη
επείγεη λα ζπκπιεξσζεί κε εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζα εμεγνχλ ην “παξάδνμν” ηεο
δξαζηηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαιπκάησλ. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί ην εμήο: αλαθέξεηαη
(Hahn, 2013) φηη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ππήξμε κηα κεηαηφπηζε ηνπ ζθεπηηθνχ
βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγνχληαη θαξκαθεπηηθά δξαζηηθέο νπζίεο ζηελ ηαηξηθή θιηληθή πξάμε.
Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην ζθεπηηθφ πεξηγξάθεηαη σο “αθαδεκατθφ” δειαδή
πξνυπέζεηε ηελ πιήξε απφδεημε ηνπ θαξκαθνθηλεηηθνχ κεραληζκνχ δξάζεο ησλ νπζηψλ
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιηληθά, θξηηήξην πνπ δεκηνπξγνχζε αξθεηά πξνβιήκαηα
θαζψο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθέο ελψζεηο κε αζαθή
κεραληζκφ δξάζεο. Σν πην γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ ή πξσηνμείδην
ηνπ αδψηνπ (N2O) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα ζηε ρεηξνπξγηθή θαη ηελ
νδνληηαηξηθή γηα αλαηζζεζία θαη αλαιγεζία, θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θάξκαθα πνπ ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (2015) νξίδεη σο “δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ρξεζηκφηεηαο”. Ο
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κνξηαθφο κεραληζκφο δξάζεο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ εμαθνινπζεί λα κελ έρεη
δηαιεπθαλζεί, αλ θαη έρεη απνδεηρηεί ε ξπζκηζηηθή ηνπ δξάζε ζε λεπξνδηαβηβαζηέο θαη ηνληηθά
θαλάιηα (Yamakura et al., 2000) θαη έρεη ππνηεζεί πσο δξά ζαλ νπηνεηδέο (Δmmanouil et al.,
2007). Ο κνξηαθφο κεραληζκφο δξάζεο θαί άιισλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
αλαηζζεζία, φπσο ην ηζνθινπξάλην (2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoro-ethane) θαη
ην

δεζθινπξάλην

(1,2,2,2-tetrafluoroethyl

difluoromethyl

ether)

επίζεο

δελ

έρεη

απνζαθεληζηεί πιήξσο, εμαηηίαο δπζθνιηψλ ζηελ παξαηήξεζε δνκηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο
πξφζδεζεο απηψλ ησλ κνξίσλ ζηα ζεκεία δξάζεο ηνπο. Απηφ, φκσο, δελ έρεη απνηξέςεη ηε
δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπο. Με βάζε ηέηνηα παξαδείγκαηα, θαη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε
απνηειεζκαηηθή θαη θαίξηα ιήςε απνθάζεσλ ζηελ θιηληθή πξάμε, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1990 δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ “Απνδεηθηηθή Ηαηξηθή” (Evidence-Based Medicine)
δειαδή ζηελ ρξήζε θαξκάθσλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ κεηααλαιχζεηο θιηληθψλ εξεπλψλ (Hahn, 2013) αθφκα θαη αλ ππάξρεη θάπνηα αζάθεηα σο πξνο ην
κεραληζκφ δξάζεο ησλ νπζηψλ.
ζν θαη αλ ν κεραληζκφο δξάζεο ησλ ΤΓΓ παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο, ηα ΤΓΓ
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο εδψ θαη δχν αηψλεο, φρη κφλν ζεξαπεπηηθά ζε αλζξψπνπο αιιά θαη
ζηελ θιηληθή θηεληαηξηθή θαη ηελ θηεληαηξηθή παξαγσγηθψλ δψσλ, επηδεηθλχνληαο ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε δψσλ (Day, 1984 - Albrecht et al., 1999 - Sumano
López et al., 1999 - Vockeroth, 1999 - Aziz et al., 2005 - Varshney et al., 2005 - Aboutboul,
2006 - Rajkumar et al., 2006 – Werkman et al., 2006 - Chaudhuri et al., 2007 - Lobreiro, 2007
- Zacharias et al., 2008 – Soto et al., 2008 - Mathie et al., 2010 - Chapman, 2011 Lotfollahzadeh

et al., 2012). Πξφζθαηεο αλαζθνπήζεηο θαη κεηα-αλαιχζεηο φισλ ησλ

δεκνζηεπκέλσλ θηεληαηξηθψλ κειεηψλ επηζεκαίλνπλ πάλησο πσο παξακέλεη αζαθήο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνξήγεζεο ΤΓΓ ζε δψα, θαη νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ πσο γηα ηελ
επηβεβαίσζε ησλ ελζαξξπληηθψλ ελδείμεσλ ζα ρξεηαζηεί επαλάιεςε ησλ πεηξακάησλ κε
θαιχηεξεο κεζνδνινγίεο θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ δεηγκάησλ (Bellavite et al. 2006 - Mathie et
al., 2014, 2015 – Doehring et al., 2016). Γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ζπζηεκαηηθνπνίεζε ηεο
θηεληαηξηθήο έξεπλαο κε ππεξαξαηά δηαιχκαηα, έρεη ζπζηαζεί κηα ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ
(Veterinary Clinical Research Database for Homeopathy, VetCR) (Clausen et al., 2013).
Σα ΤΓΓ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηε γεσπνλία, κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα φπσο βεβαηψλεη
κεγάινο αξηζκφο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ (Wannamaker, 1966 - Khurana, 1971 - Βetti et
al., 2003 - Hamman et al., 2003 - Binder et al., 2005 - Brizzi et al., 2005 - Datta, 2006 - Sukul
et al., 2006 - Nani et al., 2007 - Baumgartner et al., 2008 - Shah-Rossi et al., 2009 - Scherr et
al., 2009 - Wyss et al., 2010 - Jäger et al., 2010, 2011 - Draghicevic et al., 2013 - Majewsky et
14

al., 2014 - Marotti et al., 2014 - Endler et al., 2015 - Scherer-Pongratz et al., 2015). Tα θπηά
ζεσξνχληαη θαη‟ αξρήλ πνιχ θαιφ πεδίν γηα έξεπλα κε ΤΓΓ (Betti et al., 2003) σζηφζν θαη
ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ππάξρεη πεξηζψξην κεζνδνινγηθψλ βειηηψζεσλ (Majewsky et al.,
2009 - Jäger et al., 2015). Σέινο, θαη ζε θπηά έρνπλ παξαηεξεζεί “παξάδνμα” θαηλφκελα πνπ
είλαη ζπλήζε ζηηο κειέηεο κε ΤΓΓ ζε άιια ζπζηήκαηα (βι. θεθάιαην 10.4 ηεο πδήηεζεο)
φπσο ε “δηθαζηθή” απφθξηζε παξακέηξσλ (Ζamman et al., 2003 – Scherr et al., 2009) ή ε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αληηζηξνθή κηαο επίδξαζεο απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηέγεξζεο πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαζηνιήο (Binder et al., 2005).
Σφζν ε έξεπλα ζε δψα φζν θαη ζε θπηά παξνπζηάδεη ην ίδην πξφβιεκα ζε φ,ηη αθνξά ηα
ππεξαξαηά δηαιχκαηα: ππάξρνπλ κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο γηα ην ζρεδηαζκφ πεηξακαηηθψλ
πξσηνθφιισλ, φκσο πθίζηαηαη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
placebo πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ακθίβνια απνηειέζκαηα ζε θιηληθέο κειέηεο κε
αλζξψπνπο.
Μηα πιήξεο θαη ελδειερήο αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ ζα
μέθεπγε θαηά πνιχ απφ ηα πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο έξεπλαο. Ζ βηβιηνγξαθία εθείλσλ ησλ
εξεπλεηηθψλ ππνπεδίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα, δειαδή ησλ
κειεηψλ

θπηηαξνηνμηθφηεηαο,

ειεθηξνθπζηνινγίαο,

θαζκαηνζθνπίαο

θαη

ησλ

ζπκπεξηθνξηθψλ κειεηψλ ζε ηξσθηηθά, θαιχπηεηαη πιήξσο ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο
πδήηεζεο (θεθάιαηα 10.1 έσο 10.5). Γεληθά, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε επηζηεκνληθή θαη
ηαηξηθή βηβιηνγξαθία έρεη δεη κηα αικαηψδε αχμεζε ησλ κειεηψλ ζε ΤΓΓ, ηφζν κε ηελ
εκθάληζε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ εζηηαζκέλσλ ζην ζέκα, φζν θαη κε ηνλ ηξηπιαζηαζκφ
ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ νκφηηκεο αλαζεψξεζεο (peer-reviewed) κεηαμχ ηνπ 2000 θαη
ηνπ 2014 (Bellavite, 2015). Δλδεηθηηθά, ζηα ηέιε ηνπ 2016 ε βηνταηξηθή βάζε δεδνκέλσλ
PubMed πεξηέρεη 6331 άξζξα πνπ ζηνλ ηίηιν ηνπο θέξνπλ θάπνην παξάγσγν ηεο ιέμεο
“νκνηνπαζεηηθή”.
Οη θιηληθέο κειέηεο ζε αλζξψπνπο αξηζκνχλ θάπνηεο εθαηνληάδεο θαη θαιχπηνπλ κεγάιν
θάζκα παζνινγηψλ. Οη παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη ην άζζκα,
ε θαηάζιηςε, ε κέζε σηίηηδα, νη αιιεξγίεο θαη ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα, νη πνλνθέθαινη θαη νη
εκηθξαλίεο, δηάθνξεο λεπξσηηθέο δηαηαξαρέο, δεξκαηηθέο παζήζεηο, ε αξζξίηηδα θαη ε
ππέξηαζε (Jacobs et al., 1998). Απφ αλαζθνπήζεηο φισλ απηψλ ησλ δεκνζηεχζεσλ έρεη
πξνθχςεη έλαο αξηζκφο κεηα-αλαιχζεσλ πνπ άιινηε απνδίδεη ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή, ζε ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζε ηνπ εηθνληθνχ
θαξκάθνπ. ηελ έξεπλα κε ΤΓΓ ππάξρνπλ ζνβαξά κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο ίδηεο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζεσξίαο θαη θαζηζηνχλ δχζθνιε φζν θαη αδφθηκε ηελ
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εθαξκνγή θιαζηθψλ πξσηνθφιισλ θιηληθήο έξεπλαο ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο.
Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε έρνπλ πξνηαζεί ελαιιαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη κνληέια.
Μηα κεηα-αλάιπζε 107 θιηληθψλ δνθηκψλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ, πνπ δεκνζηεχηεθε ην
1991 ζην πεξηνδηθφ British Medical Journal, έδεημε πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία (77%) απφ
απηέο ηηο δνθηκέο έδσζαλ ζεηηθά δείγκαηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο, ελψ απφ ηηο 22 θαιπηεξα ζρεδηαζκέλεο θαη απζηεξφηεξεο
κειέηεο νη 15 απέδεημαλ ζεηηθή ζεξαπεπηηθή δξάζε. Οη ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ: “To
πνζνζηφ ζεηηθψλ ελδείμεσλ, αθφκα θαη αλάκεζα ζηηο πνηνηηθφηεξα ζρεδηαζκέλεο κειέηεο,
απνηέιεζε κηα έθπιεμε γηα εκάο. Με βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, ζα ήκαζηαλ
δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχκε πσο ε Οκνηνπαζεηηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγεί, κε πξνυπφζεζε ν
κεραληζκφο δξάζεο [ησλ δηαιπκάησλ απηψλ] λα ήηαλ πην πηζηεπηφο” (Kleijnen et al., 1991).
Σν 1996 κηα κειέηε (Boissel et al., 1996) πνπ δεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα
λα ζπγθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζε ζρέζε κε ην εηθνληθφ
θάξκαθν, επέιεμε αλάκεζα απφ 184 ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο εθείλεο πνπ
πιεξνχζαλ ηα απζηεξφηεξα πνηνηηθά θξηηήξηα, κε ζπλνιηθφ δείγκα 2000 αζζελψλ. Μεηά απφ
ζηαηηζηηθή αλάιπζε νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε Οκνηνπαζεηηθή είλαη
πεξηζζφηεξν δξαζηηθή απφ ην εηθνληθφ θάξκαθν. Ζ κειέηε απηή αξγφηεξα εκπινπηίζηεθε,
νδεγψληαο ζε ζπλνιηθφ δείγκα 2579 αζζελψλ, θαη δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ European
Journal of Clinical Pharmacology (Cucherat et al., 2000) κε ζπκπέξαζκα φηη ε
νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή έρεη ζηαηηζηηθψο πςειά ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε (P < 0.001)
ζε ζχγθξηζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν. Μηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε θαη κεηα-αλάιπζε 186
θιηληθψλ δνθηκψλ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ The Lancet (Linde et al., 1997),
εζηίαζε ζε 86 δεκνζηεχζεηο πνπ πιεξνχζαλ πξν-απνθαζηζκέλα θξηηήξηα θαη παξείραλ
επαξθή δεδνκέλα πξνο ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Απφ ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ 86 θιηληθψλ
δνθηκψλ πξνέθπςε κηα πηζαλφηεηα 2,45 θνξέο κεγαιχηεξε ππέξ ηεο ζεξαπεπηηθήο επίδξαζεο
ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζε ζχγθξηζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν. Aθφκα θαη φηαλ νη ζπγγξαθείο
ζέζπηζαλ πεξαηηέξσ απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο δεκνζηεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα παξέκεηλε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 1,97 θνξέο κεγαιχηεξε ππέξ κηαο πξαγκαηηθήο ζεηηθήο επίδξαζεο
ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ έλαληη ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ. Οη ζπγγξαθείο ζπκπέξαλαλ
πσο, αλ θαη νη απνδείμεηο γηα πηζαλή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο δελ ήηαλ
πιήξεηο, σζηφζν ήηαλ αδχλαην ηα θιηληθά απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ λα απνδνζνχλ
απνθιεηζηηθά ζην θαηλφκελν ηνπ placebo. Δπφκελε αλάιπζε απφ ηελ ίδηα νκάδα εξεπλεηψλ
(Linde et al., 1998) εζηίαζε ζε κφιηο 32 θιηληθέο δνθηκέο πνπ επηιέρζεθαλ κε πνιχ απζηεξά
πνηνηηθά θξηηήξηα. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ θαη πάιη ζεηηθφ γηα ηελ Οκνηνπαζεηηθή, κε ηνπο
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ζπγγξαθείο λα ηνλίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο θιηληθέο δνθηκέο πνπ ζα
πιεξνχλ πςειά πνηνηηθά θξηηήξηα. Σν 2003 κηα κεηα-αλάιπζε ηξηψλ ηπραηνπνηεκέλσλ
δηπιψλ-ηπθιψλ κειεηψλ ηεο δξάζεο ησλ ΤΓΓ ζην νμχ δηαξξντθφ ζχλδξνκν ζε παηδηά έδεημε
κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ρξφλν δηάξθεηαο ησλ ζπκπησκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε
ην εηθνληθφ θάξκαθν (Jacobs et al., 2003). ε κηα κεηα-αλάιπζε πνπ δεκνζηεχηεθε ζην The
Lancet ην 2005 (Shang et al., 2005) επηρεηξήζεθε ζχγθξηζε 110 θιηληθψλ δνθηκψλ
Οκνηνπαζεηηθήο θαη 110 αληηζηνηρηζκέλσλ κειεηψλ ζπκβαηηθήο Ηαηξηθήο. Οη δχν
πξνζεγγίζεηο έδεημαλ παξφκνηα ζεηηθά πνζνζηά επίδξαζεο. Απφ ηηο νκνηνπαζεηηθέο
δεκνζηεχζεηο, 21 βξέζεθαλ λα πιεξνχλ απζηεξφηεξα θξηηήξηα πνηφηεηαο. Απηέο
ζπγθξίζεθαλ κε 9 απφ ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο ζπκβαηηθήο Ηαηξηθήο πνπ θξίζεθαλ σο
κεζνδνινγηθά

αλψηεξεο,

θαη

ζπλνιηθά

14

κειέηεο

“πςειφηεξεο

πνηφηεηαο”

(8

Οκνηνπαζεηηθήο θαη 6 ζπκβαηηθήο Ηαηξηθήο) αλαιχζεθαλ θαη έδεημαλ “αζζελή ηεθκήξηα γηα
κηα εηδηθή δξάζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ” αιιά “ηζρπξέο απνδείμεηο γηα ηε
δξαζηηθφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ”. Οη ζπγγξαθείο ζπκπέξαλαλ πσο “ην
εχξεκα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πεπνίζεζε πσο ηα θιηληθά απνηειέζκαηα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο
νθείινληαη ζην θαηλφκελν ηνπ placebo”. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηα-αλάιπζε έρεη επηθξηζεί
(Lüdtke et al., 2008 - Rutten et al., 2008) γηα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα επηινγήο θαζψο
θαίλεηαη λα έρεη επηιερζεί κε απζαίξεην ηξφπν νπδφο γηα ην πφηε έλα δείγκα ζεσξείηαη
“κεγάιν” ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ή λα εμαηξεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηεχζεηο. Δλψ νη
ίδηνη νη Shang et al. (2005) εληνπίδνπλ έλα ζεκαληηθφ επεξγεηηθφ απνηέιεζκα ηεο
νκνηνπαζεηηθήο

ζεξαπεπηηθήο

ζε

νμείεο

κνιχλζεηο

ηνπ

αλψηεξνπ

αλαπλεπζηηθνχ

ζπζηήκαηνο, κε βάζε 8 κειέηεο πνπ νη ίδηνη πεξηέιαβαλ ζην ππνζχλνιν αμηφπηζησλ
δεκνζηεχζεσλ, απνδίδνπλ ην εχξεκα ζε “ζπζηεκαηηθά ιάζε πνπ είλαη ζπρλά ζε ηέηνηα είδε
δεκνζηεχζεσλ” θαη θαηαιήγνπλ πσο δελ κπνξνχλ λα ην ζεσξήζνπλ αμηφπηζην. Σέινο, κηα
κεηα-αλάιπζε πνπ έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δζληθνχ Δξεπλεηηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη
Έξεπλαο ηεο Απζηξαιίαο (National Health and Medical Research Council, 2015) αλαθέξεη
πσο “δελ ζηάζεθε δπλαηφ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο” απνδίδνληαο ηελ απνπζία επαξθψλ ζεηηθψλ ελδείμεσλ θπξίσο
ζηελ πνηφηεηα, ηε κεζνδνινγία θαη ηε δεηγκαηνιεςία ησλ δεκνζηεχζεσλ. ίγνπξα ζην
εξεπλεηηθφ πεδίν ησλ ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ ππάξρεη πεξηζψξην γηα
βειηίσζε ησλ κεζνδνινγηψλ ψζηε, κέζα απφ πςειήο πνηφηεηαο θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο
κειέηεο, λα κπνξέζεη λα αλαδπζεί κηα πην ζαθήο εηθφλα.
Δλψ ππάξρεη καθξνρξφληα παξαηήξεζε θαη θιηληθά δεδνκέλα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο ρνξήγεζεο ΤΓΓ ζε αλζξψπνπο, ε βαζηθή έξεπλα κφιηο ζρεηηθά πξφζθαηα έρεη αξρίζεη λα
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εκπινπηίδεηαη απφ δεδνκέλα ζε πεηξακαηφδσα (Bellavite et al., 2009). Ζ βηβιηνγξαθία ησλ
έγθπξσλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ βαζηθήο έξεπλαο ζε ΤΓΓ θαηαγξάθεηαη ζπζηεκαηηθά ζηε
βάζε

δεδνκέλσλ

HomBRex

(http://www.carstens-stiftung.de/hombrex/index.php),

κηα

νινθιεξσκέλε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα απηφ ην ζθνπφ (Albrecht et al., 2002).
Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα δεκνζηεπκέλα in vitro θαη in vivo
πεηξάκαηα ζε βηνινγηθά ζπζηήκαηα - ζε πγηείο ή αζζελείο νξγαληζκνχο, απφ ην ππνθπηηαξηθφ
επίπεδν έσο ην επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ - θαη κεζνδνινγίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ
κειέηεο βησζηκφηεηαο έσο κειέηεο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ΤΓΓ. ηα κέζα ηνπ
2016 απηή ε βάζε δεδνκέλσλ αξηζκνχζε 2198 πεηξάκαηα, δεκνζηεπκέλα ζε 1645 πξσηφηππα
άξζξα. Δθηεηακέλε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ HomBRex, πνπ έγηλε ην
2007 απφ ηνπο Van Wijk et al., έδεημε πσο νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
βαζηθή έξεπλα ησλ ΤΓΓ θαηά ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα, πνηθίιινπλ: αλαθέξνληαη 164
κειέηεο ζε αλζξψπνπο, 607 κειέηεο ζε δψα, 171 κειέηεο ζε θπηά, 35 κειέηεο ζε κχθεηεο θαη
37 κειέηεο ζε βαθηήξηα. Απφ ηηο κειέηεο ζε δψα, νη πεξηζζφηεξεο ρξεζηκνπνίεζαλ είηε
επίκπεο (213 δεκνζηεχζεηο) είηε κχεο (175 δεκνζηεχζεηο) ελψ απφ ηηο κειέηεο ζε αλζξψπνπο,
πεξίπνπ νη κηζέο αθνξνχζαλ ην επίπεδν ηνπ θπηηάξνπ.
ε πην πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο απφ ην πεδίν ησλ ΤΓΓ επηρεηξνχληαη εξκελεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο κέζσ ηεο αλάιπζεο ζεκαηνδνηηθψλ κνξίσλ θαη κεραληζκψλ πνπ επεξεάδνληαη
απφ ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ δηαιπκάησλ, ελψ ππάξρεη απμεκέλε ηάζε γηα ρξήζε ex vivo θαη in
vitro πξσηνθφιισλ (Bonamin et al., 2015) θαζψο επηηξέπνπλ ηελ ηαρχηεξε, πιεξέζηεξε
αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ κεκνλσκέλσλ παξακέηξσλ.

1.1.5 Δμεγεηηθό Πιαίζην
Ζ ζεξαπεπηηθή ησλ ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηελ
χπαξμε σο ηψξα άγλσζησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Δπεηδή νη
κεραληζκνί απηνί πηζαλφηαηα ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο σο ηψξα
απνδεδεηγκέλνπο, ελδερφκελε απνζαθήληζή ζα επεξέαδε ζεκαληηθά ην γεληθφηεξν
επηζηεκνληθφ πιαίζην ησλ βηνηαηξηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη ηεο θπζηθνρεκείαο (Hankey,
2005).
Γηάθνξεο ππνζέζεηο έρνπλ δηαηππσζεί επηρεηξψληαο λα εμεγήζνπλ ηε δξάζε ησλ ΤΓΓ. Έρεη
ιερζεί πσο ε δξάζε ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ δείρλεη λα είλαη ελεξγεηαθνχ ηχπνπ
(Vithoulkas, 1980 – Βπζνχιθαο, 1994) θαη πσο θάζε ρεκηθή νπζία έρεη ηε δηθή ηεο
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ηδηνζπρλφηεηα
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ε
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κεηαθέξεηαη

“ειεθηξνκαγλεηηθφο

κέζσ

ζπληνληζκφο”

ηεο

απαηηεί

απνζαθήληζε, γλσξίδνπκε σζηφζν βάζεη εθηεηακέλσλ βηβιηνγξαθηθψλ απνδείμεσλ πσο νη
βηνινγηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο ειεθηξνκαγλεηηθά ζπζηήκαηα (Liboff,
2004) θαζψο νη βηνρεκηθέο ιεηηνπξγίεο - φπσο θαη νη γεληθφηεξεο θπζηθνρεκηθέο ιεηηνπξγίεο
ηνπ νξγαληζκνχ - κεζνιαβνχληαη φιεο απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ιφγσ
αληαιιαγήο θνξηίσλ. Δλψ ε ειεθηξνκαγλεηηθή θχζε ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη
αδηακθηζβήηεηε, ζηε Βηνινγία ηείλεη λα έρεη επηθξαηήζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην κνληέιν
ηεο ρεκηθήο ζηεξεήο πξφζδεζεο κνξίσλ ζε ππνδνρείο.
Γεληθά ζην πεδίν ησλ ΤΓΓ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δηαηχπσζεο νξζφηεξσλ πεξηγξαθηθψλ
νξνινγηψλ. Έλαο αθφκα φξνο πνπ έρεη παξεμεγεζεί σο πξνο ην λφεκά ηνπ είλαη απηφο ηεο
χπαξμεο κηαο “κλήκεο ηνπ λεξνχ” κέζα ζηα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα (Chaplin,
2007). Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο ζπλέπεηα δεκνζηεχζεσλ ηεο
εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Καζεγεηή Αιιεξγηνινγίαο Jacques Benveniste απφ πεηξάκαηα
ρνξήγεζεο ΤΓΓ ζε βαζεφθηια θχηηαξα (Davenas et al., 1987, 1988 – Poitevin et al., 1988)
θαη έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα θαζαξά κεηαθνξηθή έλλνηα - πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα
εθθξαζηηθά επεηδή ηξφπν λα ζπλνςηζηεί ζε ιίγεο ιέμεηο κηα ακηγψο θπζηθνρεκηθή δηεξγαζία,
απηή ηεο απνηχπσζεο ζην δηαιχηε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε νπζία πνπ δηαιχζεθε ζε
απηφλ. Ο δηαιχηεο, ελ πξνθεηκέλσ ην λεξφ, ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγεί σο πνιπκεξέο θαη λα
δεκηνπξγεί ιεηηνπξγηθά απνηππψκαηα (functional imprinting).
Αλ θαη ηo λεξφ είλαη έλα κφξην κε ηεξάζηηα βηνινγηθή, ρεκηθή, ηαηξηθή θαη ηερλνινγηθή
ζεκαζία, δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο. Ζ γλψζε πνπ έρνπκε γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ
καθξνκνξίσλ ζε πδαηηθά δηαιχκαηα κφιηο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ραξαθηεξίζηεθε σο
“ζθαλδαισδψο ειιηπήο” (Maddox, 1988). Σν λεξφ έρεη κνλαδηθέο ηδηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ
έλα “εμαηξεηηθά κή νκαιφ πγξφ” (Βall, 2008) φπσο ηελ ηδηφηεηα λα παξακέλεη ζε πγξή θάζε
ζε κεγάια ζεξκνθξαζηαθά εχξε, ην φηη εκθαλίδεη κέγηζηε ππθλφηεηα ζε ζεξκνθξαζία 4oC θαη
ελψ παξακέλεη ζε πγξή θάζε, ην φηη έρεη πςειή δηειεθηξηθή ζηαζεξά, πςειφ ημψδεο θαη
κεγάιε επηθαλεηαθή ηάζε, φπσο θαη ην παξάδνμν ραξαθηεξηζηηθφ πσο, επξηζθφκελν ζε
ζεκείν βξαζκνχ, θηάλεη ζε πήμε πην γξήγνξα απφ φηη ηζρχεη γηα λεξφ ζε ςπρξή ζεξκνθξαζία
(Jeng, 2016). Τπεχζπλνη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο ηδηαίηεξεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο
ηνπ λεξνχ είλαη νη δεζκνί πδξνγφλνπ - δεζκνί κέζεο ηζρχνο κεηαμχ νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ θαη
δεζκψλ Van der Waals. Οη δεζκνί πδξνγφλνπ ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ηελ
πςειή ηθαλφηεηα γηα δηαιπηνπνίεζε ρεκηθψλ νπζηψλ, ηελ αλαδίπισζε πξσηετλψλ θαη ηελ
ειαζηηθφηεηα ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA. Οη δπλακηθέο ηδηφηεηεο ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ είλαη
19

ππεχζπλεο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπηχζζνπλ δίθηπα ηδηαίηεξεο ππθλφηεηαο θαη
επθακςίαο κέζα ζην λεξφ, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ φρη απιψο ηε δνκή ησλ
καθξνκνξίσλ αιιά λα παίδνπλ θαη ελεξγφ ξφιν ζηελ αληηδξαζηηθή ηθαλφηεηα φισλ ησλ
βηνκέζσλ, επηηξέπνληαο ηε κεηαθνξά αηφκσλ Ζ. Απηή ε κεηαθνξά απνηειεί κηα απφ ηηο πην
ζηνηρεηψδεηο θαη ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο ζηηο ζπλζεηηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη βηνινγηθέο
δηεξγαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ελδπκηθέο αληηδξάζεηο (Maréchal, 2006).
Αλ θαη ηα κφξηα ηνπ λεξνχ δνκνχλ ηξηζδηάζηαηα δίθηπα, νη ζπλερείο απνδνκήζεηο θαη
αλαδνκήζεηο ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ θαη νη ζπλερείο αιιαγέο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ κνξίσλ
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε εμαηξεηηθά κηθξή ρξνληθή θιίκαθα (fsec - psec), ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ επειημία ηνπ δεζκνχ, πξνθαινχλ πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο θάζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία (Kumagai, 2012). Ζ κηθξή ρξνληθή θιίκαθα θαηά ηελ νπνία νη
δεζκνί απηνί δνκνχληαη θαη απνδνκνχληαη ζα θαζηζηνχζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δπλακηθψλ
αιιά ζηαζεξψλ δνκψλ εάλ επηζπκνχζακε λα εξκελεχζνπκε ηε δξαζηηθφηεηα ησλ ΤΓΓ κε
βάζε θάπνηα ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ δηαιχηε. Έρνπλ πξνηαζεί πνιιά κνληέια γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ πγξνχ χδαηνο πνπ πξνυπνζέηνπλ ην ζρεκαηηζκφ δνκψλ
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ. Tα κνληέια πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα λα εξκελεχζνπλ ηα ΤΓΓ αθνξνχλ
ηξνπνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο θαη πνιππινθφηεηαο ηεο δνκήο ηνπ πδαηηθνχ δηαιχηε ηξνπνπνίεζε πνπ ππνζέηνπκε φηη είλαη είηε ελδνκνξηαθή είηε δηακνξηαθή είηε θαί ηα δχν, θαη
αθνχ παξαηεξείηαη ζε πδαηηθά θαη πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα, είλαη εχινγν λα ππνηεζεί πσο
θαηά πάζα πηζαλφηεηα αθνξά ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ κνξίσλ. Δπνκέλσο ε
ρξήζε θπζηθνρεκηθψλ κεζφδσλ πνπ απνδνκνχλ θαη εμεηάδνπλ ηδηφηεηεο ησλ δεζκψλ
πδξνγφλνπ θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ζηα πιαίζηα απηά θξίζεθε ζθφπηκν θαηά
ηε δηδαθηνξηθή έξεπλα φρη κφλν λα επαλαιεθζνχλ ήδε δνθηκαζκέλεο θαη δεκνζηεπκέλεο
κεζνδνινγίεο κε θαζκαηνζθνπία Οξαηνχ-Τπεξχζξνπ αιιά θαη λα εμεηαζηεί ε πεξηνρή
Terahertz ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο, πεξηνρή γηα ηελ νπνία έσο ηε ζηηγκή
δεκνζίεπζεο ηεο δηαηξηβήο δελ ππάξρεη θακία βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε ζρέζε κε ηα
ππεξαξαηά δηαιχκαηα.
Έρεη πξνηαζεί, κεηαμχ άιισλ, πσο ε δηαιπκέλε νπζία “αιινηψλεη” ηε δπλακηθή ησλ δεζκψλ
πδξνγφλνπ ζηα ζπκπιέγκαηα ηνπ λεξνχ θαη πσο απηφ ην δίθηπν δεζκψλ πδξνγφλνπ δηαηεξεί
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαιπκέλε νπζία θαη ηηο κεηαθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ
αιιειεπηδξάζεσλ ζπληνληζκνχ (Zhalko-Tytarenko et al., 1998). Οη Elia et al. (2004) έδεημαλ
πσο ε δηαδηθαζία αξαηψζεσλ θαη αλαθηλήζεσλ ελφο δηαιχκαηνο είλαη ηθαλή λα ηξνπνπνηήζεη
κφληκα ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Με βάζε απηή ηε ζεσξία ηεο
ειεθηξνκαγλεηηθήο ηδηνζπρλφηεηαο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί βηνδηαγλσζηηθά κεραλήκαηα πνπ
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κεηξνχλ κέζσ αθξνδεθηψλ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ελφο νξγαληζκνχ - ηαιαληνχκελε
θίλεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ζε επίπεδν θπηηαξηθήο δηακεκβξαληθήο δηέιεπζεο, πνπ ζπληζηνχλ
ηε ζπλνιηθή ειεθηξνκαγλεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή - ηεο
νπνίαο ηηο ζπληζηψζεο αλαιχνπλ αιγνξηζκηθά θαη έηζη ηαπηνπνηνχλ ηνπο λνζνγφλνπο
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ. Απηφ γίλεηαη κε βάζε ιίζηεο πξν-ηαπηνπνηεκέλσλ
ηδηνζπρλνηήησλ ηνπ θάζε νξγάλνπ, βηνινγηθνχ παξάγνληα θαη βηνρεκηθήο δξάζεο ηνπ
νξγαληζκνχ.
χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (Information Theory) γηα ηελ
Οκνηνπαζεηηθή, ην λεξφ θαη άιινη δηαιχηεο κπνξνχλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο λα
απνζεθεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νπζίεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ
πξνεγνπκέλσο έξζεη ζε επαθή, θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαδψζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε
πξν-επαηζζεηνπνηεκέλα βηνζπζηήκαηα (Fisher, 1998 - Bastide, 1998). Σν εξψηεκα είλαη ζε
πνηά κνξθή κεηαθέξνληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο θαη γηαηί ζε ππεξαξαίσζε έρνπλ ηελ
αληίζηξνθε δξάζε απ‟φηη έρεη θαλνληθά ε αξρηθή, ππθλή νπζία. Aπηφ ζα ήηαλ ζρεηηθά πην
εχθνιν λα δηθαηνινγεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξφζιεςε πιεξνθνξίαο θαη φρη ηεο
ίδηαο ηεο νπζίαο, εθ‟ φζνλ ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ιακβάλεη ρψξα ζην
εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ κε απνηέιεζκα λα θηλεηνπνηεί κηα επεξγεηηθή αληίδξαζε, αλ νη
κεραληζκνί απηνί έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηε θχζε γηα λα πξνάγνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ πγεία.
Tν 1991 νη Anagnostatos et al. βαζηδφκελνη ζε κειέηεο δηαθνξηθήο ζαξσηηθήο ζεξκηδνκεηξίαο
πξφηεηλαλ ηε δεκηνπξγία δνκψλ απφ εθηεηακέλα πδαηηθά κνξηαθά ζπκπιέγκαηα (“clusters”)
θαη ζπζζσκαηψκαηα απηψλ (“clathrates”) κέζα ζην δηαιχηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
δπλακνπνίεζεο. Γηαηππψζεθε ε ππφζεζε πσο νη δνκέο απηέο αλαπαξάγνληαη θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν φπσο νη θξχζηαιινη (εηθφλα 1.6) θάηη πνπ ζα κπoξνχζε λα εμεγεί ηελ εκπεηξηθή
παξαηήξεζε φηη ηα ΤΓΓ πνπ αλακεηγλχνληαη κε απιφ λεξφ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηε
δξαζηηθφηεηά ηνπο ζην δεχηεξν (δηαδηθαζία γλσζηή σο “πξνζζήθε” ή “εγθεληξηζκφο”) (Gray,
2000).
Πξφζθαηα νη Geckeler et al. (2001) αλαθάιπςαλ πσο φηαλ θάπνηα κφξηα (fullerenecyclodextrin conjugates, beta-cyclodextrin, ρισξηνχρν λάηξην, κνλνθσζθνξηθή γνπαλνζίλε,
θαη νιηγνλνπθιενηίδην DNA) δηαιχνληαη ζε λεξφ, αληί λα απνκαθξχλνληαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν

κεηαμχ

ηνπο

θαηά

ηηο

δηαδνρηθέο

αξαηψζεηο,

ζπγθεληξψλνληαη

ζε

ζπζζσκαηψκαηα 5 έσο 10 θνξέο κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ ππήξραλ κέζα ζην αξρηθφ
δηάιπκα. Σέινο ν Molski (2011) πξφηεηλε θαη έδεημε καζεκαηηθά πσο ν δηαιχηεο κέζα ζε έλα
δηάιπκα πνπ δπλακνπνηείηαη δηαδνρηθά, απμάλεη ηε ζπγθέληξσζή ηνπ θαηά ηξφπν πνπ
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πεξηγξάθεη ηελ νληνγνληθή αχμεζε ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο αλαθέξζεθε ζην
θεθάιαην 1.1.2, ζηε ζειίδα 4.

Δηθόλα 1. 6: O ζρεκαηηζκόο δσδεθαεδξηθνύ ζπζζσκαηώκαηνο κηθξνύ αξηζκνύ κνξίσλ Na
(clusters) θαηά ηελ αξρηθή ιεηνηξίβεζε αξαίσζε ηεο νπζίαο (ζρήκα α) νδεγεί ζε ζρεκαηηζκό
κεγαιύηεξσλ ζπζζσκαησκάησλ (clathrates) θαζώο ηα clusters πεξηβάιινληαη από όιν θαη
πεξηζζόηεξα κόξηα λεξνύ πνπ ζρεκαηίδνπλ καδί ηνπο δεζκνύο πδξνγόλνπ. Τν επίζεο
δσδεθαεδξηθό clathrate Να (ζρήκα β) έρεη σο ππξήλεο ηα clusters Na
(Αnagnostatos et al., 1991).

Πνιιέο δνθηκέο νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ έρνπλ γίλεη ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν θαη ζηελ
πιεηνςεθία ησλ ζσζηά ζρεδηαζκέλσλ πεηξακάησλ, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά. Απφ
βηνινγηθήο άπνςεο έρνπλ ππάξμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο κειέηεο πνπ
έρνπλ πξνηείλεη πηζαλνχο θπηηαξηθνχο θαη κνξηαθνχο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο νη
πιεξνθνξίεο πνπ απνηππψλνληαη ζην λεξφ κεηαθέξνληαη ζην θχηηαξν. Ζ νκάδα ηνπ
Καζεγεηή Paolo Bellavite ζην Παλεπηζηήκην ηεο Verona έρεη πξνηείλεη έλα κνληέιν ζχκθσλα
κε ην νπνίν, ην θάξκαθν εθείλν πνπ επηιέγεηαη νξζά βάζεη ησλ ζεξαπεπηηθψλ αμησκάησλ ηεο
νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο, γίλεηαη αληηιεπηφ απφ εηδηθά ξπζκηζηηθά κνλνπάηηα ηνπ
θπηηάξνπ πνπ παίδνπλ θαίξην ξφιν ζηε δπλακηθή ηεο αζζέλεηαο. Σα κνλνπάηηα απηά ππφ
θαλνληθέο ζπλζήθεο εθθξάδνπλ έλα ζήκα "εηεξφινγν" πξνο εθείλν ηνπ θαξκάθνπ. Σν ζήκα
απηφ, πνπ έρεη απσιεζζεί ή αιινησζεί εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο, απνθαζίζηαηαη κεηά ηε ιήςε
ηνπ θαξκάθνπ, κε απνηέιεζκα ηελ θηλεηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ ζεκαηνδνηηθψλ θαηαξξαθηψλ
(signalling cascades) πνπ επαλαθέξνπλ κε δπλακηθφ ηξφπν κηα θαηάζηαζε πγείαο - ή νηνλεί
πγείαο - ζην ζχζηεκα (Bellavite et al., 2013).
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Ζ ηερλνινγία ησλ ειεθηξν-θσηνληαθψλ κεηξήζεσλ έρεη ζεσξεζεί σο δπλεηηθά ρξήζηκν
εξγαιείν αλίρλεπζεο ησλ θπζηθνρεκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ΤΓΓ θαη ηνπ δηαιχηε. Οη
Bell et al. (2003) ζπλέθξηλαλ πδαηναηζαλνιηθά ΤΓΓ Natrum muriaticum, Pulsatilla nigricans
θαη Lachesis muta θαη ηνπο δηαιχηεο ηνπο κε ειεθηξν-θσηνληθέο κεηξήζεηο, κε εθαξκνγή
πςίζπρλσλ ειεθηξηθψλ παικψλ ζε 4 δηαθνξεηηθά επίπεδα ηάζεο κε 10 δηαδνρηθέο
θσηνγξαθήζεηο γηα θάζε κηα απφ 10 ζηαγφλεο απφ θάζε θηάιε. Θεσξψληαο σο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηέο ηα πνζνηηθνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εηθφλαο ησλ ζηαγφλσλ (ζπληειεζηή
κνξθήο, εκβαδφ θαη θσηεηλφηεηα) απφ ηελ πξνθχπηνπζα εθθέλσζε ζηέκκαηνο θαη
αθηηλνβνιία ζην νπηηθφ θαη ππεξηψδεο θάζκα, νη εξεπλεηέο είδαλ ζηα 17 kV ηα ΤΓΓ λα
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δηαιχηεο.
ηα 24 kV εκθαλίζηεθαλ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κε ην θάζε ΤΓΓ λα παξνπζηάδεη ηζρπξφηεξεο
ή αζζελέζηεξεο ηηκέο παξακέηξσλ ζε ζρέζε κε ηα άιια ΤΓΓ θαη ηνλ δηαιχηε.
ε έλα πείξακα πνπ αμηνινγήζεθε σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ν Rey (2003) κέηξεζε ηε
ζεξκνθσηαχγεηα ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ NaCl θαη LiCl ζε ζε D20 (δεπηεξησκέλν χδσξ).
ηαλ ηα δηαιχκαηα

αθηηλνβνιήζεθαλ κε αθηίλεο γ θαη Υ ζε ζεξκνθξαζία 77 Κ θαη

επαλαθέξζεθαλ ζηαδηαθά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, βξέζεθε πσο ε εθπεκπφκελε
ζεξκνθσηαχγεηα ησλ δηαιπκάησλ δηέθεξε παξά ηελ εμαηξεηηθά πςειή αξαίσζε, πέξα απφ ην
φξην ηνπ Avogadrν (ηειηθή ζπγθέληξσζε 15C ή 10−30 g/cm−3) θαη ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ
αξρηθνχ άιαηνο (εηθφλεο 1.7, 1.8). Ηδηαίηεξα, ε αθηηλνβφιεζε D20 κεηά απφ ςχμε ζηε
ζεξκνθξαζία ησλ 77 Κ ηνπ πγξνχ αδψηνπ, δηαδηθαζία πνπ είλαη γλσζηφ φηη εμαθαλίδεη απφ
ην θάζκα ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ, έδεημε πιήξε εμαθάληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θνξπθψλ
πνπ είραλ εκθαληζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο κεηαμχ ησλ δηαιπκάησλ, ελψ παξέκεηλε ε
θνξπθή πνπ αληηζηνηρνχζε ζην δηαιχηε. Σα παξαπάλσ εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε πσο ε
δξαζηηθφηεηα ησλ ΤΓΓ νθείιεηαη ζε θάπνηα πξνο ην παξφλ άγλσζηε ηξνπνπνίεζε πνπ
επηθέξεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αξαίσζεο θαη θξνχζεο, πάλσ ζηε δνκή ηνπ ίδηνπ ηνπ
δηαιχηε.
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Δηθόλα 1. 7: Θεξκνθσηαύγεηα ΥΓΓ ζε D20 θαηόπηλ αθηηλνβόιεζεο κε αθηίλεο Φ (0.4 kGy) ζηνπο 77oK
(Rey, 2003).

Δηθόλα 1. 8: Θεξκνθσηαύγεηα ΥΓΓ ζε D20 θαηόπηλ αθηηλνβόιεζεο κε αθηίλεο Φ (19 kGy) ζηνπο 77oK
(Rey, 2003).

Δπίζεο, ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα LiCl ζε D20 αιιά θαη ππεξαξαησκέλν θαη
αλαθηλεκέλν D20 βξέζεθε πσο εθπέκπνπλ ζεξκνθσηαχγεηα δηαθνξεηηθήο κέζεο έληαζεο – θαη
πσο ε ζεξκνθσηαχγεηα ηνπ ππεξαξαησκέλνπ θαη αλαθηλεκέλνπ D20 είλαη ζεκαληηθά
ρακειφηεξε απφ ηνπ κε αξαησκέλνπ θαη κε αλαθηλεκέλνπ D20 (Van Wijk et al., 2006).
Πέξα απφ ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ πξνυπνζέηνπλ κηα ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ δηαιχηε,
νξηζκέλνη άιινη κειεηεηέο ηεο θαξκαθνινγηθήο δξάζεο ησλ YΓΓ έρνπλ επηζεκάλεη αλαινγίεο
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αλάκεζα ζε απηήλ θαη ζηελ κε-ηνπηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θβαληηθή θπζηθή. Αλ θαη
κηα πιήξεο έθζεζε απηψλ ησλ επηρεηξεκάησλ δελ ζα κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί εδψ, ζα
επηρεηξήζνπκε νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο. Ο Α. Einstein θαη ζπλεξγάηεο ηνπ κέζσ ελφο
“λνεηηθνχ πεηξάκαηνο” (thought experiment) θαηέδεημαλ φηη ε θβαληηθή κεραληθή είηε δελ
κπνξεί λα είλαη κηα πιήξεο ζεσξία είηε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηε θχζε πξέπεη λα
ζπκβαίλνπλ “κε-ηνπηθέο” (non-local) αιιειεπηδξάζεηο, δειαδή δξάζεηο φπνπ ην θπζηθφ
ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη “σο φινλ” ρσξίο κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ
ζεκείσλ λα ρξεηάδεηαη λα δηαηξέμεη ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε γηα λα επηζπκβεί (Einstein et
al., 1935). Πνιχ αξγφηεξα ν J.S. Bell (1987) έδεημε φηη κπνξεί λα εθηειεζηνχλ πεηξάκαηα πνπ
ζα δηέθξηλαλ αλ ε θβαληηθή κεραληθή είλαη κε-πιήξεο θαη ε θχζε ζέβεηαη απαξέγθιηηα ηελ
ηνπηθφηεηα, ή αλ ε θβαληηθή κεραληθή είλαη κηα πιήξεο ζεσξία θαη ε θχζε είλαη, ππφ
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, κε-ηνπηθή. Ζ πεηξακαηηθή απφδεημε ηνπ δεχηεξνπ (Aspect et al.,
1982) θαη ζπλερείο κεηέπεηηα επηβεβαηψζεηο απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο απεηέιεζαλ έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο ζχγρξνλεο θπζηθήο. Ο L.R. Milgrom ζε αλαζθφπεζή ηνπ
(Milgrom, 2005) αλαιχεη ηα παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ελδερφκελε ζεκαζία ηνπο ζηελ
θαηαλφεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δξάζεο ησλ ΤΓΓ. ε απηφ ην πιαίζην, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη
ε πξνζέγγηζε ηνπ H. Walach (2000) ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ ΤΓΓ
κπνξεί λα απνηειεί πεξίπησζε θπζηθήο θαη βηνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ δελ ππαθνχεη κηα
ηππηθή αηηηαθή ζπζρέηηζε αιιά εκπιέθεη ην θάξκαθν, ηνλ γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή ζε κηα
λνεκαηνδνηεκέλε ζρέζε, φπνπ ε ζεξαπεία επηζπκβαίλεη κέζσ ηελ εκπινθήο πιηθψλ
παξαγφλησλ παξάιιεια κε ην λφεκά ηνπο. Αθνινχζσο έρνπλ πξνηαζεί ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πξσηνθφιισλ θιηληθήο επαιήζεπζεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαηλνκέλνπ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο
ηνπ “δηπινχ – ηπθινχ” πεηξάκαηνο φπνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλαρζεί πεηξακαηηθά εάλ ππάξρεη
βάζε ζηελ ππφζεζε φηη ε κε-ηνπηθφηεηα φλησο εκπιέθεηαη ζηελ βάζε ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ
θαηλνκέλνπ (Almirantis, 2013 – Fisher, 2013).

1.2 ηόρνη θαη πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Γηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
ηφρνο ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ ηνμηθψλ ρεκηθψλ
νπζηψλ πάλσ ζε βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο, φηαλ νη νπζίεο ζα ρνξεγνχληαλ ζε πνηθίιεο
ζπγθεληξψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ ιίγν ή ζεκαληηθά κηθξφηεξσλ
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απφ απηέο πνπ ζπλήζσο θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο δξαζηηθέο (ππεξαξαηέο
ζπγθεληξψζεηο).
ε ζπκθσλία κε κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ηα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια πνπ επηιέρζεθαλ
γηα ηελ πξνθείκελε έξεπλα εζηίαζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ππεξαξαίσζεο ζε
ζπζηεκηθέο, παξά κεκνλσκέλεο, παξακέηξνπο. ηηο κειέηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο (ε
κεζνδνινγία ησλ νπνίσλ δίδεηαη ζην θεθάιαην 2, ζηε ζειίδα 31) απηφ κεηαθξάζηεθε ζε
θαηαγξαθή ηνπηθψλ δπλακηθψλ πεδίνπ θαη ζχλζεησλ δπλακηθψλ ελεξγείαο απφ δσηθέο
εγθεθαιηθέο ηνκέο θαη ηζρηαθά λεχξα, αληίζηνηρα. ηηο ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο δψσλ (ε
κεζνδνινγία ηνπο αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 3, ζηε ζειίδα 67) νη παξάκεηξνη πνπ
αμηνινγήζεθαλ αθνξνχζαλ ζπλνιηθά ηελ θηλεηηθφηεηα, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη
ηελ αλαιγεζία ηνπ δψνπ. ηηο κειέηεο θπηηαξηθήο επηβίσζεο, θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη
επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ (ε κεζνδνινγία ηνπο αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 4, ζηε ζειίδα
75) ε εζηίαζε ήηαλ ζηελ επηβίσζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ, αληί ζε
κεκνλσκέλεο κνξηαθέο παξακέηξνπο. Δπίζεο, δηελεξγήζεθαλ θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο ελφο
αξηζκνχ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ ζε κεγάιε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ, αθ‟ελφο, ηελ
επηβεβαίσζε δεκνζηεπκέλσλ απνηειεζκάησλ, αθ‟εηέξνπ, ηε δνθηκαζία γηα πξψηε θνξά ηεο
θαζκαηνζθνπηθήο

ζπκπεξηθνξάο

ησλ

ππεξαξαηψλ

δηαιπκάησλ

ζηελ

πεξηνρή

ηεο

αθηηλνβνιίαο Terahertz θαη, ηέινο, ηε δηεξεχλεζε κηαο ππφζεζήο καο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο θξνχζεο ζηνλ δηαιχηε. Ζ κεζνδνινγία απηψλ ησλ κειεηψλ δίδεηαη ζην
θεθάιαην 5, ζηε ζειίδα 95.
Ο ζθνπφο ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ζα ππήξρε νπνηαδήπνηε
επίδξαζε ησλ ΤΓΓ είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο θαη δηέγεξζεο, είηε πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ειάηησζεο θαη θαηαζηνιήο, ησλ ππφ κειέηε παξακέηξσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ
λα ηνληζηεί πσο ε παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα δελ είρε σο ζηφρν ηε κειέηε θάπνηαο
ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθεπηηθήο νπζίαο, θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζήκαηνο ή θάπνηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θπηηάξνπ ή ηζηνχ, αιιά ηε κειέηε θαζαπηήο ηεο παξακέηξνπ ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ δηαιπκάησλ. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ πσο ζα
παξαηεξεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο επίδξαζεο ησλ ΤΓΓ θαη ηνπ
κάξηπξα (πνπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ ν δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
παξαζθεπή ησλ ΤΓΓ) πάλσ ζηηο εμεηαδφκελεο παξακέηξνπο γηα θχηηαξα, ηζηνχο θαη δψα.
Οπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ΤΓΓ ζηελ εθάζηνηε παξάκεηξν ππφ
κειέηε (πνζνζηφ θπηηαξηθήο επηβίσζεο, κνξθνινγία θπηηάξσλ, κεηαβνιή δπλακηθνχ ηεο
θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ζπρλφηεηα ζπκβάλησλ ζηελ ειεθηξνθπζηνινγηθή θαηαγξαθή,
θαζκαηνζθνπηθή απνξξφθεζε θ.ν.θ.) είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηέγεξζεο είηε πξνο ηελ
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θαηεχζπλζε ηεο θαηαζηνιήο ζα ζεσξνχληαλ αμηνζεκείσην απνηέιεζκα, αθνχ ν εμαηξεηηθά
κηθξφο αξηζκφο κνξίσλ ηεο ρεκηθήο έλσζεο κέζα ζηα ΤΓΓ θαζηζηά ηελ νπνηαδήπνηε
επηβεβαησκέλε επίδξαζε, άμηα δηεξεχλεζεο.
Ζ ρξήζε πεηξακαηφδσσλ, ηζηψλ θαη θπηηάξσλ δίδεη ζηε δηδαθηνξηθή έξεπλα απηή ην
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο εμάιεηςεο νπνηαζδήπνηε επίδξαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ. Λέγεηαη, κάιηζηα, πσο κειέηεο ηέηνηνπ είδνπο, φληαο ειεχζεξεο
ζεσξεηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζε θιηληθέο κειέηεο
ζε αλζξψπηλνπο αζζελείο, παξέρνπλ κηα εμαηξεηηθή επθαηξία γηα κε ακθηζβεηήζηκα
απνηειέζκαηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ πξνθχςεη απφ ζσζηέο
πεηξακαηηθέο κεζφδνπο θαη λα απνδεηθλχνληαη επαλαιήςηκα απφ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα (Bellavite et al., 1995).
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Β. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ
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Κεθάιαην 2 – ΜΔΛΔΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ

2.1 Σν Νεπξηθό ύζηεκα

Σν λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη έλα εθηεηακέλν δίθηπν θπηηάξσλ θαη ηλψλ πνπ ειέγρεη ηηο αθνχζηεο
θαη εθνχζηεο δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη κεηαθέξεη εξεζίζκαηα, πιεξνθνξίεο θαη εληνιέο
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ. ηα ζπνλδπισηά δψα ην λεπξηθφ ζχζηεκα
δηαρσξίδεηαη αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) πνπ
απνηειείηαη απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ην λσηηαίν κπειφ, θαη ζην Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα
(ΠΝ) πνπ απνηειείηαη απφ λεπξηθέο ίλεο θαη γάγγιηα θαη ζπλδέεη ην ΚΝ κε ηα φξγαλα θαη
ηα άθξα ηνπ ζψκαηνο. Σν ΠΝ απνηειείηαη απφ ην σκαηηθφ, ην Κηλεηηθφ, ην Απηφλνκν θαη
ην Δληεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΔΝ) ελψ ην Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα κε ηε ζεηξά ηνπ
δηαρσξίδεηαη αλαηνκηθά ζην πκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, πνπ επηηειεί δηεγεξηηθή δξάζε,
θαη ην Παξαζπκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, πνπ έρεη θαηαζηαιηηθή επίδξαζε ζηνλ
νξγαληζκφ. Σν ΚΝ είλαη ιεηηνπξγηθά πξνζηαηεπκέλν ράξε ζηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ,
ζηεγαλή ζχλδεζε απφ ελδνζειηαθά θχηηαξα ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ, πνπ πεξηνξίδεη ηελ
αληαιιαγή νπζηψλ κεηαμχ ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ εγθεθάινπ (Bradbury, 1979).
Λεηηνπξγηθά ην λεπξηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν ηχπνπο θπηηάξσλ: ηα λεπξηθά θχηηαξα
ή λεπξψλεο, πνπ είλαη δηαθνξνπνηεκέλα, θαη κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά εηεξνγελή, θαη ηα
λεπξνγινηαθά θχηηαξα ή λεπξνγινία, πνπ ζεσξείηαη πσο έρνπλ θπξίσο, αιιά φρη
απνθιεηζηηθά, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν (Βloom, 2012).
Ο λεπξψλαο απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε
ζεκειηψδε επεμεξγαζηηθή κνλάδα πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Μφλν κέζα ζηνλ εγθέθαιν
εληνπίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 1011 λεπξψλεο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα
κε ηε κνξθνινγία ηνπο (κνλφπνινη, δίπνινη ή πνιχπνινη), ηε ιεηηνπξγία ηνπο (αηζζεηηθνί,
θηλεηηθνί ή ελδηάκεζνη), ηε ζέζε ηνπο, θαη ην είδνο ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ πνπ εθθξίλνπλ
(Bloom, 2008). Ωζηφζν, ε ιεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα ησλ απνθξίζεσλ ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο έρεη κηθξφηεξε ζρέζε κε ηε κνξθνινγία ησλ κεκνλσκέλσλ λεπξψλσλ θαη
κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηα πνιχπινθα αλαηνκηθά δίθηπα πνπ ζπλζέηνληαη απφ απηνχο. Με απηφ
ηνλ ηξφπν απιέο θαη επαλαιακβαλφκελεο κνξθνινγηθέο κνλάδεο ζπλζέηνπλ πνιχπινθεο
ιεηηνπξγηθέο απνθξίζεηο (Kandel, 2012).
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Δηθόλα 2. 1: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ λεπξηθνύ θπηηάξνπ.

Οη λεπξψλεο δηαθξίλνληαη ζην θπηηαξηθφ ζψκα, ηνπο δελδξίηεο - θπηηαξηθέο πξνεθβνιέο πνπ
παξαιακβάλνπλ εξεζίζκαηα απφ άιινπο λεπξψλεο θαη ηνπο κεηαθέξνπλ ζην ζψκα - θαη ηνλ
άμνλα. Οη λεπξψλεο επηηεινχλ ην έξγν ηνπο κε βάζε ηελ εγγχηεηα θαη επαθή κεηαμχ ηνπο
(Cajal, 1888). πγθεθξηκέλα, ε δνκή ησλ λεπξψλσλ είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία θαη
αθξηβή απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ κε ηε κνξθή ειεθηξνρεκηθψλ θπκάησλ.
ηνπο βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο, ηα ειεθηξηθά θνξηία νθείινληαη θπξίσο ζε αξλεηηθά
θνξηηζκέλα ειεθηξφληα, ζεηηθά θνξηηζκέλα ειεθηξνληαθά πξσηφληα, ζεηηθά θνξηηζκέλα
ηφληα Na+, K+, Ca2+ θαη Mg2+ θαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα PO43-. Δξεπλεηέο έδεημαλ
επίζεο πσο ηα θχηηαξα θαη νη ηζηνί είλαη παξαγσγνί θαη αγσγνί θσηνλίσλ, δειαδή
ζηνηρεησδψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ (Popp, 1994, 2002 – Van Wijk et al., 2005).
ηα λεπξηθά θχηηαξα παξαηεξείηαη κηα δηαθνξά ζην ειεθηξνρεκηθφ δπλακηθφ κεηαμχ ηνπ
θπηηαξνπιάζκαηνο θαη ηνπ εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ, δηαθνξά πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ
πνζφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ηεο κεκβξάλεο, δειαδή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ
ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ
εμσθπηηάξην ρψξν. Οη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο απνηεινχληαη απφ κηα δηπιή ζηνηβάδα απφ
ιηπίδηα πνπ δξνπλ ειεθηξηθά σο ζηεγαλνπνηεηέο. Οη κνλσηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κεκβξάλεο
πεξηνξίδνπλ επίζεο ηελ θίλεζε θνξηηζκέλσλ ηφλησλ θαη ειεθηξνλίσλ δηακέζνπ ηεο
κεκβξάλεο, κε εμαίξεζε ηνπο εηδηθνχο ηνληηθνχο δηαχινπο (Aidley et al. 1996) θαη ηνπο
κεκβξαληθνχο πξσηετληθνχο εκηαγσγνχο (Oschman, 2000). H θπηηαξηθή κεκβξάλε είλαη
επηιεθηηθά δηαπεξαηή ζε νξηζκέλα θνξηηζκέλα ηφληα, κε θπξηφηεξα ηα Na+, K+, Cl- θαη Ca2+
πνπ κέζσ ελεξγψλ κεραληζκψλ δηαηεξνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο ζηηο δχν πεξηνρέο
(κε ην K+ λα θπξηαξρεί ζην εζσηεξηθφ θαη ηα Na+, Cl-, Ca2+ λα θπξηαξρνχλ ζην εμσηεξηθφ).
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Eμαηηίαο απηνχ θαη ηεο πνιηθφηεηαο ησλ ζπζηαηηθψλ κνξίσλ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, νη
κεκβξάλεο ησλ αμφλσλ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ φηαλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο
είλαη ειεθηξηθά πνισκέλεο, επηδεηθλχνληαο κηα δηαθνξά δπλακηθνχ αξλεηηθή (-70 mV) ζε
ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ. Ζ εηζξνή θαη εθξνή ησλ ηφλησλ απηψλ ζην θχηηαξν
κέζσ ησλ ηνληηθψλ δηαχισλ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ζπλέπεηα ειεθηξνρεκηθψλ θαη
ζεξκνδπλακηθψλ δπλάκεσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα αιιαγέο ζην ειεθηξηθφ δπλακηθφ ηεο.
ηαλ ην ηειεπηαίν ππεξβεί έλαλ νξηζκέλν νπδφ ηφηε παξάγεηαη ην Γπλακηθφ Γξάζεο, κηα
κεκνλσκέλε ππξνδφηεζε δηάξθεηαο κεξηθψλ msec, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο θάζεηο ηεο
εθπφισζεο, ηεο επαλαπφισζεο θαη ηεο ππεξπφισζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.2.
Δπνκέλσο, ε κεκβξάλε απνθηά πξνζσξηλά δπλακηθφ 40 mV ελψ ζηε ζπλέρεηα επέξρεηαη κηα
δηφξζσζε πξνο ην αξλεηηθφηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ (-90 mV) πξηλ ηειηθά ε κεκβξάλε
εξεκήζεη ζην αξρηθφ δπλακηθφ ηεο. H δηαθνξά δπλακηθνχ ζηελ κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ
δεκηνπξγεί έλα ειεθηξηθφ πεδίν ηεο ηάμεο ησλ 10.000.000 – 20.000.000 V/m (Reilly, 1998 –
Brown, 1999). Αλ θαη ε χπαξμε ελφο “βηνινγηθνχ ειεθηξηζκνχ” έγηλε δεθηή κε ζθεπηηθηζκφ
φηαλ πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Luigi Galvani (1791) θαη Carlo Matteuchi (1830),
ζήκεξα γλσξίδνπκε πσο φια ηα θχηηαξα δχλαληαη λα παξάμνπλ Γπλακηθά Ζξεκίαο θαη
Γπλακηθά Γξάζεο (ΓΓ) θαη πσο ζε απηά βαζίδεηαη ε επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία ησλ
λεπξηθψλ θπηηάξσλ (Ζνdgkin θαη Huxley, 1952).
Ωο ηέηαξην ηκήκα ησλ λεπξψλσλ, πέξα απφ ην ζψκα, ηνπο δελδξίηεο θαη ηνλ άμνλα, κπνξνχλ
λα ζεσξεζνχλ θαη ηα ζεκεία επαθήο κεηαμχ ηνπο, θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ δηαδίδεηαη ην
δπλακηθφ δξάζεο. Σα ζεκεία απηά απνθαινχληαη “ζπλάςεηο” ζην ΚΝ θαη “ζχλδεζκνη” ζην
σκαηηθφ, ην Κηλεηηθφ θαη ην Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα. Οη ζπλάςεηο κπνξνχλ λα είλαη
δηεγεξηηθέο ή θαηαζηαιηηθέο: νη κελ πξνθαινχλ εθπφισζε ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ηεο
κεκβξάλεο ηνπ κεηα-ζπλαπηηθνχ θπηηάξνπ, θαη κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο, νη δε πξνθαινχλ
ππεξπφισζή ηνπ, θαη παχζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο (Kandel, 2012). Moξθνινγηθά ηα
ζεκεία επαθήο κεηαμχ θπηηάξσλ (άμνλαο κε ζψκα, άμνλαο κε δελδξίηε, άμνλαο κε άμνλα
θιπ.) αληαλαθινχλ κνηίβα νξγάλσζεο πνπ είλαη ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθά ηεξαξρηθά
δνκεκέλσλ κνλνπαηηψλ (Swanson, 2007).
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Δηθόλα 2. 2: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δπλακηθνύ δξάζεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ελόο

λεπξηθνύ θπηηάξνπ.
πλνπηηθά, ζε κηα αθαηξεηηθή απεηθφληζε ηνπ λεπξψλα, νη δελδξίηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
σο πχιεο εηζφδνπ δεδνκέλσλ, ην θπηηαξηθφ ζψκα σο ν επεμεξγαζηηθφο ππξήλαο θαη ν
άμνλαο σο ε πχιε εμφδνπ δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη ζε πεξαηηέξσ θχηηαξα, κέζσ ησλ
λεπξνδηαβηβαζηηθψλ νπζηψλ πνπ εθθξίλνληαη ζηηο θπηηαξηθέο ζπλάςεηο. Με βάζε ηελ
παξαπάλσ αθαίξεζε θαη εμαηηίαο ηεο “φια ή ηίπνηα” (“all-or-none”) θχζεο ησλ δπλακηθψλ
δξάζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη κηα παλνκνηφηππε ππξνδφηεζε γηα νπνηνδήπνηε εξέζηζκα ππεξβεί
ηνλ νπδφ ελεξγνπνίεζεο, πξνηάζεθε (McCulloch θαη Pitts, 1943) ε αλαπαξάζηαζε ησλ
λεπξηθψλ ζπλάςεσλ σο ινγηθψλ ππιψλ πνπ ζπλζέηνπλ αζξνηζηηθά ηε δηαθνξά δπλακηθνχ ζε
θάζε λεπξηθφ άμνλα, παξάγνληαο κηα ηειηθή εληνιή ελεξγνπνίεζεο ή παχζεο κεηάδνζεο ηεο
πιεξνθνξίαο. Παξφκνηα, ην Νεπξηθφ χζηεκα ζπλνιηθά κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε κηα
θπβεξλεηηθή κεραλή (Wiener, 1948 - von Neumann, 1958) φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη ην ηειηθφ θηλεηηθφ εμαγφκελν απφ ηελ επεμεξγαζία ηξηψλ εηδψλ
εηζαγφκελσλ δεδνκέλσλ: απηφκαησλ αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ, εθνχζησλ λνεηηθψλ
δηεξγαζηψλ θαη εγγελψλ ζπκπεξηθνξηθψλ κνηίβσλ.
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Δηθόλα 2. 3: Αθαηξεηηθή απεηθόληζε ελόο λεπξώλα σο απινπζηεπκέλεο ινγηθήο πύιεο (Mc Culloch θαη
Pitts, 1943). Γπαδηθά εηζεξρόκελα (ηηκώλ 0 ή 1) κε βαξύηεηα Wi(j) έθαζην, εηζάγνληαη ζηνλ
επεμεξγαζηηθό ππξήλα ν νπνίνο ηα αζξνίδεη παξάγνληαο κηα ηηκή ε νπνία εθόζνλ ππεξβαίλεη ηνλ νπδό
ελεξγνπνίεζεο κ(i) παξάγεη έλα δπαδηθό εμεξρόκελν (ηηκώλ 0 ή 1) όπσο ην Γπλακηθό Γξάζεο.

ε ζρέζε κε ηνπο λεπξψλεο, ηα λεπξνγινία είλαη ζαθψο πην πνιπάξηζκα, θαζψο ππάξρνπλ 10
έσο 50 θνξέο πεξηζζφηεξα λεπξνγινία απ‟ φηη λεπξψλεο ζην ΚΝ ησλ ζπνλδπισηψλ δψσλ.
Γηα κεγάιν δηάζηεκα ε θπξίαξρε ππφζεζε ήηαλ πσο ηα λεπξνγινία έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ
ξφιν, δειαδή ηελ θπζηθή πξνζηαζία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζρεκαηηζκνχ ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ, ηελ παξαγσγή ηεο κπειίλεο πνπ ρξεηάδεηαη
γηα ηε κφλσζε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ κε
ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη απμεηηθνχο παξάγνληεο, θαη ηελ νκνηνζηαηηθή δηαηήξεζε ηνπ
βέιηηζηνπ εμσθπηηάξηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο λεπξψλεο (Kandel, 2012). Πξφζθαηα
δηαπηζηψζεθε πσο ηα λεπξνγινία εκπιέθνληαη επίζεο ελεξγά ζηε ξχζκηζε ηεο ζπλαπηηθήο
κεηαβίβαζεο ζηνλ ηππφθακπν θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα, ζηελ έθθξηζε θαη εθθαζάξηζε
λεπξνδηαβηβαζηψλ απφ ηε ζπλαπηηθή ζρηζκή (Newman, 2003) φπσο θαη ζηε ιεηηνπξγηθή
ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα θαη ηε κλήκε (Ota et al., 2013 - Béchade et al., 2013).

2.2 Λεηηνπξγηθέο Παξάκεηξνη ηνπ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο

2.2.1 πζηεκηθέο Πξνζεγγίζεηο
Παξαδνζηαθά, ν εγθέθαινο ζεσξνχληαλ έλα ηεξαξρηθά δνκεκέλν ζχζηεκα απνηεινχκελν
απφ λεπξψλεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο, μεθηλψληαο απφ απηνχο ησλ αηζζεηεξηαθψλ
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νξγάλσλ θαη θηάλνληαο έσο απηνχο πνπ ειέγρνπλ εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη δε
επεμεξγαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ ζεσξνχληαλ φηη επηηεινχληαη κε ζεηξηαθφ (serial)
ηξφπν, ζηα πιαίζηα ζρεηηθά απηφλνκσλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ. Σν κνληέιν ησλ McCulloch
θαη Pitts είλαη έλα γξακκηθφ κνληέιν, πνπ παξάγεη δηαθξηηά εμεξρφκελα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη νη ζπλάςεηο είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλεο, ην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη
ζαθψο πην πνιχπινθν απφ έλα δίθηπν ζεηξηαθά δηαηεηαγκέλσλ ινγηθψλ ππιψλ, θαζψο
παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο κεγάιε ιεηηνπξγηθή επξσζηία (redundancy) έλαληη
ζθαικάησλ, απνπζία ελφο θεληξηθνχ βεκαηνδφηε (pacemaker) θαη απνπζία κηαο ρξνληθήο
θιίκαθαο θνηλήο γηα φια ηα θχηηαξα. Δπνκέλσο, πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο
ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ην απεηθνλίδνπλ σο πνιπζηξσκαηηθφ (Rosenblatt, 1958), απηννξγαλνχκελν (Kohonen, 1984) ή αλαδξνκηθφ (recurrent) δίθηπν, φπνπ νη βξφρνη
αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηηο εμφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο επηζηξέθνπλ δεδνκέλα ζηηο εηζφδνπο,
δηεπθνιχλνληαο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, απφ ην επίπεδν ηεο κεκνλσκέλεο
θπηηαξηθήο κεκβξάλεο πνπ εγθνιπψλεη πιεζψξα ηνληηθψλ δηαχισλ, κεηαβαίλνπκε ζην
επίπεδν ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ κε ζπζηεκηθή θαη πνιχπινθε ζπκπεξηθνξά πνπ γίλεηαη
αληηιεπηή καθξνζθνπηθά.
Ο θινηφο είλαη ε, νξγαλσηηθά αλνκνηνγελήο, εμσηεξηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη
ππεχζπλε γηα ηηο δηαδηθαζίεο αληίιεςεο, ζπλείδεζεο, κάζεζεο, πξνζνρήο θαη κλήκεο ζηα
ζειαζηηθά. Ζ επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο ζε έλα κέζν αλζξψπηλν εγθεθαιηθφ θινηφ
πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή δηθηχσζε 4 x 1010 λεπξψλσλ θαη ην ζρεκαηηζκφ 2 x 1014 ζπλάςεσλ
κε δπλάκεη κεηαβαιιφκελε ηζρχ θαη πιαζηηθφηεηα (Koch, 1997). Ζ ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ
θινηνχ είλαη νη ζηνηβάδεο (Ζubel et al., 1962) κε μερσξηζηή ιεηηνπξγία έθαζηε θαη κε
θάζεην πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ. Ζ ζηήιε απνηειείηαη απφ έμη
ζηνηβάδεο πνπ θάζε κία ελζσκαηψλεη ~100 λεπξψλεο κε ππθλή ζπλδεζηκφηεηα εληφο θαη
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηνηβάδσλ, αιιά θαί κε πεξηνρέο ηνπ ζαιάκνπ (Mountcastle, 1998).
H ζχγρξνλε αληίιεςε είλαη πσο ν εγθεθαιηθφο θινηφο ιεηηνπξγεί δηθηπαθά, ζαλ έλαο
παξάιιεινο επεμεξγαζηήο δηαζθνξπηζκέλσλ ζηνηρείσλ (parallel distributed system) πνπ ην
θαζέλα ιακβάλεη θαη παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηα ππφινηπα (Goldman-Rakic, 1988 - Mc
Clelland, 1994 – Haberly, 2001). Έηζη ν εγθεθαιηθφο θινηφο λνείηαη σο έλα ππνινγηζηηθφ
δίθηπν πνπ παξάγεη ιεηηνπξγηθά κνηίβα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζνκνησζνχλ κε
ππνινγηζηηθέο ξνπηίλεο, θαη φρη κηα απιή επεμεξγαζηηθή πχιε εηζφδνπ-εμφδνπ. Ο θινηφο
είλαη επνκέλσο θαηάιιεινο γηα ηε κειέηε ζπζηεκηθψλ βηνινγηθψλ απνθξίζεσλ, θαη‟
επέθηαζε θαη θαηάιιεινο γηα ηε κειέηε ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ (ΤΓΓ)
θαηά ηελ πξνθείκελε δηαηξηβή. Δηδηθά ε θαηαγξαθή ηνπηθψλ δπλακηθψλ πεδίνπ πνπ
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παξάγνληαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε ζπιινγηθή ελεξγνπνίεζε πνιιψλ λεπξψλσλ κέζσ ηεο
ζπλαπηηθήο κεηαβίβαζεο, επηηξέπεη ηελ εμέηαζε πνιχ πην ζπζηεκηθήο θαη καθξνζθνπηθήο
ζπκπεξηθνξάο ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαγξαθή απφ κεκνλσκέλα θχηηαξα.

2.2.2 Μέηξεζε ηεο Νεπξηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ησλ Οξγαληζκώλ
Ζ δξαζηεξηφηεηα ελφο δσληαλνχ λεπξηθνχ ηζηνχ κπνξεί λα κεηξεζεί είηε έκκεζα, κέζσ ησλ
ηξνπνηήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη ηε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
πεξηνρήο, κε ρξήζε ηερληθψλ φπσο ε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Functional
Magnetic Image Resonance, fMRI) θαη ε πνδηηξνληθή ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία (Positron
Emission Tomography, PET), είηε άκεζα, κε ηελ απεπζείαο κέηξεζε ειεθηξηθψλ
παξακέηξσλ.
Σν

δεχηεξν

κπνξεί

λα

επηηεπρζεί

κε

κε-παξεκβαηηθέο

ηερληθέο

φπσο

ε

ειεθηξνεγθεθαινγξαθία (EEG), πνπ θαηαγξάθεη ηηο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξψλ δπλακηθνχ
αλάκεζα ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα (Berger, 1929) θαη ε καγλεηηθή εγθεθαινγξαθία (MEG)
πνπ θαηαγξάθεη ηα καγλεηηθά πεδία πνπ παξάγνληαη ζηνλ εγθέθαιν (Cohen, 1968). Οη
ηερληθέο απηέο απνδίδνπλ κηα καθξνζθνπηθή ιεηηνπξγηθή εηθφλα πνπ βαζίδεηαη ζηα ηνληηθά
ξεχκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο δελδξίηεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαηά ηε ζπλαπηηθή
κεηαβίβαζε.
Ζ απεπζείαο κέηξεζε ειεθηξηθψλ παξακέηξσλ ηεο λεπξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί επίζεο
λα γίλεη κε παξεκβαηηθέο ηερληθέο, φπσο είλαη νη ελδνθπηηάξηεο θαη εμσθπηηάξηεο
ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο (“Patch-Clamp”, Neher θαη Sakmann, 1984) απφ
κεκνλσκέλα θχηηαξα ή δίθηπα θπηηάξσλ. Οη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ είηε in
vivo ζε μχπληα ή αλαηζζεηνπνηεκέλα δψα, είηε in vitro ζε απνκνλσκέλεο θπηηαξηθέο
θαιιηέξγεηεο είηε θαη ex vivo ζε ηεκάρηα λεπξηθνχ ηζηνχ πνπ δηαηεξνχλ αθφκα ηελ ειεθηξηθή
δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Τπάξρνπλ κεηνλεθηήκαηα ζηηο ex vivo ειεθηξνθπζηνινγηθέο
θαηαγξαθέο, φπσο ην φηη ν νξγαληζκφο δελ εμεηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη ην φηη είλαη
δχζθνιε ε απφιπηε ιεηηνπξγηθή αληηζηνίρηζε ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο
ηζηνηεκαρίνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ.
πιενλεθηήκαηα

φπσο

ε

επθνιία

ρεηξηζκψλ

θαη

Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθά
θαξκαθεπηηθήο

παξέκβαζεο,

ε

πξνζβαζηκφηεηα ζην εζσηεξηθφ ησλ ηζηψλ θαη θπηηάξσλ αιιά θαη ε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ
θαη ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ.
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Ζ λεπξνληθή δηεγεξζηκφηεηα, δειαδή ε ηζρχο ηεο απφθξηζεο ελφο λεπξψλα ζε θάπνην
εξέζηζκα, απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε παξάκεηξν πνπ δείρλεη κε πνηφ ηξφπν έλα
θαξκαθνινγηθφ ή πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα επεξεάδεη ηνλ λεπξψλα. Ζ ειεθηξνθπζηνινγία
είλαη ν ηνκέαο ηεο λεπξνεπηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηαγξαθή
δηάθνξσλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξηθή δηεγεξζηκφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα
ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ (Rettinger et al., 2016).

2.2.3 Μέηξεζε Ζιεθηξνθπζηνινγηθώλ Παξακέηξσλ
ηα πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο
ειεθηξνθπζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο: αθ‟ελφο έγηλε κειέηε ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο
επίδξαζεο ΤΓΓ δηαθνξεηηθψλ ηνμηλψλ ζε ηζηφ απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, θαη
αθ‟εηέξνπ κειεηήζεθε ε επίδξαζε ΤΓΓ κηαο θπηηαξνηνμηθήο νπζίαο ζε ηζηφ απφ ην
Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαιακνθινητθά
ηζηνηεκάρηα απφ κχεο ελψ ζηε δεχηεξε, ηζρηαθά λεχξα απφ επίκπεο.
Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηηο κεηξήζεηο απφ ην ΚΝ νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε κέζε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα, ην κέζν πιάηνο θαη ε θαζκαηηθή
δηακφξθσζε δχν ηχπσλ ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ: α) ηνπ απζφξκεηνπ θαη
ελδνγελψο παξαγφκελνπ δηθηπαθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ ζαιακηθνχ θινηνχ, πνπ ζηε
βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο “Up and Down states” θαη αληηζηνηρεί ζε πεξηφδνπο
παξαηεηακέλεο δηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλελεξγφηεηαο, θαη β) ησλ ππνθαηψθιησλ
ππξνδνηήζεσλ ηνπ θινηνχ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο “δηθαζηθά επάξκαηα” θαη πνπ ν
θπζηνινγηθφο ηνπο ξφινο δελ είλαη απνζαθεληζκέλνο. Απηά αλαιχνληαη παξαθάησ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΝ, νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ην χλζεην Γπλακηθφ
Δλεξγείαο (ΓΔ) δειαδή ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ κεκνλσκέλσλ δπλακηθψλ δξάζεο
ησλ ηλψλ ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ, πνπ απνηειεί έλδεημε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ, φπσο θαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηεο αλφδνπ ηνπ ΓΔ κέρξη ην ηέινο ηεο εκθάληζεο ηνπ
δπλακηθνχ. Απηά αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 2.4, ζηε ζειίδα 58.
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2.3 Καηαγξαθέο από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα
Σν Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) δελ είλαη έλα παζεηηθφ ζχζηεκα πνπ απιψο
αληαπνθξίλεηαη ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα αιιά παξάγεη θαη ελδνγελή δξαζηεξηφηεηα, κε ηε
κνξθή ζπγρξνληζκέλσλ κνηίβσλ απφ δπλακηθά δξάζεο. Οξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ΚΝ
εκθαλίδνπλ ξπζκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε πην ραξαθηεξηζηηθή απηή πνπ νθείιεηαη ζηνπο
θηξθάδηνπο κνξηαθνχο ηαιαλησηέο ησλ ππεξρηαζκαηηθψλ ππξήλσλ ηνπ ππνζαιάκνπ, νη
νπνίνη κέζσ επεμεξγαζίαο ησλ θσηεηλψλ εξεζηζκάησλ θαη κεηαγξαθηθψλ βξφρσλ
αλαηξνθνδφηεζεο ειέγρνπλ ηνπο θχθινπο ηνπ χπλνπ θαη ηεο αθχπληζεο (Shearman et al.,
2000 – Koike et al., 2012 - Takahashi, 2015). Μηα άιιε θαηεγνξία ζπγρξνληζκέλσλ
δηαθπκάλζεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί είλαη ηα επαλαιακβαλφκελα “Up and Down states”.
Καηά ηε δηάξθεηα θάζεσλ εξεκίαο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, ηεο
ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο θαη ηεο ήξεκεο εγξήγνξζεο, ηα λεπξηθά δίθηπα ηνπ θινηνχ
εκθαλίδνπλ απζφξκεηα θαη ελδνγελψο κνηίβα ζπγρξνληζκέλσλ δηαθπκάλζεσλ κεηαμχ
πεξηφδσλ ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξηφδσλ ζρεηηθήο εξεκίαο (Steriade et al. 1993,
2001 - Metherate et al. 1993 - Haider et al., 2006). Απηέο νη βξαδείεο δηαθπκάλζεηο
ραξαθηεξίδνληαη απφ επαλαιακβαλφκελα ρσξνρξνληθά κνηίβα φπσο ηαιαληψζεηο ζε
δηάθνξεο δψλεο ζπρλνηήησλ, ζπγρξνληζκέλεο ππξνδνηήζεηο, θαη λεπξηθέο ψζεηο πνπ
δηαδίδνληαη εληφο θαη θαηά κήθνο πεξηνρψλ ηνπ θινηνχ. Παξαηεξνχληαη ζε λεαξά αιιά θαη
ψξηκα δψα, ζε φια ηα είδε ζειαζηηθψλ θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ πνπ έρνπλ
κειεηεζεί, θαη είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη ζε θινητθέο ηνκέο ex vivo (Sanchez-Vives
et al.,

2000 - Cunningham et al., 2006 - Rigas et al., 2007 - Mann et al., 2009). Ο

ιεηηνπξγηθφο ηνπο ξφινο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ:
θαηά ηελ αλάπηπμε, νη δηαθπκάλζεηο απηέο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο ζηηο
ελδνθπηηάξηεο ζπγθεληξψζεηο Ca2+ ξπζκίδνπλ ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ λεπξψλσλ θαη
ην ζρεκαηηζκφ ζπλάςεσλ. Έρεη ππνηεζεί πσο εθηεινχλ θάπνην ξφιν ζηε κάζεζε θαη ηελ
πιαζηηθφηεηα ησλ θπηηάξσλ, ή πσο εκθαλίδνληαη σο απνηέιεζκα αλαπιαζηηθψλ θπηηαξηθψλ
δηαδηθαζηψλ ζηα θχηηαξα πνπ αθνινπζνχλ έληνλε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ
εγξήγνξζε. Καηά ηελ ψξηκε ειηθία νη δηαθπκάλζεηο απηέο έρνπλ ξπζκηζηηθφ ξφιν σο πξνο
ηε δηεγεξζηκφηεηα ησλ κεκβξαλψλ θαη επεξεάδνπλ ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ην
θχηηαξν (Rigas et al., 2015).
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Δηθόλα 2. 4: Απεηθόληζε ηνπ ηνπηθνύ δπλακηθνύ πεδίνπ (local field potential) ελόο δηθηύνπ λεπξηθώλ
θπηηάξσλ, κε θάζεηο παξαηεηακέλεο δηθηπαθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη αλελεξγόηεηαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε
“Up” θαη “Down” state θαη παξάιιειε απεηθόληζε ηνπ κεκβξαληθνύ δπλακηθνύ πνπ ιακβάλεηαη από
ελδνθπηηάξηα θαηαγξαθή από θύηηαξν από ην ίδην ζεκείν (Sigalas et al., 2015).

ε θπηηαξηθφ επίπεδν, νη δηαθπκάλζεηο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε εγγελείο ζπλαπηηθέο θαη
κεκβξαληθέο ηδηφηεηεο θαη ζηε ζπλδεζκνινγία ησλ θπθισκάησλ ελφο πιεζπζκνχ θινητθψλ
λεπξψλσλ. Απνηεινχλ, δειαδή, ηελ θπξίαξρε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θινητθνχ
λεπξηθνχ δηθηχνπ (Steriade et al. 1993 - Sanchez-Vives et al. 2000 - Yuste et al. 2005 - Rigas
et al. 2007) φπνπ θάζεηο ππεξπφισζεο (“Down states”) ελαιιάζζνληαη κε πεξηφδνπο
εθπφισζεο (“Up states”). Απηή ε δηθαζηθή ζπκπεξηθνξά ξπζκίδεηαη απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ

ηνπηθά δηεγεξηηθψλ θαη ηνπηθά θαηαζηαιηηθψλ εξεζηζκάησλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έγηλαλ θαηαγξαθέο ηνπ ηνπηθνχ δπλακηθνχ ηνπ
πεδίνπ (local field potential), δειαδή ηνπ αζξνηζηηθνχ ειεθηξνθπζηνινγηθνχ ζήκαηνο κηαο
πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο λεπξηθνχ ηζηνχ, θαη ησλ αληίζηνηρσλ λεπξηθψλ δηθηχσλ ηεο. Οη
θαηαγξαθέο απηέο έγηλαλ εμσθπηηάξηα, κε κέηξεζε ηεο δηαθνξάο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ
κεηαμχ ελφο θαηαγξαθηθνχ κηθξνειεθηξνδίνπ θαη ελφο κηθξνειεθηξνδίνπ αλαθνξάο.

Ζ

εζηίαζε ηεο θαηαγξαθήο ζην θαηλφκελν ησλ “Up and Down states ” (πνπ γηα ζπληφκεπζε ζα
απνθαινχληαη εθ‟εμήο παληνχ κέζα ζην θείκελν “Up States”) επηηξέπεη ηελ κειέηε ηεο
κεζνζθνπηθήο ειεθηξνθπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ λεπξψλσλ ζην
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ζχλνιφ ηνπ, θαη πξνζθέξεηαη γηα θαξκαθνινγηθά πεηξάκαηα κε ρεκηθέο νπζίεο πνπ επηδξνχλ
ζηα ηνληηθά θαλάιηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ιεηηνπξγηθφο ξφινο ησλ “δηθαζηθώλ επαξκάησλ” δελ είλαη ζαθήο.
Σα δηθαζηθά επάξκαηα (biphasic bursts, neuronal avalanches) είλαη δηαθξηηέο ρσξνρξνληθέο
αιιεινπρίεο λεπξνληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απζφξκεηα ζηα εμψηεξα ζηξψκαηα
ηνπ θινηνχ ησλ ζειαζηηθψλ θαη πξνσζνχληαη κε κνηίβα δηαθιάδσζεο απφ ελεξγέο πξνο
αλελεξγέο νκάδεο λεπξψλσλ (Beggs et al., 2003 - Gireesh et al., 2008 - Petermann et al., 2009).
Απηέο νη αιιεινπρίεο, πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά, αληαλαθινχλ ηελ
ηαρεία πξνψζεζε κηαο ηνπηθήο, ζπγρξνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο πεδίνπ. Σα δηθαζηθά
επάξκαηα παξάγνληαη ζηαζεξά θαη επαλαιακβαλφκελα επί πνιιέο ψξεο αιιά έρνπλ ζεκαληηθά
κηθξφηεξε δηάξθεηα θαη πιάηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα “Up States”, θαη θαζκαηηθφ πεξηερφκελν
κεηαηνπηζκέλν ππέξ ησλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ. Γεληθά, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν εηεξνγελή σο
πξνο φιεο ηηο παξακέηξνπο ελδηαθέξνληνο.
Έρεη ππνηεζεί πσο ηα δηθαζηθά επάξκαηα είλαη επζέσο αληηπξνζσπεπηηθά ελφο παξνδηθνχ
ζρεκαηηζκνχ θπηηαξηθψλ ζπζζσκαησκάησλ ζηηο εμψηεξεο ζηνηβάδεο ηνπ θινηνχ (Plenz et al.,
2007) ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλδεζκνινγία πνπ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ελφο δηθηχνπ
“άλεπ θιίκαθαο” (scale-free) (Barabási et al., 1999 – Klaus et al., 2011 - Van Kessenich et al.,
2016). Σα δηθαζηθά επάξκαηα έρεη ππνηεζεί φηη παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε δνκηθή θαη
ιεηηνπξγηθή πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξηθψλ δηθηχσλ ηνπ θινηνχ θαη ηνπ ηππνθάκπνπ. ην πιαίζην
ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαηαγξαθψλ, ελδέρεηαη λα πξνδίδνπλ ηελ αηειή ππξνδφηεζε ελφο
ηνπηθνχ λεπξνληθνχ δηθηχνπ, πνπ δελ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή “Up States”. Ο ιεηηνπξγηθφο
ζπζρεηηζκφο ησλ δχν, φκσο, δελ είλαη ζαθήο.

2.3.1 Πεηξακαηόδσα θαη Δγθαηαζηάζεηο
Οη ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζην ΚΝ δηελεξγήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Νεπξνβηνινγίαο
ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο
Αθαδεκίαο Αζελψλ (ΗΗΒΔΑΑ).
Γηα ηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο απφ ζαιακν-θινητθά ηζηνηεκάρηα, φπσο θαη γηα ηα
ζπκπεξηθνξηθά

πεηξάκαηα

πνπ

πεξηγξάθνληαη

ζην

θεθάιαην

3

ζηε

ζειίδα

67,

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πγηείο ελήιηθεο αξζεληθνί κχεο ηνπ είδνπο Mus musculus θαη ηνπ ζηειέρνπο
C57BL/6J πνπ ηα ηειεπηαία 90 ρξφληα απνηειεί έλα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα
δσηθά πξφηππα γηα γελεηηθέο κειέηεο θαη γηα ηε κειέηε αλζξψπηλσλ αζζελεηψλ (Δngber,
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2011). Σα δψα ιήθζεζαλ απφ ην Κέληξν Πεηξακαηηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Μνλάδαο Εσηθψλ
Πξνηχπσλ ηνπ ΗΗΒΔΑΑ.
Βηνινγηθό πιηθό:
Mus musculus (C57BL/6J)
Βαζίιεην: Εψα (Animalia)
Φχιν: Υνξδσηά (Chordata)
Κιαζε: Θειαζηηθά (Mammalia)
Σάμε: Σξσθηηθά (Rodentia)
Οηθνγέλεηα: Muridae
Τπννηθνγέλεηα: Murinae
Γέλνο: Mus
Τπνγέλνο: Mus
Δίδνο: musculus

Ζ Μνλάδα Εσηθψλ Πξνηχπσλ βξηζθφηαλ ζηνλ ππφγεην ρψξν ηνπ ΗΗΒΔΑΑ θαη θάιππηε
ζπλνιηθή επηθάλεηα 1.800 η.κ. Ζ ζηέγαζε ησλ δψσλ γηλφηαλ ζε ζπλζήθεο ζχκθσλεο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ Δηαηξεηψλ
πνπ αζρνινχληαη κε ηα Εψα Δξγαζηεξίνπ (Federation of European Laboratory Animal
Science Associations - FELASA) θαη ην Γηεζλέο πκβνχιην γηα ηελ Δπηζηήκε ησλ Εψσλ
Δξγαζηεξίνπ (International Council of Laboratory Animal Science - ICLAS). Δηδηθφηεξα, νη
κχεο ζηεγάδνληαλ κέζα ζε εηδηθέο κνλάδεο αηνκηθά αεξηδφκελσλ θισβψλ. Ζ ιεηηνπξγία φισλ
ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Μνλάδαο, ήηαλ ζε παξαθνινχζεζε

ζε

24σξε βάζε, κέζσ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο (Building Management System - BMS). Ζ Μνλάδα
Εσηθψλ Πξνηχπσλ πιεξνχζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο
ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεηξακαηηθνχο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο
(Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 160/91 ζε ελαξκφληζε κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 86/609) θαη ήηαλ
εγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Αξρή σο Δγθαηάζηαζε Δθηξνθήο, Πξνκήζεηαο θαη
Πεηξακαηηζκνχ. ια ηα δψα ηεο Μνλάδαο ππφθεηληαλ ζε ηξηκεληαίνπο ειέγρνπο γηα ηηθέο,
βαθηεξηαθέο θαη παξαζηηηθέο κνιχλζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο
Δπξσπατθψλ Δλψζεσλ γηα ηα Πεηξακαηφδσα ζηελ Έξεπλα (Nicklas et al., 2002).
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Γηα ηα πεηξακαηφδσα ε εκέξα ηεο γέλλαο νξίδνληαλ σο εκέξα P0. Ο απνγαιαθηηζκφο γηλφηαλ
ηελ 21ε εκέξα (P21) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δψα δηαρσξίδνληαλ ηπραία ζε πιαζηηθνχο, δηαθαλείο
θαη θαιά αεξηδφκελνπο θισβνχο (έλαο γηα θάζε πεηξακαηηθή νκάδα) κε 5-9 αξζεληθά δψα αλά
θισβφ. Οη θισβνί ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη απφ polysulfone (H-Temp™, Tecniplast,
Buguggiate, Varese, Italy) δηαζηάζεσλ (267 x 483 x 203) mm θαη πεξηείραλ θαηάιιειε
επίζηξσζε απφ θχιια αξαβνζίηνπ (Rehofix MK 2000, J. Rettenmaier & So,Rosenberg,
Germany). Κάζε θισβφο θηινμελνχζε έθεβα αξζεληθά δψα ειηθίαο 60 (+/-3) εκεξψλ θαη
βάξνπο 21.5 - 24.5 g ηελ εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο. Σα δψα ππνβάιινληαλ ζε “αηνκηθή
ζήκαλζε” κε αλψδπλεο ηνκέο ζην πηεξχγην ηνπ απηηνχ θαη είραλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε λεξφ
θαη ζηεξεά ηξνθή ζε κνξθή μεξψλ δηζθίσλ. Τπήξραλ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 24
± 2 oC, ζρεηηθήο πγξαζίαο 55 ± 10% θαη ελαιιαγή θσηφο θαη ζθφηνπο ζε θχθινπο ησλ 12
σξψλ (07:00 - 19:00).

2.3.2 Πεηξακαηηθέο Οκάδεο
Ζ ρνξήγεζε ησλ ΤΓΓ ζηα πεηξακαηφδσα γηλφηαλ ηαπηφρξνλα κέζσ α) ηνπ πφζηκνπ λεξνχ
ηνπο (200 ml) θαη β) κε εκεξήζηα επάιεηςε κηθξήο πνζφηεηαο (5 ml) ζην γελλεηηθφ
βιελλνγφλν. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δψσλ κέζσ ρνξήγεζεο ησλ δηαιπκάησλ δηαξθνχζε γηα 7
εκέξεο. Καηά ηελ 8ε εκέξα ηα πεηξακαηφδσα ππνβάιινληαλ ζε ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα,
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 3.2 ζηε ζειίδα 67, θαη θαηά ηελ 9ε ηα δψα ζπζηάδνληαλ θαη
ιακβάλνληαλ εγθεθαιηθέο ηνκέο πνπ ππνβάιινληαλ ζε ειεθηξνθπζηνινγηθή αμηνιφγεζε. Οη
κειέηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο ζην ΚΝ, φπσο θαη νη ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο, δηελεξγήζεθαλ
κε ηπθιή κέζνδν ρνξήγεζεο ησλ ΤΓΓ, ρσξίο δειαδή λα είλαη γλσζηή ε ηαπηφηεηα ησλ
ρνξεγνχκελσλ δηαιπκάησλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σα
δηαιχκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.3.5, ζηε ζειίδα 51.
ρεδφλ ζε φια ηα πεηξάκαηα κε ΤΓΓ, σο ζπλζήθε κάξηπξα είζηζηαη λα επηιέγεηαη ε
ρνξήγεζε δηαιχηε πνπ έρεη ππνζηεί ηνλ ίδην αξηζκφ θξνχζεσλ κε ηα δηαιχκαηα θαξκάθνπ
(Khuda-Bukhsh, 2009). Απηφ έγηλε θαη ζηα πεηξάκαηα ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο, κε
εμαίξεζε ηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο απφ ην Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ε
κεζνδνινγία ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζην θεθάιαην 2.4) φπνπ σο ζπλζήθε
κάξηπξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ρνξήγεζε νμαιηπιαηίλεο 10 κΜ θαη σο ζπλζήθε θαξκάθνπ, ε
πξν-επψαζε ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ κε ΤΓΓ νμαιηπιαηίλαο πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο 10 κΜ.
43

Γηα ηηο θαηαγξαθέο απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, νη πεηξακαηηθέο νκάδεο ήηαλ νη εμήο:
1. Οκάδεο θαξκάθσλ (Opium / Cocculus indicus / Coffea cruda): ζε απηέο ηηο ηξεηο νκάδεο
θαη επί 8 εκέξεο πξίλ ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε
αληηθαηαζηαζεί κε ΤΓΓ θαξκάθνπ ζε ζπγθέληξσζε 30C θαη ηα δψα είραλ ειεχζεξε
πξφζβαζε ζε απηφ. Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλή επάιεηςε 5 ml ΤΓΓ θαξκάθνπ ζην
γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. Ωο πξνο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο ησλ δηαιπκάησλ, ε
ζπγθέληξσζε 30C αληηζηνηρεί ζε ζπγθεληξψζεηο 3,1*10-34 mol/l κνξθίλεο (Opium),

ζε

ζπγθέληξσζε 3,1766*10-62 mol/l πηθξνηνμίλεο (Cocculus indicus) θαη ζε ζπγθέληξσζε 6,7*
10-62 mol/l θαθετλεο (Coffea cruda). Αξηζκφο πεηξακαηηθνχ δείγκαηνο N = 3 πεηξακαηφδσα
αλά oκάδα θαξκάθνπ.
2. Οκάδα κάξηπξα (Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 8 εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ
πεηξάκαηνο ηα πεηξακαηφδσα είραλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δηο-απεζηαγκέλν πφζηκν λεξφ.
Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλή επάιεηςε 5 ml δηο-απεζηαγκέλνπ λεξνχ ζην γελλεηηθφ ηνπο
βιελλνγφλν. N = 9 πεηξακαηφδσα.
3. Oκάδα εζσηεξηθνύ κάξηπξα (Internal Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 8 εκέξεο πξηλ
ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε αληηθαηαζηαζεί κε
δηαιχηε (λεξφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ απνδίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.5) πνπ είρε
ππνβιεζεί ζηα ίδηα δηαδνρηθά ζηάδηα δπλακνπνίεζεο φπσο ηα δηαιχκαηα θαξκάθνπ. Αθφκα,
γηλφηαλ θαζεκεξηλή επάιεηςε 5 ml δηαιχηε ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. N = 9
πεηξακαηφδσα.

2.3.3 Γηαδηθαζία Αλαηνκήο
Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ζπζηάδνληαλ ηα δψα ελαιιαζζφηαλ ζε θάζε πείξακα, ψζηε λα κελ
εθηίζεηαη έλα δψν αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ίδηαο πάληα πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηηο ζπλζήθεο
ρεηξηζκνχ γηα κεγαιχηεξν ρξφλν. Ζ ζπζία ησλ πεηξακαηφδσσλ ιάκβαλε ρψξα κε ηνπο
ειάρηζηνπο δπλαηνχο ρεηξηζκνχο θαη κε αθαξηαία απρεληθή απνθφιιεζε, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο γηα ηνλ εζηθφ ρεηξηζκφ ησλ δψσλ εξγαζηεξίνπ. Ζ αλαηνκή γηλφηαλ κε αθαίξεζε ηνπ
δέξκαηνο θαηά κήθνο ηνπ απρέλα, απφ ηελ θνξπθή ηνπ θξαλίνπ σο ηε κέζε ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο, θαη κε δηαγψληα ηνκή ηνπ θξαλίνπ ψζηε λα κελ ππάξμεη θάθσζε ηνπ ηζηνχ πνπ
επξφθεηην λα κειεηεζεί. ηε ζπλέρεηα αθαηξνχληαλ ε παξεγθεθαιίδα θαη ν ππφινηπνο
εγθέθαινο θαζειψλνληαλ κε ηζρπξή θφιια εκπνξίνπ πάλσ ζε πιαζηηθφ δίζθν, θαη
ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ παιιφκελν κηθξνηφκν (Vibrotome VT 1000S, Leica). Με ρξήζε ηνπ
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παιιφκελνπ κηθξνηφκνπ ιακβάλνληαλ ζηεθαληαίεο ζαιακνθινητθέο ηνκέο πξσηνηαγνχο S1BF
θινηoχ ησλ κπζηάθσλ (εκπξoζζνπίζζηα απφζηαζε απφ ην βξέγκα: 0.58-1.58 mm,
κεζνπιεπξηθή απφζηαζε απφ ηε κέζε γξακκή: 2.5-4 mm) ή Μ1 πξσηνηαγνχο θηλεηηθνχ
θινηνχ (εκπξνζζνπίζζηα απφζηαζε απφ ην βξέγκα: 1.54-0.74 mm, κεζνπιεπξηθή απφζηαζε
απφ ηε κέζε γξακκή: 1-2.75 mm). Ο S1ΒF είλαη ν πξσηνηαγήο θινηφο ηεο ζσκαηναίζζεζεο
ησλ κπζηάθσλ ηνπ κπφο, ππεχζπλνο γηα ηελ αίζζεζε ηεο αθήο θαη ηελ αληίιεςε ζηνηρείσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο φπσο ε ζεξκνθξαζία, ελψ ν Μ1 θηλεηηθφο θινηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
παξαγσγή λεπξηθψλ ψζεσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ εθηέιεζε θηλήζεσλ κέζσ ηεο ζχζπαζεο θαη
ραιάξσζεο ησλ κπψλ (Μνuntcastle, 1998). Γηα ηηο θαηαγξαθέο ιακβάλνληαλ ηνκέο απφ ηηο
ζηνηβάδεο ΗΗ θαη III ηνπ θινηνχ θαη φιεο νη ζαιακνθινητθέο ηνκέο είραλ πάρνο 400 κm.
Καζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ησλ ηνκψλ ππήξρε ζηαζεξή νμπγφλσζε κε 95% O2 θαη 5%
CO2. Ζ δηαδηθαζία ιάκβαλε ρψξα κέζα ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα αλαηνκήο (Dissection Buffer)
ζεξκνθξαζίαο 4oC θαη κε ηελ εμήο ζχζηαζε: 2.14 mM KCl, 1.47 mM NaH2PO4.H2O, 27 mM
NaHCO3, 2.2 mM MgSO4, 10 mM D-γιπθφδε, 200 mM ζνπθξφδε θαη 2 mM CaCl2.2H2O, κε
σζκσκνξηαθφηεηα (κέζε ± sd): 298 ± 5 mOsm θαη pH = 7.4. Σν ξπζκηζηηθφ δηάιπκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηελ αλαηνκή δελ πεξηείρε NaCl, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε
κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηζηνχ.

2.3.4 Γηαδηθαζία Καηαγξαθήο Γπλακηθώλ Πεδίνπ
Ακέζσο κεηά ηελ αλαηνκή, νη ζαιακνθινητθέο ηνκέο ηνπνζεηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία ψξα
ζε

ζεξκνθξαζία

δσκαηίνπ

(24-26

o

C)

κέζα

ζε

ξπζκηζηηθφ

δηάιπκα

ηερλεηνχ

εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ (Artificial Cerebrospinal Fluid, ACSF) κε ηελ εμήο ζχζηαζε: 126
mM NaCl, 3.53 mM KCl, 1.25 mM NaH2PO4.H2O, 26 mM NaHCO3, 1 mM MgSO4, 10 mM
D-γιπθφδε θαη 2 mM CaCl2.2H2O, κε σζκσκνξηαθφηεηα (κέζε ± sd): 317 ± 4 mOsm θαη pH
= 7.4.

Οη ηνκέο αθήλνληαλ λα “ζπλέιζνπλ” απφ ην stress ηεο αλαηνκήο θαη λα

επαλεκθαλίζνπλ απζφξκεηε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα, κεηαθέξνληαλ ζε
“εκβπζηζκέλν ζάιακν” επψαζεο θαη θαηαγξαθψλ (Luigs and Neumann submerged chamber)
κέζα ζε δηάιπκα ACSF κε ζηαζεξή ξνή 10 ml/min πνπ παξέρεη βέιηηζηε νμπγφλσζε ηνπ
θινητθνχ ηζηνχ (Hajos et al., 2009) θαη κε ειαηησκέλε ζπγθέληξσζε CaCl2.2H2O (1 mM) γηα
θαιχηεξε πξνζνκνίσζε ηεο πξαγκαηηθήο in vivo ζχζηαζεο ηνπ ACSF θαη επθνιφηεξε
επαγσγή δξαζηεξηφηεηαο δηθηχνπ (Rigas et al., 2015).
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Γηα ηελ θαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηνκψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ κία ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή
ηνπ κνληέινπ ηνπ “εκβπζηζκέλνπ ζαιάκνπ” (Rigas et al., 2015) ε νπνία πεξηειάκβαλε κηα
επηθάλεηα δηαθαλνχο ζηιηθφλεο, πάλσ ζηελ νπνία θαζειψλνληαλ έσο θαη δχν ηνκέο
ηαπηφρξνλα, κε ηξφπν κε παξεκβαηηθφ ζηηο εμεηαδφκελεο πεξηνρέο. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο
ηξνπνπνίεζεο ήηαλ πσο επέηξεπε ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή απφ δχν δηαθνξεηηθά πεηξακαηφδψα
ή απφ πνιιαπιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, κεγηζηνπνηψληαο ην πεηξακαηηθφ δείγκα θαη
επηηξέπνληαο κηα άκεζε ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
ια ηα ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαλ εθ λένπ ζε θάζε πείξακα.
Γηα ηε ιήςε ησλ θαηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηλίδηα Αg/AgCl2 ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε
γπάιηλα ζηθψληα ρακειήο αληίζηαζεο (~0,5 ΜΩ, ηεκαρηζκέλα ππφ ηελ θαηάιιειε γσλία θαη
πάρνο ζε κεράλεκα Sutter Instrument Co P-97/IVF Flaming/Brown micropipette puller) ηα
νπνία πεξηείραλ ACSF. Ζ ιήςε θαη ελίζρπζε ησλ ειεθηξηθψλ ζεκάησλ (κεράλεκα
MultiClamp 700Β, Αxon Instruments, USA) φπσο θαη ε ςεθηνπνίεζε (κεράλεκα Instrutech,
ITC-18) γίλνληαλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νζφλε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν, κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (AxoGraph Υ, USA).

Δηθόλα 2. 5: Τν ζύζηεκα ειεθηξνθπζηνινγηθώλ θαηαγξαθώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνθπζηνινγίαο ηνπ
ΙΙΒΔΑΑ. Γηαθξίλνληαη ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο γηα ην ζπληνληζκό ησλ κεραλεκάησλ, ν εληζρπηήο
ζήκαηνο, ην ζύζηεκα ρεηξηζκνύ θαη θίλεζεο ησλ ειεθηξνδίσλ, ν κεηαιιηθόο θισβόο Faraday γηα ηελ
ειεθηξηθή απνκόλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ην εηδηθό πιαίζην γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δνλήζεσλ.
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Δηθόλα 2. 6: Τν ηλίδην Ag/AgCl2, ζην εζσηεξηθό ηνπ γπάιηλνπ κηθξνειεθηξνδίνπ πνπ πεξηέρεν ηερλεηό
ελδνθπηηάξην πγξό, πξνζεγγίδεη ηελ θαιππηξίδα κε ην ζαιακνθινητθό ηζηνηεκάρην, κέζα ζην ζάιακν
θαηαγξαθώλ. Όιν ην ζύζηεκα είλαη γεησκέλν θαη ειεθηξηθά κνλσκέλν. Γηαθξίλνληαη νη ζσιήλεο
εηζξνήο θαη άληιεζεο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο θαη, δεμηά, ην ειεθηξόδην ειέγρνπ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ πεηξάκαηνο εκβξέρεηαη θαη απηό από ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα.

Ζ απζφξκεηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηθηχνπ αμηνινγνχληαλ κέζσ θαηαγξαθψλ ηνπ ηνπηθνχ
δπλακηθνχ πεδίνπ κε δεηγκαηνιεςία ζηα 10 kHz θαη πέξαζκα απφ δσλν-πεξαηφ θίιηξν εχξνπο
ζπρλφηεηαο 1-3 kHz. Ο ρξφλνο θαηαγξαθήο μεθηλνχζε απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ηνκέο
παξνπζίαδαλ ζηαζεξή απζφξκεηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα, ψζηε λα ιεθζεί
κηα θαηαγξαθή αλαθνξάο (baseline). Σα ζεκεία θαηαγξαθήο κεηαβάιινληαλ αξθεηέο θνξέο
αλά ηνκή λεπξηθνχ ηζηνχ, ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ζεκείν δελ θαηλφηαλ λα παξέρεη
επδηάθξηηε απζφξκεηε δξαζηεξηφηεηα πεδίνπ, φζν θαη γηα αχμεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ
δείγκαηνο.

Δηθόλα 2. 7: Απεηθνλίδεηαη ν παιιόκελνο κηθξνηόκνο κέζα ζηνλ νπνίν θόβνληαλ νη εγθεθαιηθέο ηνκέο.
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Δηθόλα 2. 8: Απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ηνκώλ από ηνλ εγθεθαιηθό θινηό, ζηνλ παιιόκελν
κηθξνηόκν.

Δηθόλα 2. 9: Ταπηόρξνλε θαηαγξαθή δπλακηθώλ πεδίνπ από δύν ηνκέο ηζηνύ. Γηαθξίλνληαη δύν
κηθξνειεθηξόδηα, νη ζσιήλεο εηζξνήο θαη άληιεζεο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο θαη ην ειεθηξόδην
αλαθνξάο.
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Δηθόλα 2. 10: Μηθξνθσηνγξαθία εγθεθαιηθήο ηνκήο, ηνπνζεηεκέλεο ζην ζύζηεκα ειεθηξνθπζηνινγηθήο
θαηαγξαθήο. Απεηθνλίδεηαη θαηαγξαθηθό ειεθηξόδην, βπζηζκέλν ζηελ πεξηνρή ηνπ ζσκαηναηζζεηηθνύ
θινηνύ.

Δηθόλα 2. 11: Πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ κε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ
ειεθηξνθπζηνινγηθά. Τα πεηξάκαηα ηεο δηαηξηβήο εζηηάζηεθαλ ζηνλ ζσκαηναηζζεηηθό θαη ηνλ θηλεηηθό
θινηό, πνπ είλαη νη πην πηζαλνί γηα λα εκθαλίζνπλ “Up States”.
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Δηθόλα 2. 12: Σηελ θαηαγξαθή απηή ν άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ην ρξόλν (s) θαη ν άμνλαο ησλ Υ
απεηθνλίδεη ην ηνπηθό δπλακηθό πεδίνπ (κV). Μεηαμύ ησλ ρξόλσλ 46 s - 48 s απεηθνλίδεηαη έλα
κεκνλσκέλν “Up State” ελώ πξηλ θαη κεηά εκθαλίδεηαη θαηαγξαθή αλαθνξάο (baseline).

Δηθόλα 2. 13: Λήςε επαλαιακβαλόκελσλ “Up States” κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 4 ιεπηώλ. (t = 0.7 –
3.7). Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ην ρξόλν (s) θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην ηνπηθό δπλακηθό
πεδίνπ (κV). Mεηά ην 4ν ιεπηό εκθαλίδνληαη ηερλήκαηα εμαηηίαο ρεηξηζκώλ.
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2.3.5 Γηαιύκαηα πνπ Υνξεγήζεθαλ
πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 1.1.2 ηεο Δηζαγσγήο, ζηε ζειίδα 4, ηα ππεξαξαηά
δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα (ΤΓΓ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκβξνρή ζηεξεψλ θνξέσλ,
πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο αηζαλφιεο. Βηβιηνγξαθηθά επηβάιιεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα
ηνπ δηαιχηε ζε αηζαλφιε λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 70% θ.ν. Δπεηδή φκσο ζηελ
πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα ηα δηαιχκαηα επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο θαη πεηξάκαηα θπηηαξνηνμηθφηεηαο, κε ελδερφκελν ε
αηζαλφιε λα επηθέξεη

ηξνπνπνίεζε

ησλ

απνηειεζκάησλ,

απνθαζίζηεθε λα κελ

ρξεζηκνπνηεζεί θαζφινπ αηζαλφιε ζηα δηαιχκαηα. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα ήηαλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο κειέηεο
θαζκαηνζθνπίαο (πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 5 ηεο ελφηεηαο “Μέζνδνη θαη Τιηθά”, ζηε
ζειίδα 95) πξνο δηεπθφιπλζε ηεο θαζκαηνζθνπηθήο απεηθφληζεο. Ζ βηβιηνγξαθία ηεο
Γεξκαληθήο Οκνηνπαζεηηθήο Φαξκαθνπνηίαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ
αηζαλφιεο ζην δηαιχηε,

δελ δίλεη φκσο ζηνηρεία γηα ην ρξφλν απνζήθεπζεο ηνπ.

Απνθαζίζηεθε, έηζη, ηα δηαιχκαηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο.
Σα ΤΓΓ γηα ηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζην ΚΝ θαη γηα ηα ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα
(θεθάιαην 3, ζειίδα 67) παξαζθεπάζηεθαλ ζην εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην παξαζθεπήο ΤΓΓ
ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο “Κνξξέο Φπζηθά Πξνηφληα” αθνινπζψληαο ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο
ηεο Γεξκαληθήο Φαξκαθνπνηίαο. Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ YΓΓ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάιιεινο
εμνπιηζκφο, επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο ζηνλ ηνκέα ηεο νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνηερλίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπλακνπνηεηέο θάζεησλ θξνχζεσλ DYNA HV1
(Debofar-Derco S.A., Belgium) θαη K-Tronic (Labotics BVBA) κε 100 θξνχζεηο αλά θχθιν
αξαίσζεο. Γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ δηαηίζεληαη πηζηνπνηεηηθά IQ/OP (Installation Qualification-Operational Qualification)
θαη Πηζηνπνηεηηθφ Βαζκνλφκεζεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή φισλ ησλ ΤΓΓ θαζαξίδνληαλ κέζσ
αληίζηξνθεο ψζκσζεο θαη απηνληζηψλ κηθηήο θιίλεο. Σα θπζηθνρεκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά
απνδίδνληαη σο εμήο:
Παξάκεηξνο
Αγσγηκφηεηα
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Nηηξψδε (NO3-)
Aινπκίλην (Al)
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Πξνδηαγξαθή
4,3 κS/cm (20oC)
Γηαπγέο, άρξσκν πγξφ
Μέγηζην 0,2 ppm
Μέγηζην 10 ppb

Παξάκεηξνο
Mφιπβδνο (Pb)
Κάδκην (Cd)
Τδξάξγπξνο (Hg)
Αξζεληθφ (As)
χλνιν βηψζηκσλ αεξφβησλ νξγαληζκψλ
TOC / νιηθφο νξγαληθφο άλζξαθαο

Πξνδηαγξαθή
Μέγηζην 0,1 ppm
Μέγηζην 0,1 ppm
Μέγηζην 0,1 ppm
Μέγηζην 0,1 ppm
100 cfu/ml
Μέγηζην 0,5 mg/l

ε ελδεηθηηθέο κεηξήζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ε κεηξνχκελε ηηκή αγσγηκφηεηαο ηνπ λεξνχ
βξέζεθε θαηά κέζν φξν ζηα 0,75 κS/cm, κε φξην απηφ ηεο Δπξσπατθήο Oκνηνπαζεηηθήο
Φαξκαθνπνηίαο ζηε κνλνγξαθία “Purified Water” ηα 4,3 κS/cm. Βάζεη απηνχ, ην λεξφ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζεσξείηαη πςειήο θαζαξφηεηαο θαη απαιιαγκέλν απφ ηφληα.
Oη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ΤΓΓ, ηφζν γηα ηηο
κειέηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο ζην ΚΝ φζν θαη γηα ηηο ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο, επηιέρζεθαλ
κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ψζηε λα ππάξμεη επίδξαζε ζηηο παξακέηξνπο ππφ κειέηε. Απηέο νη
πξψηεο χιεο αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ θνληνξηνπνίεζε θπηψλ ή
ηκεκάησλ ηνπο. Γηα ηηο κειέηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο ζην ΚΝ (φπσο θαη γηα ηηο
ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξψηεο χιεο νη εμήο:
α) λνκα ζθεπάζκαηνο: Opium
Αηζαλνιηθφ βάκκα θνληνξηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ ηνπ θπηνχ Papaver somniferum
Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ: κνξθίλε

Δηθόλα 2. 14: Η κνξηαθή δνκή ηεο κνξθίλεο (C17H19NO3), θύξηνπ δξαζηηθνύ ζπζηαηηθνύ ηνπ νπίνπ.

Oη νπηνεηδείο ππνδνρείο απνηεινχλ ζεκαληηθή νκάδα ππνδνρέσλ ζπδεπγκέλσλ κε Gπξσηεΐλεο, πνπ είλαη ελδνθπηηάξηεο πξσηεΐλεο κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θπηηαξηθή
ζεκαηνδφηεζε. Yπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο ηχπνη νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζηνλ
εγθέθαιν: νη δ-, θ- θαη κ- νπηνεηδείο ππνδνρείο, πνπ δηαθξίλνληαη κε βάζε ηε ζπλάθεηά ηνπο
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γηα δηαθνξεηηθά νπηνεηδή θαη άιια αιθαινεηδή (Colasanti et al., 2011). Ζ κνξθίλε, βαζηθφ
δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ νπνίνπ, είλαη αγσληζηήο ησλ κ- νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (κOR) θαζψο
πξνζδέλεηαη ζε απηνχο θαη ηνπο ελεξγνπνηεί ζην ΚΝ θαη ην Δληεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα
(ΔΝ). Οη ππνδνρείο κOR ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ είηε πξνζπλαπηηθά είηε κεηαζπλαπηηθά
ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θπηηάξσλ, ελψ ε παξνπζία ηνπο ζην εληεξηθφ θαλάιη ζπλδέεηαη κε
ηελ παξελέξγεηα ηεο δπζθνηιηφηεηαο ησλ κ-αγσληζηψλ εμαηηίαο ηεο παξεκπφδηζεο πνπ
πξνθαινχλ ζηελ πεξηζηαιηηθή δξάζε. Οη ππνδνρείο κOR είλαη αλαζηαιηηθνί ππνδνρείο κε
ιεηηνπξγηθή ζχδεπμε κε πνιιά κνλνπάηηα ηειεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλαζηνιήο
ζρεκαηηζκνχ ηνπ CAMP θαη ηεο αδελπιθπθιάζεο, ηεο αχμεζεο ησλ ηνληηθψλ ξεπκάησλ
θαιίνπ θαη αλαζηνιήο ησλ ηνληηθψλ ξεπκάησλ αζβεζηίνπ, ηεο ξχζκηζεο παξαγσγήο ηεο
ηξηθσζθνξηθήο ηλνζηηφιεο, θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο πξσηετληθψλ θηλαζψλ ελεξγνπνηεκέλσλ
απφ κηηνγφλα. Ο ππνδνρέαο κOR ξπζκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ
αλαζηέιινληαο ηελ έθθξηζε λεπξνδηαβηβαζηψλ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ηδηφηεηάο ηεο, ε κνξθίλε
ρξεζηκνπνηείηαη θαξκαθνινγηθά γηα ηελ αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία ηνπ ρξφληνπ θαη νμένο
πφλνπ δηαθφξσλ αηηηνινγηψλ. Δπίζεο είλαη γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα ε αγρνιπηηθή θαη
αληηθαηαζιηπηηθή ηεο δξάζε (Bendick, 2002) ε νπνία νθείιεηαη θαη ζε αιιειεπηδξάζεηο ηεο
κνξθίλεο κε άιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο: ην GABA (Sasaki et al., 2002), ηε ληνπακίλε
(Rezayof et al., 2009) θαη ην γινπηακηθφ νμχ (Motevasseli et al., 2010).
Ζ

βαζηθή

επίδξαζε

ηεο

κνξθίλεο

πάλσ

ζηελ

ειεθηξνθπζηνινγηθή

θαηαγξαθή

(ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα, ΔEG) είλαη κηα δνζνεμαξηψκελε επηβξάδπλζε θαη κνλνξχζκηζε
ησλ εγθεθαιηθψλ θπκάησλ Άιθα (8-13 Hz) θαη κηα αχμεζε ηεο κέζεο ζπρλφηεηαο ησλ
εγθεθαιηθψλ θπκάησλ Βήηα (13-30 Hz) ελψ ηα βξαδέα θχκαηα ηνπ EEG ειαηηψλνληαη
(Matejcek et al. 1988). Eλδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε 16 mg κνξθίλεο αλά kg ζσκαηηθνχ
βάξνπο θαηαζηέιιεη ζεκαληηθά ηελ ηζρχ ηνπ EEG ελψ 8 mg αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηελ
απμάλνπλ. Απηφ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηελ ππνηηζέκελε δηπιή δξαζηηθφηεηα ηεο κνξθίλεο, ε
νπνία κπνξεί λα παξάγεη ζπκπιεξσκαηηθά δηεγεξηηθά θαη θαηαζηαιηηθά απνηειέζκαηα ζηα
ζεηηθά θαη ζηα αξλεηηθά ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εγθεθάινπ, αληίζηνηρα (Gilden,
1978).
β) λνκα ζθεπάζκαηνο: Cocculus indicus
Αηζαλνιηθφ βάκκα θνληνξηνπνηεκέλσλ θαξπψλ ηνπ θπηνχ Anamirta cocculus
Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ: πηθξνηνμίλε

53

Δηθόλα 2. 15: Η κνξηαθή δνκή ηεο πηθξνηνμηλίλεο (C15H16O6) θαη ηεο πηθξνηίλεο (C15H18O7) πνπ ζε
ηζνκνξηαθό κείγκα απνηεινύλ ηελ πηθξνηνμίλε.

Ζ πηθξνηνμίλε, γλσζηή θαη σο θνθθνπιίλε, είλαη κηα δειεηεξηψδεο θξπζηαιιηθή έλσζε πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ αλαξξηρεηηθνχ θπηνχ Anamirta cocculus. Απνηειεί
ηζνκνξηαθφ κείγκα ησλ νπζηψλ πηθξνηνμηλίλεο θαη πηθξνηίλεο. Ζ θνθθνπιίλε είλαη θπηηθφ
αιθαινεηδέο πνπ δξα σο κε-αληαγσληζηηθφο αληαγσληζηήο ησλ θαλαιηψλ ρισξίνπ ηνπ
GABAΑ ππνδνρέα. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θαλαιηψλ απηψλ αλαζηέιιεη ηελ λεπξνληθή
ππξνδφηεζε. Καζψο ην ίδην ην GABA είλαη αλαζηαιηηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο, ε ρνξήγεζε
θνθθνπιίλεο έρεη ηζρπξά δηεγεξηηθή επίδξαζε θαη πξνθαιεί επηιεπηηθνχο ζπαζκνχο.

Ζ

πηθξνηνμίλε επίζεο αλαζηέιιεη θαη άιινπο επηιεθηηθνχο ππνδνρείο αληφλησλ φπσο ηνλ
GABAΑ-ξ θαη εθείλνπο ηνπο δηαχινπο ρισξίνπ, κε ιεηηνπξγηθφηεηα εμαξηψκελε απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πξνζδέηε, πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηε γιπθίλε θαη ην γινπηακηθφ νμχ.
Σέινο ε πηθξνηνμίλε αλαζηέιιεη θαη ηνπο ππνδνρείο ζεξνηνλίλεο ηχπνπ 3Α (Das et al., 2003 Qian et al., 2005).
γ) λνκα ζθεπάζκαηνο: Coffea cruda
Αηζαλνιηθφ δηάιπκα θνληνξηνπνηεκέλσλ θαξπψλ ηνπ θπηνχ Coffea arabica
Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ: θαθεΐλε

Δηθόλα 2. 16: Η κνξηαθή δνκή ηεο θαθεΐλεο (C8H10N4O2).
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Ζ θαθεΐλε είλαη δεκνθηιέο αιθαινεηδέο δηεγεξηηθφ ηνπ ΚΝ θαη ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Γεληθά
ζεσξείηαη αζθαιήο πξνο θαηαλάισζε θαζψο ε ηνμηθή ηεο δφζε (>10 g/εκέξα ζηνπο
ελήιηθεο) είλαη πνιχ ρακειή ζε ζρέζε κε απηή πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ρξήζηεο. Γξα κέζσ δηαθφξσλ κεραληζκψλ αιιά θπξίσο σο κε-επηιεθηηθφο αληαγσληζηήο ησλ
Α(1) θαη Α(2Α) ππνδνρέσλ αδελνζίλεο, κε απνηέιεζκα απμεκέλε λεπξνληθή δξαζηεξηφηεηα
(αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αθεηπινρνιίλεο, επηλεθξίλεο, λνξεπηλεθξίλεο, ληνπακίλεο,
ζεξνηνλίλεο, γινπηακηθνχ νμένο θαη θνξηηδφιεο) θαη αγγεηνζχζπαζε ζηνλ εγθέθαιν. ε
κέζεο δφζεηο έρεη ζεκαληηθή αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε (Lucas et al., 2014) ελψ έρεη ζπλδεζεί
θαη κε ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ απφ θάπνηνπο ηχπνπο θαξθίλνπ θαη ηε λφζν ηνπ Alzheimer
(Νehlig, 2016). ε δφζεηο 20 mg/kg πξνθαιεί αχμεζε ησλ βήηα-ελδνξθηλψλ ηνπ νξνχ, ην
νπνίν εμεγεί ηελ αλαιγεηηθή δξάζε πνπ επηθέξεη ζε νξηζκέλνπο ρξήζηεο (Αrnold et al.,
1982). ε πνιχ πςειέο δφζεηο ε θαθεΐλε αλαζηέιιεη ηε λεπξνδηαβίβαζε ηνπ γακηλνβνπηπξηθνχ νμένο (GABA) θαη πξνθαιεί αλεζπρία, αυπλία θαη αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ
παικνχ.

2.3.6 Αλάιπζε Ζιεθηξνθπζηνινγηθώλ Καηαγξαθώλ

Ζ αλάιπζε ησλ ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαηαγξαθψλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ
ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Νεπξνβηνινγίαο ηνπ ΗΗΒΔΑΑ εηδηθά γηα
απηφ ην ζθνπφ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ νπηηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα
απνηππψκαηα εμάγνληαλ ζε κνξθή αξρείσλ MatLab θαη αλαιχνληαλ κε πξνγξάκκαηα MatLab
πνπ γξάθηεθαλ γηα λα αληρλεχνπλ απηφκαηα ηα ζπκβάληα “Up States” θαη ηα δηθαζηθά
επάξκαηα θαη λα ζεκεηψλνπλ ηηο ελάξμεηο θαη ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπο. Ζ θίιηξαλζε ησλ
δεδνκέλσλ γηλφηαλ κε ρακεινπεξαηφ θίιηξν ζηνπο 200 Hz (θίιηξν Butterworth 3εο ηάμεο)
θαη ν ζηαζεξφο φξνο κεηαηφπηζεο (DC offset) αθαηξνχληαλ. Ζ αλίρλεπζε κεκνλσκέλσλ
γεγνλφησλ

γηλφηαλ

κε

ηελ

αθφινπζε

απηνκαηνπνηεκέλε

κέζνδν:

(α)

ην

ζήκα

κεηαζρεκαηηδφηαλ κε κεηαζρεκαηηζκφ Hilbert κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ
θαη (β) εθαξκνδφηαλ κηα ηηκή θαησθιίνπ ψζηε λα αληρλεπζνχλ ηκήκαηα ηνπ ζήκαηνο κε
δηαθχκαλζε ηηκήο κεγαιχηεξε απφ ην 40% ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζήκαηνο. Σν
φξην απηφ ππνινγηδφηαλ γηα θάζε ίρλνο (“ηηκή θαησθιίνπ βαζηζκέλε ζηα δεδνκέλα”)
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί πσο ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ππνινγηδφηαλ ζσζηά γηα ηελ
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αλαινγία “ζήκαηνο-πξνο-ζφξπβν” θάζε θαηαγξαθήο θαη γηα ηηο εηδηθέο ηδηφηεηεο ηεο θάζε
ρξνλνζεηξάο (π.ρ. γηα ην κέγεζνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ εθδειψζεσλ). Γηα θάζε ζπκβάλ
εμεηάδνληαλ δηάθνξεο παξάκεηξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ζηαηηζηηθή
αλάιπζε: ε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο, κε βάζε ηελ απηφκαηα εληνπηζκέλε έλαξμε θαη
κεηαηφπηζε, ην πιάηνο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απζφξκεησλ ζπκβάλησλ (αξηζκφο ζπκβάλησλ
δηαηξνχκελνο κε ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο) φπσο θαη ην θάζκα ηζρχνο γηα θαζεκία απφ ηηο
δχν θαηεγνξίεο ζπκβάληνο. Σν θάζκα ηζρχνο γηα θάζε γεγνλφο, εθηηκεκέλν ζηε βάζε ησλ
ζπληειεζηψλ απφ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier, παξνπζηάδνληαλ κε ηε κνξθή ζπλερνχο θάζκαηνο,
φπσο θαη κε ηε κνξθή ησλ ζπκβαηηθά νξηζκέλσλ δσλψλ [Γέιηα (1-4 Hz), Θήηα (4-8 Hz),
Άιθα (8-12 Hz), Βήηα (12-30 Hz) θαη Γάκκα (30-100 Hz)] θαλνληθνπνηεκέλσλ σο πξνο ηελ
ζπλνιηθή ηζρχ θάζε κηαο ζε εχξνο 1-100 Hz. Ζ δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο επέηξεςε ηελ
απεπζείαο ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ δηαθνξάο ηζρχνο, θαζψο δηαθνξεηηθά ζπκβάληα κπνξεί λα
δηέθεξαλ ζεκαληηθά, εληφο ή κεηαμχ θαηαγξαθψλ, ηφζν σο πξνο ην εχξνο θαη ηε δηάξθεηα φζν
θαη, θαηά ζπλέπεηα, σο πξνο ηελ απφιπηε ηηκή ηζρχνο ηνπο.

2.3.7 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Ζιεθηξνθπζηνινγηθώλ Καηαγξαθώλ
Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαηαγξαθψλ απφ ην ΚΝ, φπσο θαη γηα
ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε φισλ ησλ ππφινηπσλ πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ ηεο πξνθείκελεο
δηαηξηβήο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., USA). Γηα
ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ αλάκεζα ζε δχν ή
πεξηζζφηεξεο πεηξακαηηθέο νκάδεο, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο
(Σξηρφπνπινο et al., 2001 – Αgresti, 1990 – Whitley et al., 2002 - ΗBM Corporation SPSS 22.0
Manual, 2013):
Αξρηθά ειεγρφηαλ αλ ε πνζνηηθή κεηαβιεηή αθνινπζνχζε θαλνληθή θαηαλνκή ζε θάζε
νκάδα. Γηα πεηξακαηηθφ δείγκα κε αξηζκφ κειψλ Ν < 30 γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ειέγρνπ ShapiroWilk, ελψ γηα δείγκα κε N > 30 γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ειέγρνπ Kolmogorov-Smirnov.
1. Αλ ε θαηαλνκή ήηαλ θαλνληθή, πξνρσξνχζακε ζε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ
εχξεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο, σο εμήο:
α) ηελ πεξίπησζε δχν νκάδσλ, γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ειέγρνπ Σ ηνπ Student γηα λα ειεγρζεί αλ
ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.
β) ηελ πεξίπησζε πάλσ απφ δχν νκάδσλ, γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ειέγρνπ One-way AΝΟVA γηα
λα ειεγρζεί αλ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ νκάδσλ.
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Δθφζνλ ε p-ηηκή ήηαλ κηθξφηεξε ηεο ηηκήο 0.05 (5%) απηφ ζήκαηλε πσο ππήξραλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε αθνινπζνχζε έιεγρνο γηα
λα δηαπηζησζεί αλάκεζα ζε πνηέο νκάδεο ππήξρε δηαθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ειέγρνπ πνπ
ζα αθνινπζνχζε, ρξεζηκνπνηνχληαλ ν έιεγρνο Οκνηνγέλεηαο ηεο Γηαθχκαλζεο (Homogeneity
of Variance):
i. πνπ ν έιεγρνο Οκνηνγέλεηαο ηεο Γηαθχκαλζεο εκθάληδε p-ηηκή > 0.05 (5%)
ζήκαηλε πσο ε πξνυπφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο (δειαδή ηεο νκνηνγέλεηαο σο πξνο ηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ) δελ κπνξνχζε λα απνξξηθζεί, επνκέλσο πξνρσξνχζακε ζε Post Hoc
αλάιπζε κε βάζε ηνλ έιεγρν Tukey Hνnest Significant Difference (Tukey ΖSD) πνπ
πξαγκαηνπνηεί πνιιαπινχο ειέγρνπο γηα δεχγε νκάδσλ. Διέγρεη, δειαδή, ηηο κέζεο ηηκέο ηεο
κεηαβιεηήο αλά δχν νκάδεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ.
ii. πνπ ε δνθηκή Οκνηνγέλεηαο ηεο Γηαθχκαλζεο εκθάληδε p-ηηκή < 0.05 (5%)
ζήκαηλε πσο ε πξνυπφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο κπνξνχζε λα απνξξηθζεί, επνκέλσο
πξνρσξνχζακε ζε Post Hoc αλάιπζε κε βάζε ηνλ έιεγρν Games-Howell πνπ πξαγκαηνπνηεί
πνιιαπινχο ειέγρνπο γηα δεχγε νκάδσλ. πγθξίλεη, δειαδή, ηηο κέζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο
αλά δχν νκάδεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ.
2. Αλ ε θαηαλνκή δελ ήηαλ θαλνληθή, πξνρσξνχζακε ζε κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ
εχξεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο, σο εμήο:
α) ηελ πεξίπησζε δχν νκάδσλ, γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ειέγρνπ Mann-Whitney πνπ εξεπλά αλ ε
θαηαλνκή ηεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο.
β) ηελ πεξίπησζε πάλσ απφ δχν νκάδσλ, γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ειέγρνπ Kruskal-Wallis πνπ
εξεπλά αλ νη κέζεο ηηκέο δχν νκάδσλ δηαθέξνπλ.
Γηα φιεο ηηο ζπγθξίζεηο ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα νξίζηεθε ζηελ ηηκή p < 0.05 (5%) θαη ε
πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηελ ηηκή p < 0.01 (1%). Αλ ε p-ηηκή βξηζθφηαλ λα είλαη
κηθξφηεξε ηεο ηηκήο 0.05 αθνινπζνχζε έιεγρνο γηα λα βξεζεί αλάκεζα ζε πνηέο νκάδεο
ππήξρε δηαθνξά, κε πνιιαπινχο ειέγρνπο γηα δεχγε νκάδσλ κέζσ ηεο Post Hoc αλάιπζεο, κε
βάζε ηνλ έιεγρν Dunn.
Γεληθά, ε αλάιπζε Post Hoc ρξεζηκνπνηνχληαλ αθνχ είρε πξνεγεζεί ε θχξηα αλάιπζε κε ηνλ
θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ έιεγρν. Αλ ε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο άλσ ησλ δχν νκάδσλ εληφπηδε ηελ
χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ, πξνρσξνχζακε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα
εληνπίζνπκε ηηο νκάδεο πνπ δηέθεξαλ, θαζψο ε αξρηθή δηαδηθαζία δελ καο ελεκέξσλε πεξί
απηνχ. Έηζη πξνβαίλακε ζε πνιιαπινχο αλά δχν ειέγρνπο δειαδή θάλακε ζπγθξίζεηο ησλ
νκάδσλ αλά δχν, κε ζθνπφ φιεο νη νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. ηελ πξνθείκελε
δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθαλ Post Hoc αλαιχζεηο είηε κε έιεγρν Tukey είηε κε έιεγρν
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Games-Howell (θαηφπηλ ειέγρνπ One-way ANOVA) θαη είηε κε έιεγρν Dunn είηε κε έιεγρν
Mann-Whitney (θαηφπηλ ειέγρνπ Kruskal-Wallis).

2.4 Καηαγξαθέο από ην Πεξηθεξηθό Νεπξηθό ύζηεκα
Οη ex vivo θαηαγξαθέο δπλακηθψλ πεδίνπ απφ ην ΚΝ κε ρξήζε ζαιακνθινηηθνχ ηζηνχ
κπψλ, παξήγαγαλ νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο ελδείμεηο. Κξίζεθε ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ
απφ ex vivo κειέηε ηεο επίδξαζεο ΤΓΓ ζε ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ Πεξηθεξηθνχ
Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (ΠΝ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ
ηζρηαθνχ λεχξνπ επίκπσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο κνληέιν λεπξνηνμηθφηεηαο γηα ην
ΠΝ. Οη κειέηεο απηέο έγηλαλ ζην Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εψσλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο
ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
2.4.1 Πεηξακαηόδσα θαη Δγθαηαζηάζεηο
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ελήιηθεο (ειηθίαο 6-7 κελψλ) αξζεληθνί θαη ζειπθνί επίκπεο ηνπ είδνπο
Rattus norvegicus, νη νπνίνη θπιάζζνληαλ ζε ζπλζήθεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο (Νν. 13/4712-29.04.2010) ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν αεξηδφκελν ρψξo
θαη είραλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε λεξφ θαη ζηεξεά ηξνθή ζε κνξθή μεξψλ δηζθίσλ. Σν βάξνο
ησλ δψσλ ήηαλ κεηαμχ 250 θαη 350 g.
Βηνινγηθό πιηθό:
Rattus norvegicus (Wistar)
Βαζίιεην: Εψα (Animalia)
Φχιν: Υνξδσηά (Chordata)
Κιάζε: Θειαζηηθά (Mammalia)
Σάμε: Σξσθηηθά (Rodentia)
Τπεξνηθνγέλεηα: Muridae
Οηθνγέλεηα: Muridae
Τπννηθνγέλεηα: Murinae
Γέλνο: Rattus
Δίδνο: norvegicus
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2.4.2 Γηαδηθαζία Αλαηνκήο
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο ηα δψα κεηαθέξνληαλ ζε εηδηθφ θισβφ φπνπ γηλφηαλ
δηνρέηεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέρξη ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ηνπ δψνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ε
ζπζία γηλφηαλ κε ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο ρεηξηζκνχο θαη κε αθαξηαία απρεληθή απνθφιιεζε
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ ειάρηζηνπ πφλνπ ζηα πεηξακαηφδσα. Ζ
αλαηνκή γηλφηαλ σο εμήο: πξψηα γηλφηαλ αθαίξεζε ηνπ δέξκαηνο απφ ηε ξαρηαία πιεπξά ηνπ
δψνπ κέρξη ηα θάησ άθξα έηζη ψζηε λα απνθαιπθζνχλ νη κχεο ησλ πνδηψλ, ν δηθέθαινο θαη
ηεηξαθέθαινο κεξηαίνο ηεο ξάρεο, ν γινπηηαίνο θαη ν πιαηχο ξαρηαίνο. ηε ζπλέρεηα
απνκαθξπλφηαλ πξνζεθηηθά ν ζπλδεηηθφο ηζηφο πνπ ελψλεη ηνπο κχεο ζηελ πεξηνρή ηνπ κεξνχ
ψζηε λα απνθαιπθζεί ην ηζρηαθφ λεχξν κέρξη ην ζεκείν έθθπζήο ηνπ απφ ηε ζπνλδπιηθή
ζηήιε. Σα ηζρηαθά λεχξα θαη ησλ δχν πνδηψλ απνκαθξχλνληαλ κε ηνκή απφ ην ζεκείν
έθθπζήο ηνπο απφ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κέρξη θαη ηελ άξζξσζε ηνπ γνλάηνπ φπνπ μεθηλάεη ε
δηαθιάδσζε ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ. Μεηά ηελ αλαηνκή ηνπο, ηα δχν ηζρηαθά λεχξα
θαζαξίδνληαλ απφ ηπρφλ ππνιείκκαηα κπψλ θαη αηκνθφξσλ αγγείσλ θάησ απφ ην
ζηεξενζθφπην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκφλσζεο θαη ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπο, ηα ηζρηαθά λεχξα
βξίζθνληαλ ζε ζεξκνθξαζία 25+/-1 νC θαη εκβπζηζκέλα ζε θπζηνινγηθφ νξφ ηνπ νπνίνπ ε
ζχζηαζε ήηαλ ε εμήο: 136 mM NaCl, 4.7 mM KCl, 11.1 mM γιπθφδε, 1 mM NaHCO3, 1.1
mM MgCl2, 2.4 mM CaCl2.2H2O θαη ξπζκηζηηθφ δηάιπκα Hepes 10 mM, θαη ζε pH = 7.2. Σν
ξπζκηζηηθφ δηάιπκα παξαζθεπάδνληαλ εθ λένπ ζε θάζε πείξακα. Ο νξφο πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί
νμπγνλσλφηαλ κε 100% νμπγφλν γηα 30 ιεπηά ζε πίεζε 1 Atm. ε αληίζεζε κε ηηο
ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο απφ ζαιακνθινητθφ ηζηφ, φπνπ ε νμπγφλσζε είρε θξηζεί σο
απαξαίηεηε θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ιφγσ ηνπ φηη επξφθεηην γηα ηζηφ απφ ην
ΚΝ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ θξίζεθε σο απαξαίηεηε ε ζπλερήο νμπγφλσζε.
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2.4.3 Γηαδηθαζία Ζιεθηξνθπζηνινγηθήο Καηαγξαθήο
H ειεθηξνθπζηνινγηθή θαηαγξαθή γηλφηαλ ζε ζάιακν θαηαγξαθήο απφ plexiglas
απνηεινχκελν απφ ηξία δηακεξίζκαηα: δηακέξηζκα δηέγεξζεο, δηακέξηζκα εκπνηηζκνχ θαη
δηακέξηζκα θαηαγξαθήο. Κάζε έλα απφ ηα δηακεξίζκαηα είρε δηαζηάζεηο (20 x 35 x 8) mm
θαη ρσξεηηθφηεηα 10-12 ml. Ο ζάιακνο θαηαγξαθήο θαζαξηδφηαλ κε χδσξ ελέζηκν θαη νμηθφ
νμχ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεηξακάησλ. Σν θπξίσο κέξνο ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ ηνπνζεηνχληαλ
ζην δηακέξηζκα εκπνηηζκνχ (θεληξηθφ δηακέξηζκα), ην ειεθηξφδην δηέγεξζεο ηνπνζεηνχληαλ
ζην δηακέξηζκα δηέγεξζεο καδί κε ην κέξνο ηνπ λεχξνπ πνπ πξνεξρφηαλ απφ ην ζεκείν
έθθπζεο απφ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, θαη ζην δηακέξηζκα θαηαγξαθήο ηνπνζεηνχληαλ ην κέξνο
ηνπ λεχξνπ πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ θιείδσζε ηνπ γνλάηνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπ ηζρηαθνχ
λεχξνπ πάλσ θαη θαηά κήθνο ησλ ηξηψλ δηακεξηζκάησλ γηλφηαλ κε ρξήζε αληηθεηκελνθφξνπ
πιάθαο θαη νδνληηαηξηθήο πάζηαο ζηιηθφλεο Xantopren, ελεξγνπνηεκέλεο κε κείγκα
Universal Plus Activator (Heraeus Kulzer GmbH, Germany). H ρξήζε απηήο ηεο πάζηαο
θξαηνχζε ζηεξεσκέλν ην λεχξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο θαη κφλσλε ηα δηαθνξεηηθά
δηακεξίζκαηα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα κελ ππάξρεη εηζξνή πγξνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πάζηα δελ
έρεη ηνμηθή επίδξαζε ζηα λεχξα (Andreou et al., 2007). Σα δηεγεξηηθά θαη θαηαγξαθηθά
ειεθηξφδηα, απνηεινχκελα απφ ρξπζφ 24 θαξαηίσλ, ηνπνζεηνχληαλ ζην αλάινγν δηακέξηζκα
κεηά ηελ πιήξσζε ησλ δηακεξηζκάησλ κε θπζηνινγηθφ νξφ.
Οη δχν κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πεηξάκαηα ήηαλ α) ε επί ηνηο εθαηφ
(%) κεηαβνιή ηνπ χλζεηνπ Γπλακηθνχ Δλεξγείαο (ΓΔ) ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ ηνπ επίκπνο
ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν θαη β) ε επί ηνηο εθαηφ (%) ρξνληθή δηάξθεηα, πνπ εθθξάδεη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηεο αλφδνπ ηνπ ΓΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ.

Δηθόλα 2. 17: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζαιάκνπ κε ηνπο ηξείο ρώξνπο ειεθηξνθπζηνινγηθώλ
θαηαγξαθώλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΣΓΔ από ηζρηαθό λεύξν επίκπνο (Καγηαβά, 2011).
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Δηθόλα 2. 18: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο δηάηαμεο ειεθηξνθπζηνινγηθώλ θαηαγξαθώλ γηα ηελ
θαηαγξαθή ηνπ ΣΓΔ από ηζρηαθό λεύξν επίκπνο (Καγηαβά, 2011).

Ωο ύλζεην Γπλακηθό Δλεξγείαο (ΓΔ) νξίδεηαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ
κεκνλσκέλσλ δπλακηθψλ δξάζεο ησλ ηλψλ ηνπ λεχξνπ, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
έλδεημε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ. Λεηηνπξγηθά ην ΓΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο
εμήο θάζεηο: ε πξψηε θάζε, ε θάζε ηεο εθπφισζεο πάλσ απφ ηνλ νπδφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηαζενειεγρφκελσλ δηαχισλ Νa+ (ΣΔΚΝa) θαη ηελ αληίζηνηρε εηζξνή Νa+
ζην θχηηαξν. Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ην ζεκείν φπνπ φινη νη λεπξάμνλεο είλαη
ελεξγνπνηεκέλνη, θαη ζην ζεκείν απηφ θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ΓΔ. Ζ επφκελε
θάζε μεθηλάεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηαζενειεγρφκελσλ δηαχισλ Κ+ (TEKK) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ησλ ηφλησλ Κ+ επαλαπνιψλνληαο ηελ κεκβξάλε, θαη ε ηειεπηαία θάζε
δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πεξίζζεηα Κ+ ζηνλ εμσθπηηαξηθφ ρψξν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο
ππεξπνισηηθή θάζε. Kαζψο, δειαδή, ε ηζρχο ηνπ δηεγεξηηθνχ εξεζίζκαηνο απμάλεηαη, φιν
θαη πεξηζζφηεξεο λεπξηθέο ίλεο θηλεηνπνηνχληαη, πεξηζζφηεξα Γπλακηθά Γξάζεο (ΓΓ)
πξνζηίζεληαη ην έλα ζην άιιν, θαη παξάγεηαη κηα θσδσλνεηδήο θακπχιε κεγαιχηεξνπ
κεγέζνπο. Δπεηδή ε ηαρχηεηα αγσγηκφηεηαο κεκνλσκέλσλ ηλψλ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν
ηνπο, θαη ην ηζρηαθφ λεχξν απνηειείηαη απφ ίλεο πνηθίισλ δηακέηξσλ θαη ηαρπηήησλ
κεηάδνζεο, ζπλεπάγεηαη πσο νη ίλεο κε κεγάιε δηάκεηξν θαη ρακειφ νπδφ ελεξγνπνίεζεο
ζπλεηζθέξνπλ γξήγνξα ΓΓ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξρή ηνπ ΓΔ, ελψ ίλεο κε κηθξή δηάκεηξν θαη
πςειφ νπδφ ελεξγνπνίεζεο ζπλεηζθέξνπλ αξγά ΓΓ πνπ αλήθνπλ πξνο ηελ νπξά ηνπ ΓΔ.
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Δπηπξφζζεηα, ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δχλακεο ηνπ δηεγεξηηθνχ εξεζίζκαηνο ελεξγνπνηεί φιν
θαη πεξηζζφηεξεο ίλεο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα επξχηεξν ΓΔ κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Ζ
ιαλζάλνπζα πεξίνδνο γηα ηελ έλαξμε ηνπ ΓΔ είλαη επζέσο αλάινγε κε ην ρξφλν πνπ
απαηηείηαη γηα ηηο ηαρχηεξεο ίλεο λα κεηαθέξνπλ ΓΓ απφ ηε δηεγεξηηθή πεγή έσο ηα
ειεθηξφδηα θαηαγξαθήο. Ζ ιαλζάλνπζα πεξίνδνο κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ ΓΔ είλαη
ελδεηθηηθή ηνπ ιαλζάλνληα ρξφλνπ ηεο κέζεο ίλαο ζην λεχξν.

Δηθόλα 2. 19: Απεηθνλίδεηαη ην ΣΓΔ πνπ θαηαγξάθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαδνρηθή αύμεζε ηνπ
δηεγεξηηθνύ εξεζίζκαηνο, θαη θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα αμηνινγεζεί
ε βησζηκόηεηα ηνπ ηζρηαθνύ λεύξνπ (Καγηαβά, 2011).

ηηο θαηαγξαθέο ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηήζεθε δηαξθήο
δηέγεξζε ηνπ λεχξνπ κε δηεγέξηε ζηαζεξήο ηάζεο (Digitimer DS9A, UK) γηα πξφθιεζε
εξεζηζκάησλ ζηαζεξνχ δπλακηθνχ χςνπο 4-5 V κε δηάξθεηα 0.01 ms θαη ζπρλφηεηα 1 Hz ή
κεγαιχηεξε. Υξεζηκνπνηήζεθε εληζρπηήο ζήκαηνο Neurolog NL822, (Digitimer, UK) θαη
παικνγξάθνο (Hameg 205). Ζ ηειηθή θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο ζε ςεθηαθή κνξθή γηλφηαλ ζε
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Labview 5.1.

Δηθόλα 2. 20: Ο ζάιακνο ειεθηξνθπζηνινγηθώλ θαηαγξαθώλ ζε ώξα ηαπηόρξνλεο θαηαγξαθήο από δύν
ηζρηαθά λεύξα, πνπ ζπγθξαηνύληαη από δύν αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο έθαζην.
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2.4.4 Πεηξακαηηθέο Οκάδεο
Ζ ηνμηθή νπζία πνπ ρνξεγήζεθε ζηα ηζρηαθά λεχξα ήηαλ ε θπηηαξνηνμηθή έλσζε ηεο
πιαηίλεο, νμαιηπιαηίλε (OXP), ηεο νπνίαο νη ηδηφηεηεο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 2.4.5,
παξαθάησ. Oη πεηξακαηηθέο νκάδεο ήηαλ νη εμήο:
1. Οκάδα θαξκάθνπ: ζε απηή ηελ νκάδα, κία ψξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο αλαθνξάο (baseline), ηα ηζρηαθά λεχξα ιάκβαλαλ
πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ΤΓΓ OXP ζπγθέληξσζεο 6C (40 κl OXP 12.57*10-15 Μ κέζα ζε
8.5 ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο) γηα 6 ψξεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ιάκβαλαλ OXP 10 κΜ έσο ην
ηέινο ηεο θαηαγξαθήο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα απνκαθξπλζεί ε ππεξαξαηή ΟΥP (ρσξίο
δηαδηθαζία “wash-out”).
2. Οκάδα κάξηπξα (Control): ζε απηή ηελ νκάδα, ηα ηζρηαθά λεχξα ιάκβαλαλ OXP 10 κΜ,
ε νπνία ρνξεγνχληαλ 1 ψξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
θαηαγξαθήο αλαθνξάο.

2.4.5 Ομαιηπιαηίλε (OXP)
Ζ νμαιηπιαηίλε είλαη κία απφ ηηο δχν ρεκηθέο ελψζεηο ηεο πιαηίλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηηο κειέηεο θπηηαξηθήο επηβίσζεο θαη θπηηαξνηνμηθφηεηαο (θεθάιαην 4, ζειίδα 75) θαη ζηηο
ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο απφ ηζρηαθφ λεχξν, σο δείθηεο ηνμηθφηεηαο ζην ΠΝ. Ζ
νμαιηπιαηίλε

(C8H14N2O4Pt,

[(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine](ethanedioato-

O,O')platinum(II)) είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε αληηλενπιαζκαηηθή δξαζηηθή νπζία
πνπ αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία παξαγψγσλ πιαηίλεο ζηα νπνία ην άηνκν ηεο πιαηίλεο
δεκηνπξγεί ζχκπινθα κε ην 1,2-δηακηλνθπθινεμάλην θαη κε κηα νμαιηθή νκάδα. Σα
ελπδαησκέλα παξάγσγα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεηαηξνπή ηεο νμαιηπιαηίλεο,
αιιειεπηδξνχλ κή-ζηνρεπκέλα κε ην DNA, ζρεκαηίδνληαο ελδν- θαη δηαθισληθέο
δηαζηαπξνχκελεο γέθπξεο, αλαζηέιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζχλζεζε ηνπ DNA. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θπηηαξνηνμηθή θαη ηελ αληηθαξθηληθή ηεο δξάζε (Graham et al.,
2004).
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Δηθόλα 2. 21: Η κνξηαθή δνκή ηεο νμαιηπιαηίλεο (C8H14N2O4Pt).

Ζ νμαιηπιαηίλε αλαθαιχθζεθε ην 1976 θαη θαηνρπξψζεθε σο αληηλενπιαζκαηηθφ θάξκαθν
ζηηο ΖΠΑ ην 2009. Υνξεγείηαη ζπκπιεξσκαηηθά σο δεχηεξε γξακκή ζεξαπείαο γηα ηνλ
θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ κεηά απφ πιήξε εθηνκή ηνπ πξσηνγελνχο φγθνπ, θαζψο θαη γηα
ην κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ θαξθίλνπ ζε ελήιηθεο. Σν πξσηφθνιιν FOLFOX βάζεη ηνπ
νπνίνπ ρνξεγείηαη ππαγνξεχεη ηε ρνξήγεζή ηεο καδί κε θζνξηνππξηκηδίλεο, θπξίσο 5θζνξηνπξαθίιε, θαη θπιιηθφ νμχ (de Gramont et al., 2000). Ζ νμαιηπιαηίλε ρνξεγείηαη
επίζεο γηα θαξθίλν ησλ σνζεθψλ θαη γηα θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο. ην αίκα, ε νμαιηπιαηίλε
ζπλδέεηαη κε αλαζηξέςηκα κε πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο (θπξίσο ηελ αιβνπκίλε ηνπ νξνχ)
θαη ηα εξπζξνθχηηαξα, αιιά ε ζπζζψξεπζε ηεο ζηα θχηηαξα ηνπ αίκαηνο δελ ζεσξείηαη
θιηληθά ζεκαληηθή. Ζ νμαιηπιαηίλε απνβάιιεηαη ηαρέσο απφ ην πιάζκα κε δέζκεπζε κέζσ
ησλ ηζηψλ θαη κέζσ λεθξηθήο απέθθξηζεο. Ζ θχξηα νδφο απέθθξηζεο είλαη κέζσ ησλ νχξσλ
(πνζνζηφ 53,8 +/- 9,1 %) ελψ ε απέθθξηζε κέζσ θνπξάλσλ αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 2,1 +/1,9 % ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο (Graham et al., 2004). ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελεο αληηλενπιαζκαηηθέο ελψζεηο ηεο πιαηίλεο, ηε ζηζπιαηίλε θαη ηελ
θαξβνπιαηίλε, ε νμαιηπιαηίλε δελ πξνθαιεί λεθξνηνμηθφηεηα ή σηνηνμηθφηεηα (Ζellberg et
al., 2009). Δληνχηνηο, έρεη ζπλδεζεί κε έληνλεο παξελέξγεηεο απφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα:
γεληθεπκέλε αδπλακία, πνλνθέθαιν, δάιε, ππλειία, ζπαζκνχο ζην αλψηεξν αλαπλεπζηηθνχ
ζχζηεκα θαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη ζνιή φξαζε, κεηαμχ άιισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
άκεζα κεηά ηε ρνξήγεζή ηεο πξνθαιεί έληνλε θαη επψδπλε πεξηθεξηθή αηζζεηηθή
λεπξνπάζεηα κε παξαηζζεζία ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαη δπζαηζζεζία ζηε πεξηζηνκαηηθή
πεξηνρή, ελψ ζε καθξνρξφληα ρξήζε επηθέξεη, πξνζζεηηθά, αηζζεηεξηαθή απψιεηα θαη αηαμία
(Pasetto et al., 2006). Ζ επίδξαζε ηεο νμαιηπιαηίλαο είλαη πάλησο αλαζηξέςηκε κεηά ηε
δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο (Cavaletti et al., 2001).
Ζ νμαιηπιαηίλε έρεη βξεζεί λα κεηψλεη ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο αληηαπνπησηηθήο πξσηεΐλεο Bcl-2 θαη λα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πξν-απνπησηηθή πξσηεΐλε p53
ζε θχηηαξα λεπξνβιαζηψκαηνο. Eπίζεο ελεξγνπνηεί ηηο θαζπάζεο 3 θαη 7 αιιά κε κηα
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ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ ππνδεηθλχεη έλαλ δεπηεξεχνληα ξφιν ζηελ απνπησηηθή δηαδηθαζία
(Donzelli et al., 2004). Καζψο ε νμαιηπιαηίλε δελ δηαπεξλά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ, ε
δξάζε ηεο πεξηνξίδεηαη ζην ΠΝ. Ο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε νμαιηπιαηίλε πξνθαιεί
ηελ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα δελ είλαη γλσζηφο αιιά έρεη ππνηεζεί αθελφο ε ελεξγνπνίεζε
απνπησηηθψλ κεραληζκψλ, αθεηέξνπ ε πξφθιεζε δπζιεηηνπξγίαο ζε ηαζενειεγρφκελνπο
δηαχινπο Κ+ (TEKK) θαη, θπξίσο, ηαζενειεγρφκελνπο δηαχινπο Νa+ (ΣΔΚNa) πνπ
πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζηε δηαθνξά δπλακηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (Pasetto et al.,
2006). Υνξήγεζε νμαιηπιαηίλεο ζε θαξθηλνπαζείο ζε ζπλδπαζκφ κε λεπξνινγηθέο κειέηεο
έδεημαλ πσο ε αιιαγή ηεο αμνληθήο δηεγεξζηκφηεηαο ησλ πεξηθεξηθψλ αηζζεηεξηαθψλ
λεπξηθψλ ηλψλ νθείιεηαη ζε επίδξαζε ζηα ΣΔΚΝa (Krishnan et al., 2006 - Park et al., 2009)
θαη εηδηθά ζην ρξφλν θιεηζίκαηφο ηνπο (Αdelsberger et al., 2000 - Grolleau et al., 2001 Gamelin et al., 2002 - Webster et al., 2005). Ζ δξάζε ηεο νμαιηπιαηίλεο θαίλεηαη λα είλαη
δνζνεμαξηψκελε θαη λα ζπλδέεηαη κε παξνδηθέο θαη φρη κφληκεο αιιαγέο ζηελ αγσγηκφηεηα
ησλ ΣΔΚNa (Park et al., 2011). Μεηαβνιέο ζηελ αγσγηκφηεηα ησλ ηφλησλ θαιίνπ έρνπλ
παξαηεξεζεί ζην ηζρηαθφ λεχξν ηνπ βαηξάρνπ θαζψο θαη ζην ηζρηαθφ λεχξν ηνπ επίκπνο
(Kagiava et al., 2008). Ζ νμαιηπιαηίλε πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηελ αγσγηκφηεηα ησλ ΣΔΚΚ κε
δξαζηηθφηεξν ηξφπν ζε ζρέζε κε άιινπο γλσζηνχο αλαζηνιείο ησλ ΣΔΚK, επηθέξνληαο
δεπηεξεχνπζεο εθπνιψζεηο θαη αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ΓΔ (Κagiava et al., 2008).
Βαζηζκέλνη ζε κειέηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο “patch-clamp” ζε κεκνλσκέλα θχηηαξα, πνπ
έδεημαλ πσο ηα ΣΔΚΚ δελ απνηεινχλ ηνλ άκεζν θπηηαξηθφ ζηφρν ηεο νμαιηπιαηίλεο, νη
Kagiava et al. (2008, 2015) ππέζεζαλ ηελ χπαξμε ελφο έκκεζνπ ζηφρνπ, ιεηηνπξγηθά
ζρεηηθνχ κε ηα ΣΔΚΝa θαη ηα TEKΚ, πάλσ ζηνλ νπνίν δξα ε νμαιηπιαηίλε πξνθαιψληαο
δπζιεηηνπξγία. Τπνηέζεθε πσο νη ζηφρνη απηνί είλαη νη αληιίεο θαη εκη-αληιίεο ησλ
ραζκνζπλδέζκσλ (gap junctions), ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλδεηηθψλ πιεγκάησλ κεηαμχ ησλ
θπηηάξσλ, ζηα έιπηξα κπειίλεο ησλ λεχξσλ ηνπ ΠΝ, θαη πσο ε νμαιηπιαηίλε κπνξεί λα
δξάζεη κφλν ζε κπειηλσκέλνπο άμνλεο. λησο ε ρνξήγεζε νμαιηπιαηίλεο ζε ηζρηαθφ λεχξν
αξνπξαίνπ, ex vivo, βξέζεθε λα πξνθαιεί ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ
ΓΔ ελψ ε δξάζε απηή αλαζηάιζεθε απφ ηελ πξνζζήθε νθηαλφιεο, γλσζηνχ αλαζηνιέα
δξάζεο ησλ ραζκνζπλδέζκσλ (Kagiava et al., 2015).
Ζ ρνξήγεζε νμαιηπιαηίλεο ζε ηζρηαθφ λεχξν αξνπξαίνπ θξίζεθε σο θαηάιιειν κνληέιν
λεπξνηνμηθφηεηαο γηα λα κειεηεζεί, ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ΚΝ, ε επίδξαζε ηεο
παξακέηξνπ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνμηθψλ δηαιπκάησλ θαη ζην ΠΝ. Έρεη δεηρζεί φηη ε
δσηηθφηεηα θαη νη θπζηνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ δελ επεξεάδνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηαγξαθήο ησλ 24 σξψλ, θαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εγγξαθήο
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κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα αμηφπηζην εξγαιείν γηα ex vivo κειέηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
λεπξνηνμηθφηεηαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ (Papaefthimiou et al., 2004 - Andreou et al., 2007).

2.4.6 Γηαιύκαηα πνπ Υνξεγήζεθαλ
Σα ΤΓΓ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαζθεπάζηεθαλ ζην θαξκαθείν ησλ “ηαπξαθάθεπιιηγλάθε” ζηε Θεζζαινλίθε. Αθνινπζήζεθαλ νη δηεζλψο απνδεθηνί θαλφλεο ηεο
νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνπνηίαο γηα δηαδνρηθέο αξαηψζεηο θαη θξνχζεηο κέζα ζε γπάιηλα
θηαιίδηα, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν παξαζθεπήο θαηά Hahnemann (αλαιχεηαη ζην θεθάιαην
1.1.2 ηεο Δηζαγσγήο, ζηε ζειίδα 4) κε 100 ηζρπξέο θξνχζεηο ζηνλ θάζεην άμνλα κεηά απφ
θάζε αξαίσζε. Γηα ηηο θξνχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην κεράλεκα δπλακνπνίεζεο DΤΝΑ HV1 (Debofar-Derco S.A., Belgium). ηα δηαιχκαηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε αηζαλφιε γηα λα κελ
επεξεαζηεί ε θαηαγξαθή εμαηηίαο ηεο ηνμηθήο επίδξαζεο ζην λεχξν.
Ωο πξψηε χιε ρξεζηκνπνηήζεθε γελφζεκε νμαιηπιαηίλε Teva Active Pharmaceutical
Ingredients, εγθεθξηκέλε απφ ηνλ ΔΟΦ κε αξηζκφ άδεηαο θπθινθνξίαο 21065/30-3-2010, 50
mg/ml ζε αξρηθή ζπζθεπαζία ησλ 50 mg/ml, δειαδή ηειηθή ζπγθέληξσζε 5 mg/ml ή 12.58
mM κεηά απφ αξαίσζε κε χδσξ ελέζηκν. Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ δεθαηηαίσλ
ζπγθεληξψζεσλ αξρηθά αξαηψζεθαλ 0.4 ml νμαιηπιαηίλεο ζε 0.36 ml χδσξ ελέζηκν
(αξαίσζε 1:99) θαη παξφκνηα ζε θάζε επφκελν βήκα αξαίσζεο έσο ηελ ζπγθέληξσζε 6C.

2.4.7 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Ζιεθηξνθπζηνινγηθώλ Καηαγξαθώλ
Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο. Ζ θάζε
νκάδα πεηξακάησλ πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλζήθε ε νπνία κειεηήζεθε, απνηειείηαη απφ 5
πεηξάκαηα γηα ηε ζπλζήθε ειέγρνπ θαη 7 πεηξάκαηα γηα ηε ζπλζήθε θαξκάθνπ. Σα πεηξάκαηα
μεθηλνχζαλ απφ ην ρξφλν t=0 θαη ηειείσλαλ ζε ρξφλν t=24 ψξεο. Απφ ηηο ηηκέο t=0 έσο t=20
ησλ επηκέξνπο πεηξακάησλ θάζε νκάδαο εμήρζε ν κέζνο φξνο. ηε ζπλέρεηα φιεο νη ηηκέο ησλ
πεηξακάησλ πνπ απνηεινχλ κηα νκάδα δηαηξέζεθαλ κε ην κέζν φξν, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
εθθξάζηεθαλ ζαλ πνζνζηφ ηνπ κέζνπ φξνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε εμαγσγή ηνπ κέζνπ
φξνπ απφ φιεο ηηο ηηκέο ησλ επηκέξνπο πεηξακάησλ θαη ε έθθξαζή ηνπο σο πνζνζηφ επί ηνηο
εθαηφ (%). Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην
ινγηζκηθφ IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., USA) θαη κε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
πνπ αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.3.7 ζηε ζειίδα 56.
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Κεθάιαην 3 – ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

3.1 Γεληθά πεξί πκπεξηθνξηθώλ Μειεηώλ
Σα ΤΓΓ ραξαθηεξίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ηθαλά λα επηθέξνπλ γεληθεπκέλεο
πνιπζπζηεκηθέο αιιαγέο ζηνπο βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο. ηα πιαίζηα ηεο ζπζηεκηθήο
πξνζέγγηζεο πνπ επηρεηξήζεθε ζην ζέκα ηεο δηαηξηβήο, θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη θαη
ζπκπεξηθνξηθή αμηνιφγεζε ησλ πεηξακαηφδσσλ πνπ επξφθεηην λα ππνβιεζνχλ ζε
ειεθηξνθπζηνινγηθή θαηαγξαθή απφ ην ΚΝ (θεθάιαην 2.3, ζειίδα 39) πξηλ απφ ηε ζπζία
ηνπο, ψζηε λα αληηζηνηρηζζνχλ ηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δψσλ κε ηελ
ειεθηξνθπζηνινγηθή ηνπο εηθφλα. Ζ ζπκπεξηθνξηθή παξαηήξεζε ζα αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλεο
παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλή δξάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ
ζθεπαζκάησλ, δειαδή ην άγρνο, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ εγξήγνξζε, ηελ εμεξεπλεηηθή δηάζεζε,
ην θφβν ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ, ηε θσηνθνβία θαη ηελ επαηζζεζία ζηνλ πφλν. Ζ ζπκπεξηθνξηθή
αμηνιφγεζε ησλ πεηξακαηνδψσλ πξνζεγγίζηεθε κε κηα ζεηξά βηβιηνγξαθηθά απνδεθηψλ θαη
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ δνθηκαζηψλ πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηηο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ζε
κειέηεο επίδξαζεο θαξκαθνινγηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηξσθηηθψλ. Απηέο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζηα θεθάιαηα 3.3.1 έσο 3.3.4.

3.2 Πεηξακαηηθέο Οκάδεο
Σα πεηξακαηφδσα θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπσο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ
δψσλ ζε θισβνχο θαη ε ρνξήγεζε ΤΓΓ, πεξηγξάθεθαλ ήδε ζηα θεθάιαηα 2.3.1 θαη 2.3.2.
Kαζεκεξηλά θαηά ην δηάζηεκα ησλ 7 εκεξψλ πνπ δηαξθνχζε ε ρνξήγεζε ησλ ΤΓΓ ζην
πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ, θάζε πεηξακαηφδσν μερσξηζηά ππνβάιινληαλ ζε ρεηξηζκνχο
εμνηθείσζεο πνπ δηαξθνχζαλ 2-3 min. Απηή είλαη κηα ζπλήζεο δηαδηθαζία πξηλ απφ ηνπο
ζπκπεξηθνξηθνχο ειέγρνπο, πνπ σο ζθνπφ έρεη λα πεξηνξίζεη ην άγρνο πνπ ζα κπνξνχζε λα
νθείιεηαη ζηνλ ίδην ην ρεηξηζκφ (Ζurst et al., 2010), εηδηθά ζε ζηειέρε κπψλ φπσο ηα C57/BL6
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εγγελψο απμεκέλε λεπξηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα, (Μichalikova et
al., 2010).
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Oη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαηά ηηο ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο ήηαλ νη εμήο:
1. Οκάδεο θαξκάθσλ (Opium / Coffea cruda): ζε απηέο ηηο δχν νκάδεο, επί 7 εκέξεο πξίλ
απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε αληηθαηαζηαζεί
κε ΤΓΓ θαξκάθνπ, ζε ζπγθέληξσζε 30C. Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλά επάιεηςε 5 ml ΤΓΓ
θαξκάθνπ ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. Ωο πξνο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο ησλ
δηαιπκάησλ, ε ζπγθέληξσζε 30C αληηζηνηρεί ζε ζπγθεληξψζεηο 3,1*10-34 mol/l κνξθίλεο
(Opium) θαη ζε ζπγθέληξσζε 6,7*10-62 mol/l θαθετλεο (Coffea cruda).

Αξηζκφο

πεηξακαηηθνχ δείγκαηνο N = 6 πεηξακαηφδσα αλά νκάδα.
2. Οκάδα κάξηπξα (Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 7 εκέξεο πξηλ απφ ην πείξακα ηα
πεηξακαηφδσα ιάκβαλαλ δηο-απεζηαγκέλν πφζηκν λεξφ. Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλά
επάιεηςε 5 ml δηο-απεζηαγκέλνπ λεξνχ ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. N = 9.
3. Oκάδα εζσηεξηθνύ κάξηπξα (Internal Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 7 εκέξεο πξηλ
απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε αληηθαηαζηαζεί
κε δηαιχηε (λεξφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ απνδίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.5) πνπ
είρε ππνβιεζεί ζηα ίδηα δηαδνρηθά ζηάδηα δπλακνπνίεζεο φπσο ηα δηαιχκαηα θαξκάθνπ.
Γηλφηαλ επίζεο θαζεκεξηλά επάιεηςε 5 ml δηαιχηε ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. N =
9.
Σα ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα ιάκβαλαλ ρψξα ηελ 8ε εκέξα απφ ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο ησλ
ΤΓΓ. ιεο νη ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκέο δηεμάγνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηεηλήο θάζεο ηεο
ελαιιαγήο θσηφο / ζθφηνπο, κεηαμχ ησλ σξψλ 09.00 θαη 17.00, ζε δσκάηην κε ρακειφ
θσηηζκφ θαη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 22±1 oC. Σα δψα κεηαθέξνληαλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ
πεηξάκαηνο κία ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο, γηα λα εμνηθεησζνχλ. Ζ πεηξακαηηθή
δηαδηθαζία δηαξθνχζε 30 ιεπηά γηα ηε δνθηκαζία “Αλνηρηνχ Πεδίνπ” (πνπ ιάκβαλε ρψξα
πξψηε), 5 ιεπηά γηα ηε δνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ” (πνπ ιάκβαλε ρψξα δεχηεξε),
10 ιεπηά γηα ηε δνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο” (πνπ ιάκβαλε ρψξα ηξίηε) θαη έσο
ηελ πξψηε αλαπήδεζε ή γιείςηκν ησλ κπξνζηηλψλ πεικάησλ γηα ηε δνθηκαζία “Θεξκήο
Δπηθάλεηαο” πνπ ιάκβαλε ρψξα ζην ηέινο. Μεηαμχ ηεο νινθιήξσζεο ηεο δνθηκαζίαο
“Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ” θαη ηεο έλαξμεο ηεο δνθηκαζίαο “Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο” ηα
δψα αθήλνληαλ λα εξεκήζνπλ γηα δχν ψξεο κέζα ζηνλ πεηξακαηηθφ ρψξν. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ δνθηκψλ , ηα δψα ζπζηάδνληαλ ηελ 9ε εκέξα φπσο
πεξηγξάθεθε ζην θεθάιαην 2.3.3, ζηε ζειίδα 44, θαη ππνβάιινληαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο.
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3.3 Μέζνδνη πκπεξηθνξηθώλ Μειεηώλ

3.3.1 Γνθηκαζία “Αλνηρηνύ Πεδίνπ”

Ζ δνθηκαζία “Αλνηρηνχ Πεδίνπ” (“Open Field” Test) είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε
ζπκπεξηθνξηθή δνθηκή πνπ

επηηξέπεη

ηελ

πνηνηηθή

θαη

πνζνηηθή κέηξεζε ηεο

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δψνπ θαη εηδηθά απηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο θαη ηελ
εμεξεπλεηηθή δηάζεζε (Walsh et al., 1976). Βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε πσο, φηαλ νη κχεο
εθηεζνχλ ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ, έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνηηκνχλ ηελ θίλεζε ζηελ
πεξηθέξεηα (γηα παξάδεηγκα, πξνζθνιιψληαη ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ) θαη φηη απηή ε
ηάζε ειαηηψλεηαη φηαλ ηα δψα αηζζαλζνχλ ιηγφηεξν άγρνο, νπφηε θαη απμάλεηαη ε παξακνλή
ηνπο ζην θέληξν ηνπ πεηξακαηηθνχ ρψξνπ. H ζπκπεξηθνξά απηή είλαη γλσζηή σο “λενθνβία”
(neophobia) ή “ζηγκνηαμία” (thigmotaxis) απφ ηελ ειιεληθή ιέμε “ζηγγάλσ = αγγίδσ” (Treit
et al., 1988 - Simon et al., 1994 - Choleris et al., 2001)
Ζ δνθηκαζία “Aλνηρηνχ Πεδίνπ” ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην
ρψξν, ηεο εμνηθείσζεο, ηνπ άγρνπο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο εμεξεπλεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο (Hall, 1934). ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δνθηκαζίαο ηα πεηξακαηφδσα αθήλνληαη
λα θηλεζνχλ ειεχζεξα κέζα ζε έλαλ δηαθαλή θισβφ άδεην απφ αληηθείκελα. Καζ‟φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ηα δψα παξαηεξνχληαη νπηηθά θαη καγλεηνζθνπνχληαη δηάθνξεο
παξάκεηξνη ηεο θηλεηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε δείρλεη
ηε γεληθή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δψσλ, ελψ ε κεηαβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απνηειεί έλδεημε βαζκηαίαο εμνηθείσζεο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ
αλνξζψζεσλ (πξνο ηα πάλσ ηνπνζέηεζεο ηνπ ζψκαηνο κε παξακνλή κφλν ησλ νπίζζησλ
πεικάησλ ζην έδαθνο) ζεσξείηαη δείθηεο εμεξεπλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ν ρξφλνο πνπ
δαπαλάηαη ζην θέληξν ηνπ πεδίνπ αμηνινγεί ηελ αγρψδε ζπκπεξηθνξά. Ζ αθφδεπζε είλαη
έλδεημε απμεκέλεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (δειαδή θφβνπ θαη / ή άγρνπο) (Buccafusco 2009 Choleris et al., 2001 - Hall, 1934).
Καηά ηε δνθηκαζία “Αλνηρηνχ Πεδίνπ” ε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε εμεξεπλεηηθή
ζπκπεξηθνξά αμηνινγνχληαλ κε ηε ρξήζε ελφο ζαιάκνπ απφ δηαθαλέο plexiglas θαη
δηαζηάζεσλ (40 × 40 × 40) cm, κε κηα λνεηή θεληξηθή πεξηνρή εκβαδνχ (20 x 20) cm. Ο
ζάιακνο θαηαγξαθήο θαζαξηδφηαλ κε δηάιπκα αηζαλφιεο 70% κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
πεηξακάησλ. Κάζε δψν ηνπνζεηνχληαλ κφλν ηνπ ζην θέληξν ηνπ ζαιάκνπ θαη αθήλνληαλ λα
εμεξεπλήζεη ην ζάιακν ειεχζεξα γηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο ελψ ζην δσκάηην επηθξαηνχζαλ
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ζπλζήθεο θσηηζκνχ 300 lux. Ζ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ ζηνλ νξηδφληην θαη ηνλ
θάζεην άμνλα θαηαγξάθνληαλ απφ θάκεξα νξνθήο θαη πιεπξηθή θάκεξα αληίζηνηρα, θαη
αλαιπφηαλ κε ην εηδηθφ ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο βίληεν “EthoVision” (έθδνζε XT8.5, Noldus
Information Technology, The Netherlands). ηε ζπλέρεηα ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα γηα θάζε
δψν εμάγνληαλ ππφ κνξθή πίλαθα ηνπ Excel. Αλαιχνληαλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: ε
θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ εθθξαδφηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νιηθή δηαλπζείζα απφζηαζε
θαη ηε κέζε ηαρχηεηα, ε εμεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δεισλφηαλ απφ ηε ζπρλφηεηα θαη
δηάξθεηα ησλ αλνξζψζεσλ ζηα πίζσ πφδηα, θαη ην ζπκπεξηθνξηθφ άγρνο πνπ δεισλφηαλ απφ
ηε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ ζαιάκνπ.

Δηθόλα 3. 1: Σηε Γνθηκαζία “Αλνηρηνύ Πεδίνπ” ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δώνπ πνηθίιιεη κεηαμύ είηε (α) ηεο
εμεξεπλεηηθήο θαη ήξεκεο δηάζεζεο, πνπ εθδειώλεηαη κε παξακνλή ζην θέληξν ηνπ ζαιάκνπ είηε (β) ηεο
αγρώδνπο δηάζεζεο, πνπ εθδειώλεηαη κε ζηγκνηαμία δειαδή πξνζθόιιεζε ζηα ηνηρώκαηα θαη απνθπγή
ηνπ θέληξνπ. Δλδεηθηηθή εμεξεπλεηηθήο δηάζεζεο είλαη θαη ε ζπρλόηεηα αλνξζώζεσλ ηνπ δώνπ πάλσ
από έλα νξηζκέλν ύςνο ζηνλ θάζεην άμνλα (γ).

3.3.2 Γνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηόο / θόηνπο”
Ζ δνθηκαζία απηή (“Light / Dark Choice” Test) βαζίδεηαη ζηελ εγγελή ηάζε ησλ ηξσθηηθψλ
λα επηιέγνπλ ηνπο ζθνηεηλνχο αληί ησλ θσηεηλψλ ρψξσλ, εηδηθά φηαλ δηαθαηέρνληαη απφ
απμεκέλν άγρνο (Βourin et al. 2003, 2007). ε απηή ηε δνθηκαζία ε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη ε εμεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά αμηνινγνχληαλ κε ηε ρξήζε ελφο ζαιάκνπ απφ δηαθαλέο
plexiglas θαη δηαζηάζεσλ (40 × 40 × 40) cm, δηαρσξηζκέλνπ θαηά ην ήκηζπ ηνπ εκβαδνχ ηνπ
ζε έλα κηθξφηεξν ζθνηεηλφ ζάιακν απφ ζθνπξφρξσκν plexiglas, δηαζηάζεσλ (20 x 40 x 40)
cm, πνπ έθεξε κηα κηθξή ζχξα εηζφδνπ (7.5 x 7.5) cm ζην θέληξν ηνπ. ην εζσηεξηθφ ηνπ
κηθξφηεξνπ ζαιάκνπ ππήξρε ζπζθφηηζε ελψ ζην δσκάηην επηθξαηνχζαλ ζπλζήθεο θσηηζκνχ
300 lux. Κάζε δψν ηνπνζεηνχληαλ ζηε θσηεηλή πεξηνρή ηνπ κεγάινπ ζαιάκνπ θαη αθελφηαλ
λα θηλεζεί ειεχζεξα γηα 10 ιεπηά ηεο ψξαο. Αλαιχνληαλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: ε νιηθή
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δηαλπζείζα απφζηαζε, ε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηε θσηεηλή θαη ηε ζθνηεηλή πεξηνρή,
θαη ν αξηζκφο κεηαβάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ. Οη δνθηκέο θαηαγξάθνληαλ απφ θάκεξα
νξνθήο, κε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο βίληεν “EthoVision XT8.5” (Noldus)
φπσο γηα ηηο δνθηκαζίεο “Αλνηρηνχ Πεδίνπ” θαη “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ”. Σν
ζπκπεξηθνξηθφ άγρνο ηνπ δψνπ εθδεισλφηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζηε
ζθνηεηλή πεξηνρή ηνπ ζαιάκνπ, θαη ε εμεξεπλεηηθή δηάζεζε εθθξαδφηαλ ζε ζπλάξηεζε κε
ηελ νιηθή δηαλπζείζα απφζηαζε, ηε κέζε ηαρχηεηα θαη ηνλ αξηζκφ κεηαβάζεσλ κεηαμχ ηεο
θσηεηλήο θαη ηεο ζθνηεηλήο πεξηνρήο.

Δηθόλα 3. 2: Σε απηή ηελ εηθόλα θάηνςεο ην δών ηνπνζεηείηαη ζηε θσηεηλή πεξηνρή ηνπ ζαιάκνπ (α) θαη
αθήλεηαη λα εμεξεπλήζεη ην ρώξν είηε παξακέλνληαο ζηε θσηεηλή πεξηνρή (β) είηε εηζεξρόκελν ζηε
ζθνηεηλή πεξηνρή θαη παξακέλνληαο εθεί (γ).

3.3.3 Γνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ”
Ζ δνθηκαζία απηή (“Elevated Plus Maze” Test) είλαη ε επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο
ζπκπεξηθνξηθήο κειέηεο ηνπ άγρνπο ζηα ηξσθηηθά (Pellow et al., 1985) θαη, φπσο ε δνθηκαζία
“Αλνηρηνχ Πεδίνπ”, βαζίδεηαη ζηελ ηάζε ησλ ηξσθηηθψλ λα απνθεχγνπλ ηνπο αλνηθηνχο
ρψξνπο θαη λα πξνηηκνχλ ηελ θίλεζε ζηελ πεξηθέξεηα, θνληά ζε ηνίρνπο θαη γσλίεο. Απμεκέλε
παξακνλή θαη θηλεηηθφηεηα ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο ηεο ζπζθεπήο είλαη δεισηηθέο
κεησκέλνπ άγρνπο. Ο αλνξζσκέλνο ιαβχξηλζνο ήηαλ κηα θαηαζθεπή απφ PVC πνπ
απνηεινχληαλ απφ 4 βξαρίνλεο πιάηνπο 6 cm θαη κήθνπο 65 cm, ηνπνζεηεκέλνπο ζε
ζρεκαηηζκφ ζηαπξνχ. Γχν αληηθείκελνη βξαρίνλεο δελ έθεξαλ θαζφινπ ηνηρψκαηα (“αλνηρηνί
βξαρίνλεο”) ελψ νη άιινη δχν πεξηθιείνληαλ απφ ηνηρψκαηα χςνπο 14 cm (“θιεηζηνί
βξαρίνλεο”). Ο ιαβχξηλζνο βξηζθφηαλ ζε χςνο 50 cm πάλσ απφ ην έδαθνο θαη φινη νη
βξαρίνλεο θσηίδνληαλ εμίζνπ απφ θσηεηλή πεγή 100 lux ζηελ νξνθή ηνπ δσκαηίνπ. Οη
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ηέζζεξηο βξαρίνλεο ζπλδένληαλ κέζσ κηαο αλνηρηήο θεληξηθήο δψλεο (6 x 6) cm, ζηελ νπνία
ηνπνζεηνχληαλ ην δψν ζηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο, κε ην θεθάιη ηνπ λα θνηηά πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ελφο αλνηρηνχ βξαρίνλα. Σν δψν αθήλνληαλ ειεχζεξν λα εμεξεπλήζεη ην
ιαβχξηλζν γηα 5 ιεπηά ηεο ψξαο. Μεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεηξακάησλ ν ιαβχξηλζνο
θαζαξηδφηαλ κε 70% αηζαλφιε. Ζ δνθηκή θαηαγξαθφηαλ κε θάκεξα νξνθήο θαη αλαιπφηαλ κε
ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο βίληεν “EthoVision XT8.5” (Noldus) φπσο γηα ηηο δνθηκαζίεο
“Αλνηρηνχ Πεδίνπ” θαη “Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο”. Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαλ ήηαλ ε
νιηθή δηαλπζείζα απφζηαζε, ν αξηζκφο εηζφδσλ ζηνπο αλνηρηνχο θαη ηνπο θιεηζηνχο
βξαρίνλεο, ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνπο αλνηρηνχο θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνπο θιεηζηνχο
βξαρίνλεο. Ωο είζνδνο ζε βξαρίνλα ζεσξνχληαλ ε ηνπνζέηεζε θαη ησλ ηεζζάξσλ πεικάησλ
κέζα ζε απηφλ.

Δηθόλα 3. 3: Η δηάηαμε ελόο αλνξζσκέλνπ ιαβπξίλζνπ γηα ζπκπεξηθνξηθή κέηξεζε ηνπ άγρνπο.

Δηθόλα 3. 4: Σε απηή ηελ εηθόλα θάηνςεο εκθαλίδεηαη ην πεηξακαηόδσν λα μεθηλά ηελ εμεξεύλεζή ηνπ
από ην ίδην πάληα ζεκείν, αιιά αλάινγα κε ηα επίπεδα άγρνπο ηνπ είηε πξνζθνιιάηαη ζηνπο θιεηζηνύο
βξαρίνλεο ηνπ ιαβπξίλζνπ πνπ ην απνκνλώλνπλ από ην πεξηβάιινλ (α, β) είηε εμεξεπλά ηνπο αλνηρηνύο
βξαρίνλεο θαη ηελ εθηεζεηκέλε θεληξηθή πεξηνρή (γ).
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3.3.4 Γνθηκαζία “Θεξκήο Δπηθάλεηαο”
Ζ δνθηκαζία “Θεξκήο Δπηθάλεηαο” (“Hot Plate” Test) (Eddy et al., 1953) ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεξκηθήο επαηζζεζίαο ζηνλ πφλν, θαζψο επηηξέπεη ηνλ γξήγνξν θαη
αθξηβή έιεγρν ησλ αλαιγεηηθψλ ηδηνηήησλ ελφο θαξκάθνπ ζε κηθξά πεηξακαηφδσα. Οη
αιινηψζεηο ζηελ επαηζζεζία έλαληη ηνπ πφλνπ, πνπ νθείινληαη είηε ζε θάπνηα αιιαγή ηνπ
πεηξακαηηθνχ πξσηνθφιινπ είηε ζε γελεηηθέο παξεκβάζεηο, κπνξνχλ επίζεο λα αμηνινγεζνχλ
κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ. ηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο ην δψν εηζάγνληαλ ζε έλαλ αλνηρηφ
γπάιηλν θχιηλδξν κε δάπεδν απνηεινχκελν απφ κία κεηαιιηθή πιάθα πνπ κπνξνχζε λα
ζεξκαλζεί κέζσ κηαο ζεξκνξπζκηδφκελεο αληιίαο λεξνχ. Ζ πιάθα είρε πξνεγνπκέλσο
ζεξκαλζεί κέρξη λα απνθηήζεη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 52νC. Ωο απνηέιεζκα ηεο επαθήο ησλ
πεικάησλ ηνπ δψνπ κε ηε ζεξκή επηθάλεηα, παξάγνληαλ δχν ζπκπεξηθνξηθέο παξάκεηξνη πνπ
αμηνινγνχληαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ηνπ δψνπ: αθ‟ ελφο ην άικα (ή ε
αλφξζσζε ζηα πίζσ πφδηα) θαη αθ‟ εηέξνπ ην γιείςηκν ησλ κπξνζηηλψλ πεικάησλ. Σν
γιείςηκν ηνπ πέικαηνο σο ηαρεία απάληεζε ζην επψδπλν εξέζηζκα απνηειεί άκεζν δείθηε γηα
ηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ, ελψ ην άικα αληηπξνζσπεχεη κηα πην επεμεξγαζκέλε απάληεζε πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή παξάκεηξν ηεο επηζπκίαο γηα απφδξαζε (Δspejo et al.,
1993). Μεηά ηελ πξψηε ηέηνηα αληίδξαζε, ην δψν απνκαθξπλφηαλ άκεζα απφ ηνλ θχιηλδξν.
Μία ηδηαηηεξφηεηα ηεο δνθηκήο απηήο είλαη φηη κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κία θνξά
αλά δψν θαζψο, κεηά ηελ πξψηε έθζεζε ζηε δνθηκή, ην δψν καζαίλεη πσο ν πεηξακαηηζηήο ζα
ην απνκαθξχλεη απφ ηε ζεξκή πιάθα κφιηο απηφ αληηδξάζεη. Aλ ην δψν δελ αληηδξάζεη
θαζφινπ κέζα ζε 30 δεπηεξφιεπηα ηφηε απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ θχιηλδξν. Oη ζπλζήθεο
θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ δελ επεξεάδνπλ ην πείξακα.

Δηθόλα 3. 5: Σηε δνθηκαζία αλαιγεζίαο ζε ζεξκή επηθάλεηα, ην δών έξρεηαη ζε επαθή κε έλα ζεξκό
κεηαιιηθό δίζθν θαη κεηξάηαη ν ρξόλνο αληίδξαζήο ηνπ.
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3.4 Γηαιύκαηα πνπ Υνξεγήζεθαλ
Σα ΤΓΓ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα πεηξακαηφδσα γηα ηηο ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.3.5, ζηε ζειίδα 51 θαζψο πξφθεηηαη γηα ηα ίδηα αθξηβψο
δηαιχκαηα.

3.5 ηαηηζηηθή Αλάιπζε πκπεξηθνξηθώλ Μειεηώλ
Ζ θάζε νκάδα πεηξακάησλ πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλζήθε ε νπνία κειεηήζεθε, απνηειείηαη
απφ 6 πεηξακαηφδσα γηα ηηο δχν νκάδεο θαξκάθσλ (Opium θαη Coffea cruda), 9
πεηξακαηφδσα γηα ηε ζπλζήθε κάξηπξα (Control) θαη 9 πεηξακαηφδσα γηα ηε ζπλζήθε
εζσηεξηθνχ κάξηπξα (Internal Control). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο, απφ ηηο νπνίεο εμήρζε ν κέζνο φξνο.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ IBM SPSS
Statistics 22.0 (IBM Corp., USA) θαη κε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεθε
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.3.7, ζηε ζειίδα 56.
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Κεθάιαην 4 - ΜΔΛΔΣΔ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΔΠΗΒΗΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΡΑΖ
ΣΟ ΓΔΝΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ
4.1 Γεληθά πεξί Μειεηώλ Κπηηαξηθήο Δπηβίσζεο θαη Δπίδξαζεο ζην Γελεηηθό
Τιηθό
Μηα ρεκηθή νπζία ή άιινο παξάγνληαο ζεσξνχληαη θπηηαξνηνμηθνί φηαλ ε ρνξήγεζε ηνπο ζε
θχηηαξα, φξγαλα ή ηζηνχο νδεγνχλ ζε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ
πνιιαπιαζηαζκνχ, εμσγελή λέθξσζε ησλ θπηηάξσλ ή ελεξγνπνίεζε θάπνηνπ απνπησηηθνχ
κνξηαθνχ κνλνπαηηνχ κε ηειηθφ απνηέιεζκα θαη πάιη ην ζάλαην ησλ θπηηάξσλ. Έλαο απιφο
ηξφπνο γηα ηελ κειέηε ηεο ηνμηθφηεηαο κηαο ρεκηθήο νπζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο
βησζηκφηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θπηηάξσλ, ηζηψλ ή νξγάλσλ λα επηβηψλνπλ θαη λα
αλαθάκπηνπλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο.
ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, νη κεηξήζεηο βησζηκφηεηαο απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν (Stoddart,
2011) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αληηζηνηρίζνπλ κηα θπηηαξηθή ζπκπεξηθνξά
(π.ρ. ηε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα) κε ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ πνπ επηβηψλνπλ ή
πνιιαπιαζηάδνληαη κεηά ηε ρνξήγεζε θάπνηνπ παξάγνληα πνπ πηζαλνινγείηαη φηη είλαη
ηνμηθφο. Ζ θπηηαξηθή βησζηκφηεηα κπνξεί λα εμεηαζηεί κέζσ δηαθφξσλ παξακέηξσλ. ε
απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη δνθηκαζίεο κηηνρνλδξηαθήο κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο
φπσο ε δνθηκαζία “ΜΣΣ” (Μosmann, 1983) θαη ε δνθηκαζία ξεζαδνπξίλεο (AnoopkumarDukie et al., 2005), γνληδησκαηηθέο θαη πξσηεσκηθέο δνθηκαζίεο φπσο ε ρξήζε
κηθξνζπζηνηρηψλ DNA θαη πξσηετληθψλ κηθξνζπζηνηρηψλ γηα κέηξεζε ηεο έθθξαζεο
γνληδίσλ, ε δνθηκαζία απνθιεηζκνχ ηεο ρξσζηηθήο Trypan Blue θαη ε δνθηκαζία ηεο
γαιαθηηθήο αθπδξνγνλάζεο (LDH) πνπ εμεηάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο θπηηαξηθήο
κεκβξάλεο. Aθφκα, πην πνιχπινθεο ηερληθέο φπσο ε θπηηαξνκεηξία ξνήο, πνπ παξέρεη
κεγάιε πνηθηιία κνξθνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηεξάζηην αξηζκφ θπηηάξσλ
(O'Connor et al., 2001).
Έρεη ιερζεί (Ullman, 1996) πσο ε παξαηήξεζε βηνινγηθήο αληίδξαζεο ζε κηθξνζθνπηθφ
επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επίδξαζε ζηελ επηβίσζε ή ε ηξνπνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ
θπηηάξσλ θαηφπηλ ρνξήγεζεο ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ, ζα ζήκαηλε πέξα απφ θάζε
ακθηβνιία πσο ηα ΤΓΓ έρνπλ θάπνηα βηνινγηθή δξάζε. ηα πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο
δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δνθηκαζίεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο: ε κέζνδνο
πξνζδηνξηζκνχ θπηηαξηθήο επηβίσζεο κε ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο νπιθνξνδακίλεο Β
(δνθηκαζία “SRB”) θαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ δσηηθφηεηαο επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ κε
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ρξήζε

3-(4-5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium

bromide

(δνθηκαζία

“ΜΣΣ”). Ζ δνθηκαζία “SRB” (Skehan et al., 1990) είλαη έλα ρξσκαηνκεηξηθφ ηεζη πνπ
εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηδηφηεηα ηεο ακηλνμαλζίλεο ζνπιθνξνδακίλεο Β λα πξνζδέλεηαη ζηα
βαζηθά ακηλνμέα ησλ πξσηετλψλ ησλ θπηηάξσλ. Μέζσ κέηξεζεο ηεο νπηηθήο ππθλφηεηαο
ησλ πξσηετλψλ γίλεηαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξσηετληθνχ πεξηερνκέλνπ ελφο
πιεζπζκνχ θπηηάξσλ, θαη έκκεζε θαηακέηξεζε ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ κέζνδνο
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 4.4.1, ζηε ζειίδα 86. Απφ ηελ άιιε, ε
ρξσκαηνκεηξηθή κέζνδνο “ΜΣΣ” (Μνsmann, 1983) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
δσηηθφηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζε θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο φπνπ έρεη πξνζηεζεί
θάπνηνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε βησζηκφηεηα. Ζ αξρή ηεο κεζφδνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ηνπ πδαηνδηαιπηνχ MTT [3-(4-5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide] ζε αδηάιπην άιαο θνξκαδαλίνπ. ηε ζπλέρεηα ην άιαο
δηαιπηνπνηείηαη θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ νπηηθή ππθλφηεηα ηνπ ζηα 570
nm. H κέζνδνο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.4.2, ζηε ζειίδα 89.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ δηαιπκάησλ ζην γελεηηθφ πιηθφ ησλ θπηηάξσλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία ειεθηξνθόξεζεο κνλαδηαίσλ θπηηάξσλ ζε πεθηή
αγαξόδεο (δνθηκαζία "Comet") (Ostling et al., 1984). Ζ δνθηκαζία απηή βξίζθεη εθαξκνγή
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πεξηβαιινληηθψλ βιαβψλ, ζηελ αλζξψπηλε βηνπαξαθνινχζεζε θαη κνξηαθή επηδεκηνινγία
θαη αμηνινγεί ηελ έθηαζε ηεο πξνθιεζείζαο βιάβεο ζην DNA (κνλφθισλεο θαη δίθισλεο
ζξαχζεηο) ζε θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο. Bαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηεζηξακκέλνπ
ρξσκνζσκηθνχ DNA λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξε κεηαλάζηεπζε απφ ηνλ ππξήλα πξνο ηελ
άλνδν φηαλ ειεθηξνθνξείηαη. Ζ έθηαζε ηεο γνλνηνμηθήο βιάβεο απνδίδεηαη απφ
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ειεθηξνθφξεζε. Ζ κέζνδνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 4.4.3, ζηε ζειίδα 90.

4.1.1 ηζπιαηίλε (CDDP)
Οη δχν ρεκηθέο ελψζεηο ηεο πιαηίλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο κειέηεο
θπηηαξνηνμηθφηεηαο, έρνπλ επηβεβαησκέλε αληηθαξθηληθή δξάζε. Ζ δξάζε ηεο νμαιηπιαηίλεο
αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2.4.5, ζηε ζειίδα 63, θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα
ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο λεπξνηνμηθφηεηαο ζε ηζρηαθά λεχξα επίκπσλ.
Ζ ζηζπιαηίλε (cis-δηακκηλνδηρισξνιεπθφρξπζνο(ΗΗ), Cl2H6N2Pt), γλσζηή θαη κε ηηο
νλνκαζίεο “λενπιαηίλε” θαη “πιαηακίλε”, ζπλεηέζε γηα πξψηε θνξά ην 1845 απφ ηνλ
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Michele Peyrone (εμ νπ θαη ε νλνκαζία “άιαο ηνπ Peyrone”) αιιά ε θπηηαξνηνμηθή δξάζε
απηνχ ηνπ ζπκπιφθνπ ηεο πιαηίλεο αλαθαιχθζεθε ηπραία κφιηο ην 1965, θαη ε θιηληθή ηεο
εθαξκνγή εγθξίζεθε ην 1979 (Prestayko et al., 1979 - Kauffmann et al., 2010). Απφ ηηο cisθαη trans- κνξθέο ζηεξεντζνκέξεηαο ζηηο νπνίεο απαληάηαη, κφλν ε cis- κνξθή είλαη
θπηηαξνζηαηηθή (Rosenberg et al., 1967). Ζ ζηζπιαηίλε ήηαλ ε πξψηε απφ ηηο ελψζεηο ηεο
πιαηίλεο πνπ βξήθε επξεία εθαξκνγή σο αληηλενπιαζηηθφο παξάγνληαο, ελψ ζήκεξα ζηηο πην
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο - νμαιηπιαηίλε, ζπηξνπιαηίλε θαη θαξβνπιαηίλε - έρνπλ
πξνζηεζεί ηνπιάρηζηνλ 20 αθφκα κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο λεδαπιαηίλε θαη επηαπιαηίλε.

Δηθόλα 4. 1: Η κνξηαθή δνκή ηεο ζηζπιαηίλεο (Cl2H6N2Pt).

Ζ ζηζπιαηίλε ζεσξείηαη θιηληθά πνιχ ζεκαληηθή θαη έλα απφ ηα θχξηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά
θάξκαθα, εηδηθά έλαληη φγθσλ ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ, δειαδή σνζεθψλ θαη φξρεσλ, θαη
γεληθά
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θαξθίλσλ.

Υξεζηκνπνηείηαη

επίζεο

έλαληη

κπεισκάησλ, ιεκθσκάησλ, κειαλσκάησλ, κηθξνθπηηαξηθψλ θαη κε-κηθξνθπηηαξηθψλ φγθσλ
ησλ πλεπκφλσλ, φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη φγθσλ ηεο κήηξαο (Apps et al., 2015).

ε

ζχγθξηζε κε ηελ νμαιηπιαηίλε, πξνθαιεί ζνβαξφηαηε δνζνεμαξηψκελε λεθξνηνμηθφηεηα θαη
σηνηνμηθφηεηα (Loehrer et al., 1984) φπσο θαη λαπηία, έκεζε, αηκνιπηηθή αλαηκία, δηαηαξαρή
ειεθηξνιπηψλ θαη λεπξνπάζεηα, θπξίσο ζην Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα.
Ο κεραληζκφο δξάζεο ηεο ζηζπιαηίλεο δελ είλαη απφιπηα ζαθήο αιιά είλαη επηβεβαησκέλν
πσο ην DNA είλαη ν βαζηθφο ηεο ζηφρνο θαη πσο πξνθαιεί παχζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ DNA,
θαηαζηνιή ηεο κεηαγξαθήο ηνπ RNA θαη απφπησζε (Roberts et al., 1983). Θεσξείηαη φηη,
κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζην θχηηαξν είηε κε παζεηηθή δηάρπζε είηε κε ελεξγεηηθή πξφζιεςε, ε
ζηζπιαηίλε πδξνιχεηαη ζε δχν ζηάδηα θαη πξνζδέλεηαη ζην DNA ηνπ ππξήλα, εηδηθά ζε
πεξηνρέο πινχζηεο ζε πνπξίλεο (αδελίλε θαη γνπαλίλε). Mε ηα άηνκα αδψηνπ απηψλ ησλ
λνπθιενηηδηθψλ βάζεσλ δεκηνπξγεί θπξίσο ελδνθισληθέο αιιά θαη δηαθισληθέο ελψζεηο
πξνζζήθεο, θάηη πνπ παξεκπνδίδεη ηε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ή/θαη αληηγξαθήο
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ ATR, p53, p73 θαη MAPK (Siddik,
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2003) ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ εληέξνπ πξνθαινχλ έθιπζε απνπησηηθψλ
κηηνρνλδξηαθψλ ζεξηλν-πξσηεαζψλ (Pruefer et al., 2008). Δλψ ε ζηζπιαηίλε είλαη ηζρπξφο
απνπησηηθφο παξάγνληαο, ζχληνκα εκθαλίδεηαη ζνβαξφ πξφβιεκα αληίζηαζεο ζηε ζεξαπεία
εμαηηίαο κνξηαθψλ κεραληζκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εμάπισζε ηεο
γνλνηνμηθήο βιάβεο. Έηζη, ζπρλά απαηηείηαη ππεξπνιιαπιάζηα δφζε θαξκάθνπ γηα λα
ζπλερίζεη λα επέξρεηαη ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ απφπησζεο (Siddik et al., 2003).
Γηα ηα πεηξάκαηα ειέγρνπ θπηηαξηθήο βησζηκφηεηαο θαη επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θχηηαξα θπζηνινγηθά, αζαλαηνπνηεκέλα θαη θαξθηληθά πξνεξρφκελα απφ
δηάθνξεο ζεηξέο. Ζ επεμεξγαζία ησλ θπηηάξσλ (αλάλεςε, δηαθνξνπνίεζε, δηαηήξεζε) θαη νη
δνθηκαζίεο ηνμηθφηεηαο πεξηγξάθνληαη πην θάησ κε ιεπηνκέξεηα.

4.2 Κπηηαξηθέο Καιιηέξγεηεο
Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη θπηηαξηθέο ζεηξέο: HeLa (αλζξψπηλα επηζειηαθά θχηηαξα θαξθίλνπ
ηεο κήηξαο), MRC5 (θπζηνινγηθά αλζξψπηλα ηλνβιαζηηθά θχηηαξα απφ πλεχκνλα εκβξχνπ),
N2α (θχηηαξα απφ λεπξνβιάζησκα κπφο), A549 (αλζξψπηλα θπςειηδηθά επηζειηαθά θχηηαξα
αδελνθαξθηλψκαηνο), T24 (αλζξψπηλα θχηηαξα θαξθίλνπ ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο), MCF-7
(αλζξψπηλα θχηηαξα αδελνθαξθηλψκαηνο ηνπ καζηνχ), DLD-1 (αλζξψπηλα θχηηαξα
αδελνθαξθηλψκαηνο ηνπ νξζνχ) θαη PC-12 (θχηηαξα θαηνρξσκνθπηηψκαηνο απφ ηνλ κπειφ
ηνπ επηλεθξηδίνπ ηνπ επίκπνο) πνπ ιήθζεζαλ απφ ην θπηηαξηθφ απφζεκα ηνπ Σκήκαηνο
Βηνρεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαί απφ
ην ηκεσλίδεην Δξεπλεηηθφ Κέληξν ηνπ Θεαγελείνπ Αληηθαξθηληθνχ Ννζνθνκείνπ
Θεζζαινλίθεο. Σα θχηηαξα PC-12 ππέζηεζαλ εηδηθή επεμεξγαζία δηαθνξνπνίεζήο ηνπο κε
ρνξήγεζε Παξάγνληα Αλάπηπμεο Νεπξψλσλ (Nerve Growth Factor, NGF) γηα ηε δεκηνπξγία
λεπξηηηθψλ απνιήμεσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο νδνληηθά πνιθηθά βιαζηηθά θχηηαξα
(Dental Pulp Stem Cells, DPSC) πνπ ιήθζεζαλ απφ ηελ Οδνληηαηξηθή ρνιή ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
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Βηνινγηθό πιηθό
i. Kπηηαξηθή ζεηξά: HeLa
Οξγαληζκφο: Ηomo sapiens
Ηζηφο: Μήηξα
Σχπνο θπηηάξνπ: Δπηζειηαθά
Μνξθνινγία: Δπηζειηαθά
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Δπηζειηνεηδέο θαξθίλσκα
Ζιηθία πξνέιεπζεο: 31 έηε
Φχιν πξνέιεπζεο: Θήιπ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Scherer et al., 1953
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κχηηαξα ζεηηθά ζηελ παξνπζία θεξαηίλεο κε βάζε ηε ρξψζε
αλνζνυπεξνμεηδάζεο. Πεξηέρνπλ αιιεινπρίεο ηνπ αλζξψπηλνπ παπηιινκατνχ ηχπνπ 18. Αλαθέξνληαη
ρακειή έθθξαζε ηεο νγθνθαηαζηαιηηθήο πξσηεΐλεο P53 θαη θπζηνινγηθά επίπεδα ηεο
νγθνθαηαζηαιηηθήο πξσηεΐλεο pRB.
ii. Kπηηαξηθή ζεηξά: MRC5
Οξγαληζκφο: Homo sapiens
Ηζηφο: Πλεχκνλαο
Σχπνο θπηηάξνπ: Ηλνβιαζηηθά
Μνξθνινγία: Ηλνβιαζηηθά
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Φπζηνινγηθά
Ζιηθία πξνέιεπζεο: Κχεζε 14 εβδνκάδσλ
Φχιν πξνέιεπζεο: Άξξελ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Jacobs et al., 1970
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Φπζηνινγηθή θπηηαξηθή ζεηξά

iii. Kπηηαξηθή ζεηξά: N2a (Neuro-2a)
Οξγαληζκφο: Mus musculus (albino, ζηέιερνο Α)
Ηζηφο: Eγθέθαινο
Σχπνο θπηηάξνπ: Δγθεθαιηθά λεπξνβιαζηηθά
79

Μνξθνινγία: Νεπξηθά θαη ακνηβαδνεηδή βιαζηηθά θχηηαξα
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Νεπξνβιάζησκα
Ζιηθία πξνέιεπζεο: Γελ αλαθέξεηαη
Φχιν πξνέιεπζεο: Άξξελ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Κlebe et al., 1969
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Γηαθνξνπνηνχληαη ηαρχηαηα, κέζα ζε ιίγεο εκέξεο, ζε ληνπακηλεξγηθά
λεπξηθά θχηηαξα. Παξάγνπλ αθεηπινρνιελεζηεξάζε θαη κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπκπνπιίλεο, πξσηεΐλεο
ησλ κηθξνζσιελίζθσλ πνπ παίδεη βαζηθφ ξφιν ζην ζχζηεκα ζχζπαζεο πνπ ειέγρεη ηελ
αμνπιαζκαηηθή ξνή ζηα λεπξηθά θχηηαξα.

iv. Kπηηαξηθή ζεηξά: A549
Οξγαληζκφο: Ηomo sapiens
Ηζηφο: Πλεχκνλαο
Σχπνο θπηηάξνπ: Κπςειηδηθά βαζηθά επηζειηαθά
Μνξθνινγία: Δπηζειηαθά
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Καξθίλσκα
Ζιηθία πξνέιεπζεο: 58 έηε
Φχιν πξνέιεπζεο: Άξξελ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Giard et al., 1973
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κχηηαξα ζεηηθά ζηελ παξνπζία θεξαηίλεο κε βάζε ηε ρξψζε
αλνζνυπεξνμεηδάζεο. πλζέηνπλ ιεθηζίλε θαη πεξηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ κε-θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ
νμέσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεκβξαληθψλ θσζθνιηπηδίσλ ησλ θπηηάξσλ.

v. Kπηηαξηθή ζεηξά: T24
Οξγαληζκφο: Homo sapiens
Ηζηφο: Οπξνζειηαθά
Σχπνο θπηηάξνπ: Δπηζειηαθά
Μνξθνινγία: Δπηζειηαθά
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Οπξνζειηαθφ θαξθίλσκα (θαξθίλσκα ηνπ κεηαβαηηθνχ επηζειίνπ)
Ζιηθία πξνέιεπζεο: 81 έηε
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Φχιν πξνέιεπζεο: Θήιπ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: O‟Toole et al., 1972
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Δθθξάδνπλ ην νγθνγνλίδην ras (H-ras).

vi. Kπηηαξηθή ζεηξά: DLD-1
Οξγαληζκφο: Homo sapiens
Ηζηφο: Οξζφ
Σχπνο θπηηάξνπ: Δπηζειηαθά
Μνξθνινγία: Δπηζειηαθά
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Αδελνθαξθίλσκα ηνπ νξζνχ (ζηάδην C θαηά Dukes)
Ζιηθία πξνέιεπζεο: Δλήιηθαο
Φχιν πξνέιεπζεο: Άξξελ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Dexter et al., 1979
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κχηηαξα ζεηηθά ζηελ παξνπζία θεξαηίλεο θαη βηκεληίλεο κε βάζε ηε ρξψζε
αλνζνυπεξνμεηδάζεο. Δθθξάδνπλ ην αληηγφλν p53 θαη πιεζψξα νγθνγνληδίσλ.

vii. Kπηηαξηθή ζεηξά: PC-12
Οξγαληζκφο: Rattus norvegicus
Ηζηφο: Δπηλεθξηδηαθφο αδέλαο
Σχπνο θπηηάξνπ: Μείγκα λεπξνβιαζηηθψλ θαη εσζηλφθηισλ θπηηάξσλ
Μνξθνινγία: Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, κηθξά θχηηαξα αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο νκνηάδνληα κε
ρξσκηφθηια θχηηαξα κπεινχ επηλεθξηδίσλ
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Δλαηψξεκα, κε κηθξφ πνζνζηφ λα πξνζθνιιάηαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Φαηνρξσκνθχηησκα
Ζιηθία πξνέιεπζεο: Γελ αλαθέξεηαη
Φχιν πξνέιεπζεο: Άξξελ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Greene et al., 1976
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Δθθξάδνπλ θαηερνιακίλεο, ληνπακίλε θαη λνξεπηλεθξίλε. Δθθξάδνπλ
ππνδνρείο Νεπξηθνχ Απμεηηθνχ Παξάγνληα (NGF) θαη κε πξνζζήθε απηνχ απνθηνχλ θαηλφηππν θαη
ιεηηνπξγία λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ πκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο.
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viii. Kπηηαξηθή ζεηξά: MCF-7
Οξγαληζκφο: Ηomo sapiens
Ηζηφο: Τπεδσθνηηθή έγρπζε
Σχπνο θπηηάξνπ: Δπηζειηαθά
Μνξθνινγία: Δπηζειηαθά
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Μεηαζηαηηθφ αδελνθαξθίλσκα ηνπ καζηνχ
Ζιηθία πξνέιεπζεο: 69 εηψλ
Φχιν πξνέιεπζεο: Θήιπ
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Soule et al., 1973
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Γηαηεξνχλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ καζηηθνχ
επηζειίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο λα επεμεξγάδνληαη ηελ νηζηξαδηφιε κέζσ
θπηηαξνπιαζκαηηθψλ ππνδνρέσλ νηζηξνγφλσλ. Δθθξάδνπλ θαη ππνδνρείο πξνγεζηεξφλεο. Δθθξάδνπλ
ην νγθνγνλίδην WNT7B. Ζ αλάπηπμε ηνπο αλαζηέιιεηαη απφ ηνλ παξάγνληα λέθξσζεο φγθσλ άιθα
(TNF-α) .

ix. Kπηηαξηθή ζεηξά: DPSC (Dental Pulp Stem Cells)
Οξγαληζκφο: Ηomo sapiens
Ηζηφο: Οδνληηθφο πνιθφο
Σχπνο θπηηάξνπ: Πνιπδχλακα βιαζηνθχηηαξα
Μνξθνινγία: Μεζεγρπκαηηθά βιαζηνθχηηαξα
Κπηηαξηθέο ηδηφηεηεο: Πξνζθνιιψληαη ζην ηξπβιίν
Νφζνο: Φπζηνινγηθά
Ζιηθία πξνέιεπζεο: Γελ αλαθέξεηαη
Φχιν πξνέιεπζεο: Γελ αλαθέξεηαη
Πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Gronthos et al., 2000
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: Πνιπδχλακα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα κε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε
λεπξηθά, κπηθά, ρνλδξηθά ή νζηηθά θχηηαξα ή ιηπνθχηηαξα.
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4.3 Γηαδηθαζίεο Κπηηαξηθήο Καιιηέξγεηαο

4.3.1 Αλάλεςε ησλ Κπηηάξσλ
Ζ αλάλεςε ησλ θπηηάξσλ απφ ηε βαζεηά ςχμε (είηε απφ ηνλ θαηαςχθηε απφ ζεξκνθξαζία
˗80oC είηε απφ ην πγξφ άδσην ζε ζεξκνθξαζία ˗196oC) γίλνληαλ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξα
ψζηε ηα θχηηαξα λα κελ παξακείλνπλ γηα πνιιή ψξα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, θαζψο ηα
θηαιίδηα πεξηείραλ ηνλ θξπνπξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα δηκεζπιν-ζνπιθνμείδην (DMSO) πνπ
ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαζίζηαηαη ηνμηθφο. Σα θχηηαξα ππνβάιινληαλ ζε θπγνθέληξεζε
γηα 10 ιεπηά ζε ηαρχηεηα 2000 ζηξνθψλ αλά ιεπηφ, κέζα ζε ζσιήλεο θπγνθέληξεζεο
ζεξκαζκέλνπο ζηνπο 37oC. ηε ζπλέρεηα ην ππεξθείκελν, πνπ πεξηείρε DMSO, απνρχλνληαλ
θαη ηα θχηηαξα κε αλαζχζηαζε κεηαθέξνληαλ ζε κηθξή θηάιε θπηηαξνθαιιηέξγεηαο καδί κε
10 ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ Dulbecco's Modified Eagle Medium (Gibco DMEM, Life
Technologies) πνπ πεξηείρε L-glutamine, άιαηα NaCl, KCl θαη γιπθφδε ζε κέζε
ζπγθέληξσζε (4.5 g/lt). Αθνινπζνχζε πξνζζήθε ζην ζξεπηηθφ κέζν 10% Βφεηνπ Δκβξπηθνχ
Οξνχ (Fetal Bovine Serum, FBS) φπσο θαη 100 κg/ml ζηξεπηνκπθίλεο θαη 10 iu/ml
πεληθηιιίλεο γηα απνθπγή αλάπηπμεο κνιχλζεσλ. Σν DMEM πεξηείρε εξπζξφ ηεο θαηλφιεο,
πνπ είλαη ρξσκαηηθφο δείθηεο ηνπ pH θαη έκκεζνο δείθηεο ηεο θπηηαξηθήο κεηαβνιηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.

Ζ

θηάιε

θπηηαξνθαιιηέξγεηαο

ηνπνζεηνχληαλ

ζηνλ

επσαζηήξα

(ThermoSCIENTIFIC Water Jacketed CO2 Incubator HEPA Class 100) ζε ζηαζεξέο
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο (37oC), πγξαζίαο (95%) θαη νμπγφλσζεο (κε ζηαζεξή δηνρέηεπζε
CO2) θαη κε πξνζζήθε άλπδξνπ CuSO4 γηα ηελ απνθπγή κπθεηηαζηθψλ κνιχλζεσλ. Με ηελ
πάξνδν 2-3 σξψλ κεηά ηελ επίζηξσζε ησλ θπηηάξσλ, φζα θχηηαξα βξίζθνληαλ ζε αξθεηά
θαιή θαηάζηαζε κεηά ηελ αλάλεςε είραλ ήδε επηθνιιεζεί ζηελ επηθάλεηα ηεο θηάιεο. Σελ
επφκελε εκέξα γηλφηαλ αιιαγή ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ, καδί κε ην νπνίν απνκαθξχλνληαλ θαη
φζα απφ ηα θχηηαξα δελ θαηάθεξαλ λα ζπλέιζνπλ απφ ηελ απφςπμε θαη παξέκελαλ ζην
ελαηψξεκα. Ζ αλάπηπμε θαη κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ παξαηεξνχληαλ θαζεκεξηλά ζην
αλάζηξνθν κηθξνζθφπην θαη ηα θχηηαξα ιακβάλνληαλ γηα ηε δηελέξγεηα πεηξάκαηνο φηαλ
θάιππηαλ ηελ επηθάλεηα ηεο θηάιεο ζε πνζνζηφ 60-80%, φηαλ δειαδή ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζε ινγαξηζκηθή θάζε πνιιαπιαζηαζκνχ. Καηά ηε
δηάξθεηα φισλ ησλ ρεηξηζκψλ, πνπ γίλνληαλ κέζα ζε ζάιακν βηνινγηθήο αζθάιεηαο (BIOAIR
SafeFlow 1.2) αθνινπζήζεθαλ απζηεξνί θαλφλεο αζεςίαο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην
ελδερφκελν κφιπλζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ.
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4.3.1.1 Γηαθνξoπνίεζε Κπηηάξσλ PC-12
Σα θχηηαξα PC-12 πξνέξρνληαη απφ φγθν (θαηνρξσκνθχηησκα) απφ ην κπειφ ησλ
επηλεθξηδίσλ ηνπ επίκπνο. Έρνπλ εκβξπτθή θαηαγσγή απφ ηε λεπξηθή αθξνινθία, πνπ
πεξηιακβάλεη πιεζπζκνχο πνιπδχλακσλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ. ηαλ ηα PC-12 ππνβιεζνχλ
ζε ηεξκαηηθή δηαθνξνπνίεζε κε ρξήζε είηε Νεπξηθνχ Απμεηηθνχ Παξάγνληα (ΝGF) είηε
δεμακεζαδφλεο (ζπλζεηηθνχ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδνχο θαη ηζρπξνχ αληηθιεγκνλψδνποαλνζνθαηαζηαιηηθνχ) κεηαηξέπνληαη ζε άηππνπο λεπξψλεο κε καθξέο απνιήμεηο πνπ, αλ θαη
δελ ζεσξνχληαη ελήιηθνη λεπξψλεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κνληέια γηα ηε κειέηε
ηεο λεπξνληθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη λεπξνέθθξηζεο, φπσο θαη γηα κειέηεο λεπξνηνμηθφηεηαο
(Greene et al., 1996 – Levi et al., 1988). ηελ πξνθείκελε έξεπλα γηα απηφ ην ζθνπφ
ρξεζηκνπνηήζεθε NGF. Σα θχηηαξα επηζηξψζεθαλ ζε κηθξνηξπβιία 96 ζέζεσλ γηα ηε
δνθηκαζία “ΜΣΣ” (50 κl θνιιαγφλν αλά ζέζε) θαη ζε κηθξνηξπβιία 6 ζέζεσλ (500 κl
θνιιαγφλν αλά ζέζε) γηα ηε δνθηκαζία “Comet”. Δίρε πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ησλ
κηθξνηξπβιίσλ κε πξνζζήθε ηνπ θνιιαγφλνπ ζε νμηθφ νμχ, παξακνλή ζηνλ επσαζηήξα γηα 5
ψξεο ψζηε ην θνιιαγφλν λα ζηεγλψζεη θαη αθαίξεζε ηεο πεξίζζεηαο. ηα θχηηαξα αξρηθά
ρνξεγνχληαλ ζξεπηηθφ κέζν Undifferentiated RPMI γηα κή δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα,
εκβξπηθφο βφεηνο νξφο FBS (Sigma) θαη oξφο αιφγνπ FHS (Sigma). Tελ επφκελε κέξα
γηλφηαλ θπγνθέληξεζε ησλ θπηηάξσλ (ζηηο 1100 ζηξνθέο αλά ιεπηφ γηα 3 ιεπηά),
αλαζχζηαζε ηνπ θπηηαξηθνχ ηδήκαηνο θαη θαηακέηξεζε ησλ θπηηάξσλ. Σα θχηηαξα
ελαπνζέηνληαλ ζε κηθξνηξπβιία 96 ζέζεσλ ζε ζπγθέληξσζε 5.000 θπηηάξσλ αλά ζέζε, θαη
ζε κηθξνηξπβιία 6 ζέζεσλ ζε ζπγθέληξσζε 50.000 θπηηάξσλ αλά ζέζε. Σελ επφκελε εκέξα
αθαηξνχληαλ ην Undifferentiated RPMI θαη γηλφηαλ πξνζζήθε ζξεπηηθνχ κέζνπ
Differentiated RPMI καδί κε NGF, FBS θαη νξφ αιφγνπ, γηα λα επαρζεί δηαθνξνπνίεζε θαη
εκθάληζε λεπξηθψλ απνιήμεσλ. Ζ πξνζζήθε ησλ ΤΓΓ γηλφηαλ 7 εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή
επίζηξσζε ησλ θπηηάξσλ ζηα κηθξνηξπβιία, θαη ην θαξκαθνινγηθφ πείξακα δηαξθνχζε 72
ψξεο. Πξηλ ηελ αξρή ηνπ θαξκαθνινγηθνχ πεηξάκαηνο γηλφηαλ αλαλέσζε ηνπ ζξεπηηθνχ
κέζνπ, ρσξίο πιένλ λα πξνζηεζεί NGF, θαζψο ε δηαθνξνπνίεζε είρε νινθιεξσζεί.

4.3.2 Γηαηήξεζε ησλ Κπηηάξσλ
Ζ αλαθαιιηέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπηηάξσλ γηλφηαλ φηαλ ε θηάιε ήηαλ πιήξεο
θπηηάξσλ ζε πνζνζηφ 80-90%. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ, αθνινπζνχζε
πξνζζήθε 4 ή 8 ml θσζθνξηθνχ άιαηνο (Phosphate Buffer Saline, PBS) αλάινγα αλ
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επξφθεηην γηα θηάιε 25 ή 75 cm2 ψζηε κε ηελ πιχζε λα απνκαθξπλζεί ν νξφο FBS πνπ είλαη
αλαζηνιέαο ηεο ηξπςίλεο. Σν PBS πεξηέρεη NaCl, KCl, NaH2PO4 θαη KH2PO4 ελψ ε ηξπςίλε
είλαη κηα ζεξηλν-πξσηεάζε ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πδξνιχεη πξσηετλεο ζπάδνληαο
ηνπο πεπηηδηθνχο δεζκνχο ζην θαξβνμπιηθφ άθξν ησλ ακηλνμέσλ ιπζίλεο θαη αξγηλίλεο. Ζ
απνθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ γηλφηαλ κε ηελ ρξήζε ηξπςίλεο θαη ε αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο
ιάκβαλε ρψξα κε πξνζζήθε ζξεπηηθνχ κέζνπ ίζνπ φγθνπ κε ηνλ φγθν ηεο ηξπςίλεο. ηε
ζπλέρεηα ην ελαηψξεκα ππνβάιινληαλ ζε θπγνθέληξεζε γηα 3 ιεπηά ζε ηαρχηεηα 1100
ζηξνθψλ αλά ιεπηφ. Σν ππεξθείκελν απνκαθξπλφηαλ θαη γηλφηαλ ελαηψξεζε ησλ θπηηάξσλ
ζε πνζφηεηα ζξεπηηθνχ κέζνπ, κε δσεξή αλάδεπζε ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηνγελέο
ελαηψξεκα κε κεκνλσκέλα θχηηαξα. Απηφ δηακνηξαδφηαλ ζηηο θηάιεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο
ζε αξαίσζε 1:2 ή 1:4 αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο.

4.4 Μέηξεζε ηεο Κπηηαξνηνμηθόηεηαο θαη Δπίδξαζεο ζην Γελεηηθό Τιηθό
Ζ κέηξεζε ηεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη θπηηαξηθήο βησζηκφηεηαο έγηλε κε ηηο ηερληθέο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.4.1 (ζειίδα 86) θαη 4.4.2 (ζειίδα 89) αιιά ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνηηκήζεθε ε ρξσκαηνκεηξηθή δνθηκαζία νπιθνξνδακίλεο Β
(“SRB”). Γηα in vitro δνθηκέο ρεκεηνεπαηζζεζίαο κεγάισλ πιεζπζκψλ αλζξψπηλσλ
θπηηαξηθψλ ζεηξψλ, ε δνθηκαζία “SRB” παξέρεη θαιχηεξε γξακκηθή αληηζηνίρηζε κε ηνλ
πξαγκαηηθφ αξηζκφ θπηηάξσλ θαη κεγαιχηεξε επαηζζεζία, θαη ε ρξψζε ηεο δελ εμαξηάηαη ζε
ηφζν κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθάζηνηε θπηηαξηθή ζεηξά (Κeepers et al. 1991 - Perez et al.
1993). πγθξηηηθά κε ηε δνθηκαζία “SRB” ε δνθηκαζία “ΜΣΣ” κεηξά ηε ζπλνιηθή
κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ θαη άξα είλαη θαηαιιειφηεξε γηα
ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ελφο πιεζπζκνχ. Πάλησο, πνζνηηθέο ζπγθξίζεηο ησλ δχν κεζφδσλ
απνδίδνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα ην ελδεηθηηθφ δείγκα ησλ 60 βαζηθψλ θπηηαξηθψλ
ζεηξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξεπλεηηθά θέληξα γηα ηελ αμηνιφγεζε κεζνδνινγηψλ
(Skehan et al., 1990 - Κeepers et al., 1991). Γεδνκέλνπ φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο
θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο ε ζπλνιηθή κηηνρνλδξηαθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ
ησλ βηψζηκσλ θπηηάξσλ, ε δνθηκαζία “MTT” ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε κέηξεζε ησλ in
vitro θπηηαξνηνμηθψλ απνηειεζκάησλ θαξκάθσλ ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ή ζε πξσηνγελή
θχηηαξα ηνπ αζζελνχο (van Meerloo et al., 2011)
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πνπ θαηέζηε δπλαηφ, ηα απνηειέζκαηα θπηηαξνηνμηθφηεηαο επηβεβαηψζεθαλ κε ρξήζε ηεο
γνλνηνμηθήο δνθηκαζίαο “Comet” (θεθάιαην 4.4.3, ζειίδα 90) πνπ εμεηάδεη ηελ επίδξαζε
ελφο ηνμηθνχ παξάγνληα ζην γελεηηθφ πιηθφ ησλ θπηηάξσλ.
Ο

εθάζηνηε

θπηηαξνηνμηθφο

παξάγνληαο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχκε,

θαζνξίδεη

πνηέο

ζπγθεληξψζεηο ηνπ επηιέγνληαη γηα ηηο κειέηεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο. Καη‟αληηζηνηρία κε ηε
κέζε ηηκή ΗΣ50 πνπ απνηειεί έλδεημε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη ψζηε ην χςνο ηνπ χλζεηνπ
Γπλακηθνχ Δλεξγείαο λα κεησζεί ζην 50% ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο, θαη πνπ απνηειεί έλδεημε
βησζηκφηεηαο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ (θεθάιαην 2.4.3, ζειίδα 60), ζηηο κειέηεο θπηηαξηθήο
βησζηκφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξάκεηξνο ηεο εκίζεηαο θαηαζηαιηηθήο ζπγθέληξσζεο
ΗC50 (“Inhibitory Concentration to 50”) πνπ δείρλεη ηελ κνξηαθφηεηα ηνπ ηνμηθνχ παξάγνληα
πνπ είλαη ηθαλή λα ζαλαηψζεη ην 50% ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ ή αιιηψο, πνπ αληηζηνηρεί
κε ην 50% ηεο ηηκήο ηνπ κάξηπξα. Σν θαηψθιη απηφ ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην
100 κΜ γηα φιεο ηηο νπζίεο αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άγλσζην, γηα κηα θπηηαξηθή ζεηξά
ή γηα κηα νπζία, γίλεηαη δνθηκή ελφο επξένο θάζκαηνο ζπγθεληξψζεσλ μεθηλψληαο απφ πνιχ
κηθξέο (0.1 ή θαη 0.01 κΜ) θαη σο ηα 300 κΜ ηειηθήο ζπγθέληξσζεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί
πεηξακαηηθά ε εκίζεηα θαηαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.
Οη κειέηεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο έγηλαλ ζε κηθξνηξπβιία 96 ζέζεσλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
ζεσξείηαη επαξθέο θάζε πεηξακαηηθή νκάδα λα ειέγρεηαη κε ηξηπιφ δείγκα αλά πείξακα, αιιά
ζηελ πξνθείκελε δηαηξηβή ζην βαζκφ πνπ ζηάζεθε δπλαηφ θάζε νκάδα εμεηάζηεθε κε εμαπιφ
δείγκα (έμη ζέζεηο ηνπ κηθξνηξπβιίνπ) γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. ε φια ηα πεηξάκαηα, ζηελ
εμσηεξηθή θάζεηε θαη νξηδφληηα ζεηξά ηνπ κηθξνηξπβιίνπ ηνπνζεηoχληαλ 200 κl PBS γηα
δηαηήξεζε νκνηνγελνχο πγξαζίαο. ηελ πξψηε θάζεηε ζεηξά ηεο πιάθαο ηνπνζεηνχληαλ ν
κάξηπξαο, δίπια ζε απηφλ ε πην αξαηή ζπγθέληξσζε ηεο ηνμηθήο έλσζεο, ζηε ζπλέρεηα ε
ακέζσο ππθλφηεξε θ.ν.θ.

4.4.1 Υξσκαηνκεηξηθή Γνθηκαζία νπιθνξνδακίλεο Β (Γνθηκαζία “SRB”)
Ζ δνθηκαζία “SRB” (Skehan et al., 1990) είλαη έλαο ρξσκαηνκεηξηθφο έιεγρνο πνπ
αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθαξθηληθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δζληθνχ
Ηλζηηηνχηνπ Καξθίλνπ ησλ ΖΠΑ (1985) γηα ηελ έκκεζε θαηακέηξεζε θπηηάξσλ κε βάζε ηνλ
πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξσηετληθνχ πεξηερνκέλνπ ελφο θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ
δνθηκαζία “SRB” εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηδηφηεηα ηεο ζνπιθνξνδακίλεο Β (C27H30N2O7S2),
κηαο έληνλα πδαηνδηαιπηήο ακηλνμαλζίλεο κε δσεξφ θφθθηλν ρξψκα, λα πξνζδέλεηαη
86

ειεθηξνζηαηηθά θαη κε έλαλ pH-εμαξηψκελν ηξφπν (ζε ήπηα φμηλεο ζπλζήθεο) ζηα βαζηθά
ακηλνμέα ησλ πξσηετλψλ ησλ θπηηάξσλ. ηαλ αθαηξείηαη θαη δηαιπηνπνηείηαη απφ ήπηεο
βάζεηο, φπσο ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα TRIS, επηηξέπεη ηε κέηξεζε ηεο νπηηθήο ππθλφηεηαο ησλ
πξσηετλψλ. Ζ κέζνδνο επνκέλσο βαζίδεηαη ζηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξσηετληθνχ
πεξηερνκέλνπ ηεο θπηηαξηθήο θαιιηέξγεηαο κέζσ ηεο νπηηθήο απνξξφθεζεο, ζε ζπρλφηεηα
490-510 nm. Παξάγεηαη έηζη κηα θακπχιε απνξξφθεζεο πνπ είλαη ζηαζεξά γξακκηθή γηα
αξηζκφ θπηηάξσλ πξνεξρφκελν απφ θαιιηέξγεηεο κε εχξνο ζπξξνήο 1% σο θαη 200% (Voigt,
2005). Ζ δνθηκαζία “SRB” είλαη κηα απφ ηηο πην επαίζζεηεο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο in
vitro δνθηκαζίεο κέηξεζεο ηεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί
ζε επαηζζεζία κε δνθηκαζίεο θζνξηζκνχ θαη κε ρξσκαηνκεηξηθέο δνθηκαζίεο φπσο ε “ΜΣΣ”
(θεθάιαην 4.4.2, ζειίδα 89). Eπηηξέπεη ηελ εμέηαζε κεγάινπ αξηζκνχ δεηγκάησλ κέζα ζε
ιίγεο εκέξεο, ελψ απαηηεί απιφ εμνπιηζκφ θαη θζελά αληηδξαζηήξηα. Θεσξείηαη επνκέλσο
κηα απνηειεζκαηηθή θαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή δνθηκαζία θπηηαξνηνμηθφηεηαο (Vichai et al.,
2006).

Δηθόλα 4. 2: Η κνξηαθή δνκή ηεο ζνπιθνξνδακίλεο Β.

Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αξρηθνχ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ ζην
αλάζηξνθν κηθξνζθφπην, γηλφηαλ θαηακέηξεζε ησλ θπηηάξσλ κε αηκνθπηηαξφκεηξν
Neubauer. ηε ζπλέρεηα, θαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο θάζε ζεηξάο, ηα
θχηηαξα ελαπνζέηνληαλ ζε ηξπβιία 96 ζέζεσλ ζε αξρηθή ππθλφηεηα είηε 5.000 (ζεηξέο ΖeLa,
MRC5, PC-12, DLD-1) είηε 10.000 (ζεηξέο N2α, T24, MCF-7, A549, DPSC) θπηηάξσλ αλά
ζέζε, κε επαλαιεπηηθή ιήςε κε ρξήζε πνιπθάλαιεο πηπέηηαο θαη ηαπηφρξνλε αλάδεπζε γηα
εμαζθάιηζε νκνηνγελνχο δηαιχκαηνο. Κάζε πεγάδη πεξηείρε αξρηθά 100 κl ζξεπηηθνχ κέζνπ
DMEM (high-glucose DMEM, Gibco, Life Technologies) ην νπνίν ζπκπιεξσλφηαλ 24 ψξεο
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αξγφηεξα, θαη αθνχ ηα θχηηαξα είραλ “ζπλέιζεη” απφ ην stress ηεο ελαπφζεζεο, κε επηπιένλ
100 κl DMEM. Μέζα ζε απηφ δηαιπφηαλ θαη ρνξεγνχληαλ ν ηνμηθφο παξάγνληαο ψζηε λα
πξνθχςεη ε ηειηθή επηζπκεηή ζπγθέληξσζή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε φκσο ησλ ππεξαξαηψλ
δηαιπκάησλ, απηά πξνζηίζελην ζηηο θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο σο είραλ, θαη ζε φγθν 20 κl αλά
ζέζε.
Γηα ηηο κειέηεο θπηηαξηθήο επηβίσζεο, θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ
αθνινπζήζεθαλ

δχν

μερσξηζηά

πξσηφθνιια:

α)

πξσηόθνιιν

“άλεπ

πξνεπαηζζεηνπνίεζεο” φπνπ 24 ψξεο κεηά ηελ αξρηθή επίζηξσζε ηα θχηηαξα ιάκβαλαλ ηνλ
ηνμηθφ παξάγνληα θαη εθηίζελην ζε απηφλ επί 72 ψξεο, θαη β) πξσηόθνιιν “κε
πξνεπαηζζεηνπνίεζε” (“ηζνπαζεηηθό πξσηόθνιιν”) φπνπ επί 6 ψξεο πξίλ ηελ πξνζζήθε
ηεο θπξίσο ζπλζήθεο ειέγρνπ, ηα θάξκαθα εθηίζελην ζε ζπλζήθε πνπ ελδερνκέλσο λα
ηξνπνπνηνχζε ηελ ηειηθή ηνπο απφθξηζε ζηελ πξνζζήθε ηνπ ηνμηθνχ παξάγνληα. ηελ
πεξίπησζε (β) ε πξνεπαηζζεηνπνίεζε γηλφηαλ κε θπηηαξνηνμηθφ παξάγνληα (ζηζπιαηίλε ή
νμαιηπιαηίλε) ζε ππεξαξαηή ζπγθέληξσζε, ελψ ε θπξίσο επψαζε ησλ ππφινηπσλ 66 σξψλ
γηλφηαλ κε ηνμηθέο κνξηαθέο ζπγθεληξψζεηο (IC25, IC50, IC75) ηεο ίδηαο πάληα έλσζεο. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη πάληα κε βάζε αλαθνξέο απφ ηε βηβιηνγξαθία, αθνινπζήζεθε
θαη ην αληίζηξνθν πξσηφθνιιν, δειαδή πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ηνμηθή κνξηαθή
ζπγθέληξσζε επί 6 ψξεο (ρξνληθφ δηάζηεκα κή ηθαλφ γηα ζαλάησζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ
πιεζπζκνχ) θαη θπξίσο επψαζε κε ΤΓΓ επί 66 ψξεο.
Μεηά απφ κηα πεξίνδν επψαζεο 72 σξψλ, ην ζξεπηηθφ κέζν απνκαθξχλνληαλ θαη γηλφηαλ
κνληκνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ ζηα κηθξνηξπβιία κε ρξήζε ηξηρισξννμηθνχ νμένο (TCA) 10%
θ.φ. (10g / 100 ml) επί κία ψξα ζε ζεξκνθξαζία -4oC κε πξνζζήθε 50 κl αλά ζέζε ηνπ
ηξπβιίνπ. Σν ηξηρισξννμηθφ νμχ επηθέξεη θαζήισζε ησλ πξσηετλψλ ησλ θπηηάξσλ.
Αθνινπζνχζε έθρπζε ηνπ ηξηρισξννμηθνχ νμένο κε 5x πιχζεηο ζε λεξφ βξχζεο θαη
ζηέγλσκα ζε δηεζεηηθφ ραξηί γηα 24 ψξεο. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ πξνζζήθε ρξσζηηθήο SRB
(0.4% θ.φ. αξαησκέλεο κέζα ζε νμηθφ νμχ 1%) ζε φγθν 50 κl αλά ζέζε, επί 20 ιεπηά ζην
ζθνηάδη θαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Αθνινπζνχζε απνκάθξπλζε ηνπ SRB, 5x πιχζεηο ζε
δηάιπκα νμηθνχ νμένο 1% θαη ζηέγλσκα ζε δηεζεηηθφ ραξηί γηα άιιεο 24 ψξεο. Σέινο ε
δηαιπηνπνίεζε ηεο ρξσζηηθήο SRB γηλφηαλ κε πξνζζήθε βαζηθνχ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο
[Unbuffered TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol] ζε ζπγθέληξσζε 10
mM θαη φγθν 200 κl αλά ζέζε. Απηφ δεκηνπξγνχζε έλα ηζρπξφ αιθαιηθφ πεξηβάιινλ θαη
απνζπλέδεε ηε ρξσζηηθή απφ ηα βαζηθά ακηλνμέα ησλ πξσηετλψλ. Μεηά απφ ήπηα αλάκεημε
ζηνλ αλαδεπηήξα γηα 10 ιεπηά, αθνινπζνχζε θσηνκέηξεζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ δεηγκάησλ
ζε κήθνο θχκαηνο 492 nm (θσηφκεηξν EL800 Microplate Reader, BioTek Instruments, USA)
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θαη αλάιπζε κε ην ινγηζκηθφ “Gen5” (έθδνζε 1.05, BioTek Instruments, USA). Απνδίδνληαο
ζηελ εθάζηνηε ζπλζήθε κάξηπξα κηα ηηκή απνξξφθεζεο ίζε κε 1 (100% απνξξφθεζε) νη
απνξξνθήζεηο ησλ ππφινηπσλ ζπλζεθψλ δηαηξνχληαλ κε ηελ απνξξφθεζε ηεο ζπλζήθεο
ειέγρνπ, δίδνληαο σο απνηέιεζκα ην κέζν πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ηνπ θπηηαξηθνχ
πιεζπζκνχ γηα θάζε ζπλζήθε θαξκάθνπ.

4.4.2
Υξσκαηνκεηξηθή Γνθηκαζία 3-(4,5)-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
tetrazolium bromide (Γνθηκαζία “MTT”)
Ζ ρξσκαηνκεηξηθή δνθηκαζία “ΜΣΣ” [3-(4,5)-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium
bromide] αλαπηχρζεθε σο ελαιιαθηηθή κέζνδνο κέηξεζεο ηεο θπηηαξντομηθφηεηαο θαί
θπηηαξνζηαηηθφηεηαο, γηα απνθπγή ρξήζεο ξαδηντζνηφπσλ (Μνsmann, 1983). Βαζίδεηαη
ζηελ ηδηφηεηα απηνχ ηνπ θίηξηλνπ άιαηνο ηνπ ηεηξαδνιίνπ λα αλάγεηαη απφ ηα κεηαβνιηθά
ελεξγά θχηηαξα εμαηηίαο ηεο δξάζεο κηηνρνλδξηαθψλ αλαγσγαζψλ, κε απνηέιεζκα λα
παξάγνληαη θπηηαξηθά ηζνδχλακα φπσο NADP θαη NADPH θαη ρξσζηηθή formazan κε
έληνλν ρξψκα. Οη ρξσζηηθέο formazan είλαη ηερλεηά ρξσκνγνληθά πξντφληα ηεο αλαγσγήο
αιάησλ ηεηξαδνιίνπ απφ αθπδξνγσλάζεο θαη αλαγσγάζεο, θαη ην ρξψκα ηνπο δηαθέξεη
αλάινγα κε ην αξρηθφ ππφζηξσκα ηεο αληίδξαζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΜΣΣ ε ρξσζηηθή πνπ
παξάγεηαη είλαη δσεξή θφθθηλε θαη ε κέηξεζε ηεο θσηνκεηξηθήο απνξξφθεζεο ηεο ζηα 500600 nm ζεσξείηαη αλάινγε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ πνπ επηβίσζαλ. Ζ θσηνκεηξηθή
απνξξφθεζε ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο κεηαβνιηθήο θαη, πην εηδηθά, ηεο αλαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζην θχηηαξν θαη απνδίδεηαη ζηε δξάζε κηηνρνλδξηαθψλ ελδχκσλ θαη
θνξέσλ ειεθηξνλίσλ (Βernas et al., 2002).

Δηθόλα 4. 3: Η αλαγσγή ηνπ άιαηνο ΜΤΤ ζε ρξσζηηθή formazan.
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Σν δηάιπκα ΜΣΣ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πεηξάκαηα ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο ήηαλ
ζπγθέληξσζεο 5 mg ζθφλεο ΜΣΣ αλά ml ζξεπηηθνχ κέζνπ. Ζ δνθηκέο γίλνληαλ ζε
κηθξνηξπβιία 96 ζέζεσλ, φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο γηα ην πξσηφθνιιν SRB.
Καηφπηλ πξνζεθηηθήο αθαίξεζεο ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ γηλφηαλ πξνζζήθε PBS ζε πνζφηεηα
100 κl αλά ζέζε θαη αθήλνληαλ γηα 10 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ πξνζζήθε δηαιχκαηνο
ΜΣΣ ζε πνζφηεηα 100 κl αλά ζέζε, θαη ην κηθξνηξπβιίν ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ επσαζηήξα γηα
3,5 ψξεο. ηε ζπλέρεηα ην ΜΣΣ αθαηξνχληαλ, αθνινπζνχζε πξνζζήθε 100 κl ISO-DMSO
(dimethylsulfoxide) θαη ην κηθξνηξπβιίν ηνπνζεηνχληαλ γηα 10 ιεπηά ζηνλ επσαζηήξα. ηε
ζπλέρεηα ηα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ ζε έλα θαηλνχξην κηθξνηξπβιίν 96 ζέζεσλ θαη γηλφηαλ ε
θσηνκέηξεζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ δεηγκάησλ ζε κήθνο θχκαηνο 570 nm (θσηφκεηξν
EL800 Microplate Reader, BioTek Instruments, USA). Ζ αλάιπζε γηλφηαλ κε ην ινγηζκηθφ
“Gen5” (έθδνζε 1.05, BioTek Instruments, USA). Απνδίδνληαο ζηελ εθάζηνηε ζπλζήθε
κάξηπξα (Control) κηα ηηκή απνξξφθεζεο ίζε κε 1 (100% απνξξφθεζε), νη απνξξνθήζεηο
ησλ ππφινηπσλ ζπλζεθψλ δηαηξνχληαλ κε ηελ απνξξφθεζε ηεο ζπλζήθεο ειέγρνπ, δίδνληαο
σο απνηέιεζκα ην κέζν πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ γηα θάζε
ζπλζήθε θαξκάθνπ.

4.4.3 Γνθηκαζία Ζιεθηξνθόξεζεο Μνλαδηαίσλ Κπηηάξσλ ζε Πεθηή Αγαξόδεο
(Γνθηκαζία “Comet”)
Ζ δνθηκαζία “Comet” είλαη κηα εχρξεζηε, γξήγνξε, επαίζζεηε θαη ζρεηηθά απιή ηερληθή
ειεθηξνθφξεζεο πνπ κεηξά ηε βιάβε ηνπ DNA ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ επθαξπσηηθψλ
θπηηάξσλ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο θπηηάξσλ επαλαησξείηαη ζε κηα ιεπηή πεθηή αγαξφδεο θαη
αθνχ ππνζηεί ιχζε, ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνθφξεζε θαη ρξσκαηίδεηαη κε κηα
θσηνεπαίζζεηε ρξσζηηθή νπζία δέζκεπζεο θζνξηζκνχ ηνπ DNA. ηε ζπλέρεηα ε
παξαηήξεζε ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ απνδίδεη παξακέηξνπο ησλ θπηηάξσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε απμεκέλεο βιάβεο ζην DNA θαη εκθαλίδνληαη σο κεγαιχηεξε κεηαλάζηεπζε
ηνπ ρξσκνζσκηθνχ DNA απφ ηνλ ππξήλα πξνο ηελ άλνδν. ηελ αιθαιηθή εθδνρή ηεο
δνθηκήο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν, βιάβεο ζηνλ έλα ή ζηνπο δχν θιψλνπο ηνπ
DNA θαη κνλνθισληθνί ζξπκκαηηζκνί πνπ νθείινληαη ζε αηειή επηδηφξζσζε ηνπ DNA
πξνθαινχλ απμεκέλε κεηαθίλεζε ηνπ DNA. Αληίζεηα, δηαζηαπξσκέλεο ζπλδέζεηο (DNADNA ή DNA-πξσηεΐλεο) κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεησκέλε κεηαθίλεζε ηνπ DNA. Σν
φξην επαηζζεζίαο ηεο δνθηκήο είλαη πεξίπνπ 50 θισληθνί ζξπκκαηηζκνί αλά δηπινεηδέο
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θχηηαξν ζειαζηηθψλ. Ζ θπηηαξηθή απεηθφληζε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηε δνθηκαζία “Comet”
νκνηάδεη κε ην ζρήκα ελφο θνκήηε, κε ηελ “νπξά” λα αληηζηνηρεί ζε ζξαχζκαηα
θαηεζηξακκέλνπ ππξεληθνχ DNA κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο, θαη ην “θεθάιη” λα αληηζηνηρεί
ζε άζηθην DNA. Οη ζρεηηθέο παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ είλαη ην κήθνο, ε
έληαζε θζνξηζκνχ θαη ε νξκή (momentum) ηεο “νπξάο” ηνπ θνκήηε (ε νξκή νξίδεηαη ζε
ζπλάξηεζε κε ην κήθνο θαη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ DNA πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ νπξά)
φπσο θαη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη γηα ην “θεθάιη” (Collins, 2004). Γηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο
δνθηκαζίαο “Comet” έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο λνπθιενηηδηθέο βάζεηο (Speit et al., 2005). Ζ δνθηκαζία βξίζθεη εθαξκνγή
ζηελ

εμέηαζε

ηεο

γνλνηνμηθφηεηαο

λέσλ

ρεκηθψλ

νπζηψλ,

ζηελ

αμηνιφγεζε

πεξηβαιινληηθψλ βιαβψλ, ζηελ αλζξψπηλε βηνπαξαθνινχζεζε θαη κνξηαθή επηδεκηνινγία
θαη ζηε βαζηθή έξεπλα (Collins, 2004) ελψ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κειέηε
γνλνηνμηθψλ βιαβψλ θαη κεραληζκψλ δηφξζσζεο ηνπ DNA ζε πιεζπζκνχο κπθήησλ,
πξσηνδψσλ, θπηψλ θαη αζπφλδπισλ (Olive et al., 2006).

Δηθόλα 4. 4: Δλδεηθηηθή απεηθόληζε δνθηκαζίαο “Comet”. Σηελ αξηζηεξή θσηνγξαθία ηα θύηηαξα δελ
έρνπλ ππνζηεί γνλνηνμηθή βιάβε θαη ην ππξεληθό DNA εκθαλίδεηαη ζπκπαγέο, ελώ ζηε δεμηά
θσηνγξαθία νη νπξέο είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηαηόπηζεο ζξαπζκάησλ θαηεζηξακκέλνπ DNA πξνο ηελ
άλνδν θαηά ηελ ειεθηξνθόξεζε (Schmezer, 2009).

Ζ δηαδηθαζία άξρηδε κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αληηθεηκελνθφξσλ πιαθψλ κε δηάιπζε 0.2 g
αγαξφδεο ζε 20 ml PBS θαη βχζηζή ηνπο ζην δηάιπκα, κε κέξηκλα γηα απνθπγή ζρεκαηηζκνχ
θπζαιίδσλ. ηε ζπλέρεηα νη πιάθεο αθήλνληαλ λα ζηεγλψζνπλ γηα 2 ψξεο ζηνπο 50oC ζην
ππξηαληήξην. Παξάιιεια πξνεηνηκάδνληαλ ηα θχηηαξα, πνπ είραλ ελαπνηεζεί ζε
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κηθξνηξπβιίν 6 ζέζεσλ θαη ζε ππθλφηεηα 1.5*105 θπηηάξσλ αλά ζέζε, θαη είραλ ήδε ππνζηεί
ηελ επψαζε κε ηνλ ηνμηθφ παξάγνληα, φπσο πεξηγξάθεθε ζην θεθάιαην 4.4.1, ζηε ζειίδα 86.
Σα θχηηαξα ζπιιέγνληαλ ζε θχιηλδξν Eppendorf κε πξνζζήθε 100 κl παγσκέλνπ PBS. H
αγαξφδε ρακεινχ ζεκείνπ ηήμεο ήηαλ ήδε έηνηκε ζηνπο 50oC αιιά πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί είρε
ειεγρζεί ψζηε λα βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία νχηε πνιχ πςειή, ψζηε λα κελ θαηαζηξέςεη ηα
θχηηαξα, αιιά νχηε θαη πνιχ ρακειή, ψζηε λα κελ πήμεη. Σα θχηηαξα ππνβάιινληαλ ζε
θπγνθέληξεζε γηα 5 ιεπηά ζηηο 1600 ζηξνθέο αλά ιεπηφ, θαη ην ππεξθείκελν
απνκαθξχλνληαλ. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ επαλαηψξεζε ησλ θπηηάξσλ, ηνπνζεηνχληαλ ζηελ
αληηθεηκελνθφξν πιάθα κε θαιππηξίδα, θαη αθήλνληαλ ζηνπο 4oC γηα 10 ιεπηά. Παξάιιεια
εηνηκαδφηαλ ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ιχζεο (146.1 g NaCl, 37.22 g EDTA, 1.21 g Tris buffer
ζε 950 ml H20, θαη pH = 10) πνπ αλαδεπφηαλ γηα 3 ιεπηά καδί κε Triton ζε αλαινγία 80 ml
πξνο 0.8 ml γηα 20 αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο. Οη θαιππηξίδεο αθαηξνχληαλ θαη νη πιάθεο
ηνπνζεηνχληαλ κέζα ζην δηάιπκα ζε ζεξκνθξαζία 4oC γηα 1 ψξα. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ
ειεθηξνθφξεζε γηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο ζε ζπλζήθεο 30V θαη 3000 mA θαη κέζα ζε δηάιπκα
1 lt H20, κε πξνζζήθε 0.37 g EDTA θαη 12 g NaOH. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο
ειεθηξνθφξεζεο ηα πιαθίδηα μεπιέλνληαλ ζε PBS 2 θνξέο γηα 7 ιεπηά ηε θνξά, θαη ηέινο
ζθνππίδνληαλ. Ζ ρξσζηηθή θζνξηζκνχ (GelRed Stain 100X) ςχρνληαλ ζηνπο 4oC θαη
πξνζηίζνληαλ ζηα πιαθίδηα ζε πνζφηεηα 50 κl. Σα πιαθίδηα ηνπνζεηνχληαλ ζην ζθνηάδη γηα
20 ιεπηά ηεο ψξαο, ζθεπαζκέλα κε θαιππηξίδεο. ηε ζπλέρεηα νη θαιππηξίδεο αθαηξνχληαλ,
ηα πιαθίδηα μεπιέλνληαλ κε PBS θαη ηέινο θαιχπηνληαλ μαλά κε θαιππηξίδεο γηα λα
εμεηαζηνχλ ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ θαη λα θσηνγξαθεζνχλ. Οη εηθφλεο αλαιχνληαλ κε
ην ινγηζκηθφ “Comet Assay” (έθδνζε IV, Perceptive Instruments, USA).

4.5 Γηαιύκαηα πνπ Υνξεγήζεθαλ
Σα ΤΓΓ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα θχηηαξα παξαζθεπάζηεθαλ ζην θαξκαθείν ησλ
“ηαπξαθάθε-πιιηγλάθε” (Θεζζαινλίθε). Αθνινπζήζεθαλ νη δηεζλψο απνδεθηνί θαλφλεο
ηεο νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνπνηίαο γηα δηαδνρηθέο αξαηψζεηο θαη θξνχζεηο κέζα ζε γπάιηλα
θηαιίδηα, θαηά ηε κέζνδν παξαζθεπήο θαηά Hahnemann (αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 1.1.2 ηεο
Δηζαγσγήο, ζηε ζειίδα 4) κε 100 ηζρπξέο θξνχζεηο ζηνλ θάζεην άμνλα κεηά απφ θάζε
αξαίσζε. Γηα ηηο θξνχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην κεράλεκα δπλακνπνίεζεο DΤΝΑ HV-1
(Debofar-Derco S.A., Belgium). ηα δηαιχκαηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε αηζαλφιε γηα λα κελ
πξνθιεζεί πεξαηηέξσ θπηηαξνηνμηθφηεηα.
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Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ δεθαηηαίσλ ζπγθεληξψζεσλ (πεξηγξάθνληαη κε ην επίζεκα “X” κεηά
ηνλ αξηζκφ αξαίσζεο) αξρηθά αξαηψζεθαλ 0.4 ml νμαιηπιαηίλεο ή ζηζπιαηίλεο ζε 0.36 ml
χδσξ ελέζηκν (αξαίσζε 1:99) θαη παξφκνηα ζε θάζε επφκελν βήκα αξαίσζεο. Γηα ηελ
παξαζθεπή ησλ εθαηνζηηαίσλ ζπγθεληξψζεσλ (πεξηγξάθνληαη κε ην επίζεκα “C” κεηά ηνλ
αξηζκφ αξαίσζεο) αξρηθά αξαηψζεθαλ 0.03 ml νμαιηπιαηίλεο ή ζηζπιαηίλεο ζε 2.97 ml
χδσξ ελέζηκν (αξαίσζε 1:9) θαη παξφκνηα ζε θάζε επφκελν βήκα αξαίσζεο. Ωο πξψηε χιε
γηα ηα ΤΓΓ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
α) Ομαιηπιαηίλε: γελφζεκε νμαιηπιαηίλε Teva Active Pharmaceutical Ingredients, ζε
αξρηθή ζπζθεπαζία ησλ 50 mg/ml, δειαδή ηειηθή ζπγθέληξσζε 5 mg/ml ή 12.58 mmol/l
κεηά απφ αξαίσζε κε χδσξ ελέζηκν. Οη ζπγθεληξψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ θπκαίλνληαλ
κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο δπλακνπνίεζεο (κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο) 1Υ δειαδή 12.58 mmol/l
θαη έθηαλαλ κέρξη ηε κέγηζηε δπλακνπνίεζε (ειάρηζηε ζπγθέληξσζε) 40C δειαδή
12.58*10-83 mol/l.
β) ηζπιαηίλε: γηα ηα πξψηα πεηξάκαηα κε ζηζπιαηίλε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζθεχαζκα
Platamin ηεο εηαηξείαο Pfizer Hellas Α.Δ., ζε αξρηθή ζπζθεπαζία ησλ 50 mg/ml θαη 10
mg/ml, δειαδή ζπγθέληξσζεο 0.5 mg/ml ή 1.666 mmol/l κεηά απφ αξαίσζε κε χδσξ
ελέζηκν. Δπφκελα πεηξάκαηα έγηλαλ κε ζηζπιαηίλε ζθεπάζκαηνο Hospira ηεο εηαηξείαο
Hospira U.K. Ltd., ζε αξρηθή ζπζθεπαζία 100 mg/100 ml, δειαδή ηειηθήο ζπγθέληξσζεο 1
mg/ml ή 3.333 mmol/l κεηά απφ αξαίσζε κε χδσξ ελέζηκν. Οη ζπγθεληξψζεηο πνπ
εμεηάζηεθαλ θπκαίλνληαλ κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο δπλακνπνίεζεο (κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο)
1Υ δειαδή 166.6 κmol/l ή 333.3 κmol/l (αλάινγα κε ηε κνξηαθφηεηα ηνπ αξρηθνχ
ζθεπάζκαηνο) θαη έθηαλαλ κέρξη ηε κέγηζηε δπλακνπνίεζε (ειάρηζηε ζπγθέληξσζε) 40C,
δειαδή 16.66*10-84 mol/l ή 33.33*10-84 mol/l αληίζηνηρα.
Γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε φια ηα πεηξάκαηα ππήξμαλ θαη
θχηηαξα πνπ δελ έιαβαλ θαλέλα ηνμηθφ παξάγνληα παξά κφλν ηελ θνηλή γηα φια ηα δείγκαηα
πνζφηεηα ζξεπηηθνχ κέζνπ. Κξίζεθε φκσο ζσζηφ λα ζεσξεζεί σο “ζπλζήθε κάξηπξα” ε
ιήςε δηαιχηε (είηε ελέζηκνπ χδαηνο είηε ζαθραξφπεθησλ εκπνηηζκέλσλ κε δηαιχηε) ζε
πνζφηεηα ίδηα κε ηελ πνζφηεηα θαξκάθνπ πνπ ρνξεγήζεθε.

4.6 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ
Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο δχν δνθηκαζίεο θπηηαξηθήο βησζηκφηεηαο
“SRB” θαη “MTT” εμεηάζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ θιάζκαηνο απνξξόθεζεο πνπ εθθξάδεηαη σο ν
ιφγνο ηεο κέζεο θσηνκεηξηθήο απνξξφθεζεο θάζε νκάδαο θαξκάθνπ, πξνο ηε κέζε
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απνξξφθεζε ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο κάξηπξα. Σν θιάζκα απνξξφθεζεο γηα ηελ νκάδα
κάξηπξα θαζαπηή, ζεσξείηαη πάληα πσο ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. Γηα ηε δνθηκαζία “Comet”
εμεηάζηεθαλ ην κήθνο θαη ε έληαζε θζνξηζκνύ ηεο νπξάο ηνπ “θνκήηε”. Σέινο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην ινγηζκηθφ IBM SPSS
Statistics 22.0 (IBM Corp., USA) θαη κε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεθε
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.3.7, ζηε ζειίδα 56.
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Κεθάιαην 5 – ΜΔΛΔΣΔ ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΗΑ

5.1 Γεληθά πεξί Φαζκαηνζθνπίαο
Σα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία απνηεινχληαη απφ ειεθηξηθέο θαη καγλεηηθέο θπκαηηθέο
ζπληζηψζεο, πνπ πάιινληαη ζε δχν θάζεηα κεηαμχ ηνπο επίπεδα θαη δηαδίδνληαη καδί ζην
ρψξν κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. ε θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ, ηα πεδία απηά έρνπλ ηελ κνξθή
κηαο ηαιάλησζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ζπρλφηεηα ε νπνία εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ
ηαιαληψζεσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ πεδίνπ εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο Herz
(Hz) ή ηα πνιιαπιάζηα θαη ππνπνιιαπιάζηα απηψλ.
Γηα θάζε ζεκείν ζην ρψξν, ην κελ ειεθηξηθφ πεδίν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ
(Δ) ε νπνία κεηξάηαη ζε Volt αλά κέηξν (V/m) ελψ ηo καγλεηηθφ πεδίν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ
έληαζε ηνπ πεδίνπ (Ζ) ε νπνία κεηξάηαη ζε Ampere αλά κέηξν (Α/m) ή ελαιιαθηηθά ηε
καγλεηηθή επαγσγή (Β) ηνπ πεδίνπ πνπ κεηξάηαη ζε Tesla (Σ). ε ζπλήζεηο εθαξκνγέο ε
κνλάδα απηή είλαη πνιχ κεγάιε (θαη ρξεζηκνπνηείηαη ην ππνπνιιαπιάζην απηνχ microtesla
(κΣ) ή ην Gauss.
Ωο ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα ζεσξείηαη ην ζπλερέο πνπ πεξηθιείεη φιεο ηηο ζπρλφηεηεο ηεο
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη, φζνλ αθνξά έλα πιηθφ αληηθείκελν ή δείγκα ππφ
αλάιπζε, ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θάζκα είλαη έλα κνλαδηθφ απνηχπσκα πνπ πεξηγξάθεη
ηελ θαηαλνκή δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνπ είηε εθπέκπνληαη είηε απνξξνθψληαη απφ ην
πιηθφ φηαλ απηφ ζεξκαλζεί. Ζ ίδηα ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζεσξείηαη σο κηα κνξθή
ελέξγεηαο πνπ έρεη ηαπηφρξνλα ηδηφηεηεο ζσκαηηδίνπ θαη θχκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έλα
κήθνο θχκαηνο (ι) πνπ εθθξάδεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ θνξπθψλ, θαη κηα
ζπρλφηεηα (λ) πνπ εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ θπκάησλ πνπ δηέξρνληαη απφ έλα ζεκείν ζηε κνλάδα
ηνπ ρξφλνπ. Ζ κεηαμχ ηνπο ζρέζε δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: λ = c/ι φπνπ λ = ε ηαρχηεηα ηνπ
θσηφο, ίζε κε 3*1010 cm/s.
Σν νξαηφ θσο είλαη εθείλν ην κέξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο πνπ ν άλζξσπνο
αληηιακβάλεηαη θπζηνινγηθά, ελψ ηα ππφινηπα κέξε ηνπ θάζκαηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ
αληηιεπηά κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ.
Ζ θαζκαηνζθνπία αλήθεη ζηηο νπηηθέο ηερληθέο ηεο αλαιπηηθήο ρεκείαο, δειαδή ζε απηέο
φπνπ κεηξάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ πεγάδεη απφ, ή αιιειεπηδξά κε, άηνκα,
κφξηα ή ηφληα πιηθψλ (Ληνδάθεο, 2001). Ζ θαζκαηνζθνπία έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζηα
πεηξάκαηα πξηζκαηηθήο δηάζιαζεο ηνπ Ηζαάθ Νεχησλα (17νο αηψλαο) θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
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Joseph von Fraunhofer πνπ κειέηεζε ηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ ειηαθνχ θσηφο (18νο
αηψλαο). Ζ ζπζηεκαηηθή αληηζηνίρηζε θαζκάησλ κε ρεκηθά ζηνηρεία δελ θαηέζηε εθηθηή
κέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα φηαλ νη Robert Bunsen θαη Gustav Kirchoff βειηηζηνπνίεζαλ ηηο
νπηηθέο ηερληθέο ηνπ von Fraunhofer. Ζ θαζκαηνζθνπία απνηειεί ζήκεξα κηα ζεκαληηθή
κεζνδνινγία νπηηθήο αλάιπζεο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο
εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, ππφ κνξθή θσηνλίσλ, απφ έλα ππφ αλάιπζε δείγκα, φηαλ απηφ
δηεγεξζεί ζεξκηθά εμαηηίαο ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο απφ κηα δέζκε αθηηλνβνιίαο. Σφηε ην
δείγκα απνβάιιεη ελέξγεηα ψζηε λα επηζηξέςεη ζηε ζεκειηψδε ηνπ θαηάζηαζε ή ζε
ρακειφηεξεο ζηάζκεο θαηάζηαζε. Σν ιακβαλφκελν θάζκα εθπνκπήο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ δείγκαηνο θαζψο θάζε ζηνηρείν κε ηελ ζεξκαλζή ηνπ δηεγείξεηαη θαη εθπέκπεη αθηηλνβνιία
νξηζκέλνπ κήθνπο θχκαηνο. Ζ εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ αξρηθή
πνζφηεηα δείγκαηνο, επηηξέπνληαο ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ θαη κνξίσλ πνπ
απνηεινχλ ην δείγκα (Ληνδάθεο, 2001). Με δηαθνξεηηθέο θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο
αλάιπζεο κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο.
Tα θαζκαηνθσηφκεηξα απνηεινχληαη απφ κηα πεγή παξαγσγήο αθηηλνβνιίαο, απφ έλα ηκήκα
πνπ δηαρσξίδεη ην επηζπκεηφ κήθνο θχκαηνο (κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία) απφ ηα ππφινηπα
πνπ παξάγεη ε πεγή, θαη απφ έλα ζάιακν φπνπ ηνπνζεηείηαη ην πξνο κέηξεζε δείγκα θαη φπνπ
θαηαγξάθεηαη ην κέξνο ηεο κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δελ απνξξνθήζεθε απφ ην
δείγκα.

Δηθόλα 5. 1: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο.
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5.2 Σερληθέο πνπ Υξεζηκνπνηήζεθαλ
Γηα ηε δηδαθηνξηθή έξεπλα πινπνηήζεθε ζπλεξγαζία

κε

ηελ

Δξεπλεηηθή Οκάδα

Τπεξβξαρέσλ Με-Γξακκηθψλ Laser Αιιειεπηδξάζεσλ θαη Πεγψλ (UNIS) ηνπ Ηδξχκαηνο
Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο Κξήηεο, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ
δηαιπκάησλ δχν αλφξγαλσλ αιάησλ (NaCl θαη KCl) κε κνξηαθή θαζκαηνζθνπία Terahertz
ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ (Time-Domain ΣΖz Spectroscopy) πνπ εμεηάδεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ
κηθξνθπκάησλ θαη ππέξπζξνπ θσηφο. Κξίζεθε ζθφπηκν λα γίλνπλ κεηξήζεηο θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ζηε κέζε θαη καθξηλή ππέξπζξε,
θαη ζηελ ππεξηψδε πεξηνρή, αθνχ ε ηερλνγλσζία θαη ν εμνπιηζκφο ηεο νκάδαο παξείρε απηή
ηε δπλαηφηεηα. Αλ θαη ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη πνιιέο κειέηεο ΤΓΓ κε κνξηαθέο
θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο απνξξφθεζεο, απηή ζα ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ΤΓΓ ζα
εμεηάδνληαλ κε θαζκαηνζθνπία TΖz. Έγηλαλ δχν ζεηξέο πεηξακάησλ κε κεγάιε ρξνληθή
απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ δηαθνξά πσο ελψ γηα ηελ πξψηε ζεηξά πεηξακάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν πδαηηθά δηαιχκαηα ησλ δχν αιάησλ, γηα ηε
δεχηεξε ζεηξά εμεηάζηεθαλ πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα ηνπ ελφο άιαηνο (NaCl) κε
πεξηεθηηθφηεηα 70% ζε αηζπιηθή αιθνφιε. Απηφ έγηλε επεηδή ην θάζκα απνξξφθεζεο ηνπ
λεξνχ, πνπ παξνπζηάδεη έληνλε θνξπθή ζηελ πεξηνρή ησλ 5.6 THz, θαζηζηά επαίζζεηε ηελ
ηερληθή ζηελ παξάκεηξν ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ λεξνχ. Με ηελ επαλάιεςε πεηξακάησλ κε
πξνζζήθε κεγάινπ πνζνζηνχ αηζαλφιεο επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζηεί ε ππεξβνιηθή
δηαπεξαηφηεηα ησλ πξψησλ δηαιπκάησλ εμαηηίαο ηνπ λεξνχ, αιιά θαη ε αδπλακία απφιπηνπ
ειέγρνπ ηεο πνζφηεηαο δείγκαηνο ιφγσ ηεο κε ελαπφζεζεο ζε δηζθίν KBr - φπσο είζηζηαη γηα
απηέο ηηο ηερληθέο - αιιά ζε θπςειίδα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε απφ ηελ νκάδα UNIS γηα απηφ
ην ζθνπφ.

5.2.1 Φαζκαηνζθνπία TΖz ζην Πεδίν ηνπ Υξόλνπ
Ζ θαζκαηνζθνπία Terahertz (TΖz) θαιχπηεη κηα ειάρηζηα εμεξεπλεκέλε πεξηνρή ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο (“ράζκα ησλ THz”) πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κεηάβαζε απφ ηα
ξαδηνθχκαηα ζην θσο. πγθεθξηκέλα, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή καθξηλνχ ππεξχζξνπ ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο πνπ έρεη εχξνο απφ 0.1 σο 10 THz (3.3–333 cm−1) κε
απνηέιεζκα λα ζπλδπάδεη ηδηφηεηεο θαη ησλ ξαδηνθπκάησλ αιιά θαη ηνπ θσηφο θαη λα
απαηηεί εμίζνπ κέζα εθπνκπήο θαη ιήςεο (δέθηεο θαη θεξαίεο) φζν θαη νπηηθφ νπιηζκφ θαη
θάηνπηξα (“ςεπδν-νπηηθή αθηηλνβνιία”) (Cheville, 2007). ηελ εξεπλεηηθή πξάμε, ε THz
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αθηηλνβνιία θαίλεηαη λα αθνξά έλα κεγαιχηεξν εχξνο ζπρλνηήησλ, απφ 100 GHz κέρξη 10
THz (Κνπηζνππίδνπ, 2014). Αλαπαξηζηά ηελ πεξηνρή εθείλε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ
θάζκαηνο φπνπ ε ζπρλφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη πνιχ πςειή γηα λα
κπνξεί λα κεηξεζεί ςεθηαθά απφ ειεθηξνληθνχο κεηξεηέο νπφηε κεηξάηαη έκκεζα κέζσ ησλ
ηδηνηήησλ ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ κήθνπο θχκαηνο.
Αλ θαη ε αθηηλνβνιία THz είρε παξαηεξεζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ρξεηάζηεθε λα
πεξάζνπλ πνιιά ρξφληα κέρξη ε ειεθηξνληθή θαη ε θσηνληθή επηζηήκε λα εμειηρζεί αξθεηά
ψζηε λα θαηαζθεπαζηνχλ αμηφπηζηα ζπζηήκαηα εθπνκπήο θαη κέηξεζεο ηεο THz
αθηηλνβνιίαο (Κνπηζνππίδνπ, 2014). ε αληίζεζε κε ηελ αθηηλνβνιία Υ, ε αθηηλνβνιία TΖz
είλαη κηα κε-ηνληίδνπζα κνξθή αθηηλνβνιίαο πνπ δελ πξνθαιεί βιάβε ζην δείγκα πνπ
εμεηάδεηαη. Δπίζεο, παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ δηείζδπζεο γηα δηαθνξεηηθά πιηθά
(κεγάιε δηαπεξαηφηεηα δηειεθηξηθψλ θαη κε αγψγηκσλ πιηθψλ, κε δηαπεξαηφηεηα ζηα
κέηαιια θαη ζηα κφξηα ηνπ λεξνχ) θαη πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα κειέηε κεγάισλ κνξίσλ,
βηνκνξίσλ θαη πιηθψλ ζε κνξθή θφθθσλ ή ζθφλεο (Jepsen et al., 2011 – Heilweil et al.,
2007). Γεληθά ην θάζκα ησλ THz παξέρεη πινχζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδνκνξηαθέο
θαη δηακνξηαθέο δνλήζεηο ρακειήο ζπρλφηεηαο φπσο δνλήζεηο θάκςεο ησλ δεζκψλ
πδξνγφλνπ ζε κεκνλσκέλα κφξηα θαη επξείαο θιίκαθαο δνλήζεηο νιφθιεξσλ καθξνκνξίσλ
(Cheville, 2007).
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε εκθάληζε ησλ laser θιεηδψκαηνο ηδηνζπρλνηήησλ (modelocking) κε ηθαλφηεηα απφδνζεο νπηηθψλ παικψλ δηάξθεηαο pico-δεπηεξνιέπησλ, επέηξεςε
ηελ αλάπηπμε εμαηξεηηθά βξαρέσλ ειεθηξηθψλ παικψλ. Αξρηθά ε έξεπλα εζηηάζηεθε ζηελ
νπην-ειεθηξνληθή παξαγσγή ζηαζεξψλ, βξαρέσλ ειεθηξηθψλ παικψλ πνπ δηαδίδνληαλ ζε
γξακκέο κεηαθνξάο θαη απηφ έδσζε ιαβή ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ ηαρέσλ νπηνειεθηξνληθψλ ράξε ζηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηέηνησλ παικψλ κε ειεθηξν-νπηηθή
δεηγκαηνιεςία. Με ηε ρξήζε femto-sec. ML lasers, ην εθπεκπφκελν θάζκα θπκαίλεηαη απφ
0.1 έσο θαη αξθεηά THz. Οη πξψηεο κειέηεο ζε πιηθά θαη αέξηα κε ηε ρξήζε ηέηνησλ παικψλ
δεκνζηεχηεθαλ πξνο ηα ηέιε ηνπ 1980, ελψ νη πεηξακαηηθέο ηερληθέο θαζηεξψζεθαλ σο
"Φαζκαηνζθνπία THz ζην Πεδίν ηνπ Υξφλνπ" (Time-Domain THz Spectroscopy, THz-TDS).
Απηή είλαη απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην
ραξαθηεξηζκφ ηεο ππέξπζξεο απφθξηζεο πιηθψλ, θαζψο έλα θαη κφλν πείξακα επηηξέπεη ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ νπηηθψλ ζηαζεξψλ ησλ πιηθψλ θαηά κήθνο ελφο κεγάινπ θάζκαηνο
ζπρλνηήησλ, απφ 100 GHz έσο πνιιψλ ΣΖz. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο THz-TDS είλαη ε
επάξθεηα κηαο θαη κφλεο κέηξεζεο, ε πςειή ζηαζεξφηεηα πνπ νδεγεί ζε πνιχ θαιή ζρέζε
ζήκαηνο-πξνο-ζφξπβν, θαη ε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κέηξεζεο ηνπ πιάηνπο θαη ηεο θάζεο
98

ηνπ ζήκαηνο THz πνπ κεηαδίδεηαη ή αλαθιάηαη απφ ην δείγκα, ρσξίο λα ππάξρεη απψιεηα ηεο
ζπλάθεηαο (Roux, 2013). Ζ θαζκαηνζθνπία TΖz ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο επηζηήκεο,
κεηαμχ απηψλ ζηελ επηζηήκε πιηθψλ, ηελ αξραηνινγία, ηε γεσινγία αιιά θαη ηε
θαξκαθνινγία. ηελ ηειεπηαία επηηξέπεη ηελ πιήξε

δηεξεχλεζε ηεο ελδνκνξηαθήο θαη

δηακνξηαθήο δνκήο, θαη ηεο αθξηβνχο δνκήο θαη δφλεζεο ησλ κνξηαθψλ δεζκψλ ζηα
δηαιχκαηα, νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ εηδψινπ-απνηππψκαηνο ηνπ
δηαιχκαηνο πνπ εμεηάδεηαη. Ζ ΣHz δηειεθηξηθή απνξξφθεζε ηνπ πγξνχ λεξνχ παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε βηνταηξηθή ιφγσ ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ βηνινγηθψλ
ηζηψλ ζε λεξφ, θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ πιήξνπο ηαιαλησηηθνχ θαη
δνλεηηθνχ θάζκαηνο απνξξφθεζεο ηνπ πγξνχ λεξνχ κε ζθνπφ ηελ κνληεινπνίεζε ηεο
κνξηαθήο δπλακηθήο ηνπ (Παλαγησηνπνχινπ, 2008).

ηε βηβιηνγξαθία ησλ ππεξαξαηψλ

δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζε θαζκαηνζθνπία TΖz.

Δηθόλα 5. 2: Η πεξηνρή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Terahertz εληνπίδεηαη κεηαμύ ηεο πεξηνρήο
ησλ κηθξνθπκάησλ θαη ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο.

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΤΓΓ ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ πσο απηφ ην
είδνο θαζκαηνζθνπίαο κπνξεί θαη αληρλεχεη δηαθνξέο κε κε-θαηαζηξνθηθφ γηα ηα
δείγκαηα ηξφπν, θαζψο δελ πξνθαιεί αιιαγέο θάζεο ή θσηνρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη ηα
δείγκαηα δελ ζεξκαίλνληαη.
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Δηθόλα 5. 3: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πεηξακαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαζκαηνζθνπίαο THz ηεο νκάδαο
UNIS, ΙΤΔ Κξήηεο (Filippidis et al., 2012).

Υξεζηκνπνηήζεθε έλα ηζρπξφ ζχζηεκα θαζκαηνζθνπίαο THz ζην Πεδίν ηνπ Υξφλνπ πνπ
έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ νκάδα UNIS. H απνξξφθεζε ησλ δεηγκάησλ ζηελ πεξηνρή ησλ THz
(0.2 – 2.7 THz) θαηαγξάθεθε κε ηε βνήζεηα ελφο ηζρπξνχ θαζκαηνζθνπίνπ πνπ παξήγαγε
ηζρπξνχο παικνχο THz κε κέγηζην πεδίν ~200 kV/cm. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα
θαζκαηνζθνπίαο THz-TDS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίδεηαη ζηε ρξήζε κηαο ζπλεθηηθήο
ηερληθήο δηέγεξζεο-αλίρλεπζεο θαη ρξεζηκνπνηεί έλα δπλαηφ θαη εληζρπκέλν kHz ζχζηεκα
Σi:Sa πνπ παξάγεη παικνχο 35 fs κε θεληξηθφ κήθνο θχκαηνο 800 nm θαη κέγηζηε ελέξγεηα
2.3 mJ/παικφ. Μέξνο ηεο αξρηθήο δέζκεο αθηίλσλ εζηηαδφηαλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, κεηά
απφ κεξηθφ αλαδηπιαζηαζκφ ηεο ζπρλφηεηαο κέζα ζε θξχζηαιιν απφ beta-barium-borate
(BBO) πάρνπο 50 κm. Έηζη γηλφηαλ παξαγσγή ελφο δηρξσκαηηθνχ λήκαηνο θαη θαηά
ζπλέπεηα, αθηηλνβνιίαο THz. Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ εθπεκπφκελνπ THz παικνχ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεθηξν-νπηηθή ηερληθή θαηά ηελ νπνία έλα κηθξφ κέξνο ηνπ αξρηθνχ
παικνχ laser δηαπεξλνχζε ηνλ ειεθηξν-νπηηθφ δηπινζιαζηηθφ θξχζηαιιν απφ ZnTe.
Aπμνκεηψλνληαο ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζηελ αθηίλα θαη ηελ αλίρλεπζε,
θαηαγξαθφηαλ έλα ρξνληθφ απνηχπσκα ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ηνπ παικνχ THz. Σν εχξνο
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θαη ε θάζε ηνπ παικνχ αθηηλνβνιίαο THz ππνινγηδφηαλ εθαξκφδνληαο κεηαζρεκαηηζκφ
Fourier ηεο θαηαλνκήο απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο.
Σν εχξνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα Τ(σ) ηνπ εθπεκπφκελνπ παικνχ κέζα απφ ηα
δηαιχκαηα, θαλνληθνπνηήζεθε δηαηξψληαο ην θάζκα ησλ δηαιπκάησλ κε ην θάζκα αλαθνξάο
ηεο θπςειίδαο: T(σ) = E δείγκαηνο (σ) / E αλαθνξάο (σ).
Ζ φιε πεηξακαηηθή δηάηαμε ήηαλ θιεηζκέλε κέζα ζε ζάιακν θελνχ αέξνο πξνο απνθπγή
απνξξφθεζεο πδξαηκψλ, θαη φιεο νη κεηξήζεηο έγηλαλ ζε ρακειά επίπεδα πγξαζίαο.

5.2.2 Φαζκαηνζθνπία Μέζνπ θαη Μαθξηλνύ Τπεξύζξνπ
Σα άηνκα ζηα κφξηα ησλ ελψζεσλ παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο δνλήζεηο φπσο δνλήζεηο ηάζεο,
θάκςεο, ζείζεο, αηψξεζεο, ζπζηξνθήο θ.ά. Aπηά ηα ελδνκνξηαθά θαη δηακνξηαθά δεδνκέλα
κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κε κνξηαθή θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε ζηελ ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο (Infrared Spectroscopy) θαη λα δψζνπλ κε πνζνηηθφ θαη κε
θαηαζηξνθηθφ γηα ην δείγκα ηξφπν, ην κνλαδηθφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ “δαθηπιηθφ
απνηχπσκα” ηεο θπζηθήο ζπρλφηεηαο δφλεζεο κηαο ρεκηθήο έλσζεο (Ληνδάθεο, 2012). Σν
ππέξπζξν θάζκα ρσξίδεηαη ζπκβαηηθά ζε ηξεηο πεξηνρέο: ηελ Κνληηλή, Μέζε θαη Μαθξηλή
ππέξπζξε, απνθαινχκελεο έηζη κε βάζε ηε ζέζε ηνπο σο πξνο ην νξαηφ θάζκα. Ζ πεξηνρή
ηνπ Κνληηλνχ Τπεξχζξνπ (Νear-Infrared) είλαη πςειφηεξεο ελέξγεηαο (κήθνο θχκαηνο
14000-4000 cm-1 ή 0,8-2,5 κm) θαη κπνξεί λα δηεγείξεη αξκνληθέο δνλήζεηο ζηα κφξηα. Ζ
πεξηνρή ηνπ Μέζνπ Τπεξχζξνπ (Μid-Infrared, κήθνο θχκαηνο πεξίπνπ 4000-400 cm-1 ή 2,525 κm) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ ζεκειησδψλ δνλήζεσλ θαη ηεο ζπλαθνχο δνκήο
πεξηζηξνθηθήο δφλεζεο ησλ κνξίσλ. Σέινο, ην Μαθξηλφ Τπέξπζξν θάζκα (Far-Infrared,
κήθνο θχκαηνο πεξίπνπ 400 - 10 cm-1 ή 25 - 1000 κm) βξίζθεηαη δίπια ζηελ πεξηνρή ησλ
κηθξνθπκάησλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ελέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κειέηεο
θαζκαηνζθνπίαο πεξηζηξνθήο. H ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία αλήθεη, καδί κε ηε
θαζκαηνζθνπία Raman, ζηηο θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο κνξηαθήο δφλεζεο ή πεξηζηξνθήο
επεηδή ε αθηηλνβνιία πνπ ιακβάλεη ην δείγκα πξνθαιεί δηέγεξζε ησλ κνξίσλ ηνπ πξνο
πςειφηεξεο ζηάζκεο δφλεζεο ή πεξηζηξνθήο.
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Δηθόλα 5. 4: Τύπνη κνξηαθήο δόλεζεο πνπ αληρλεύνληαη από ηελ ππέξπζξε θαη ηε Raman
θαζκαηνζθνπία.

Γηα ηελ πξνθείκελε

δηδαθηνξηθή έξεπλα ε θαζκαηνζθνπία Μέζνπ θαη Μαθξηλνχ

Τπεξχζξνπ έγηλε ζηνρεχνληαο ζηηο πεξηνρέο ησλ 10.5 ΣΖz - 225 THz, θαη 1.5 THz - 20 THz,
αληίζηνηρα. Ο πεηξακαηηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ δηαιπκάησλ γηλφηαλ κέζσ κεηξήζεσλ
κεηάδνζεο ζε θαζκαηνθσηφκεηξν Bruker Vertex 70V (Bruker Corporation, USA) κε
ηθαλφηεηα ηέιεζεο κεηαζρεκαηηζκψλ Fourier (FTIR),

κε παξάιιειε δέζκε αθηίλσλ

εζηηαζκέλε ζην άπεηξν, θαη κε απνζπλαξκνινγνχκελε θπςειίδα γηα πγξά πνπ απνηεινχληαλ
απφ δχν παξάζπξα BaF2 θαη έλα δηαρσξηζηή απφ πιηθφ teflon πάρνπο 0.2 mm. Δίρε
πξνεγεζεί ξχζκηζε ησλ κεραλεκάησλ θαη εμαέξσζε ησλ ζαιάκσλ γηα κείσζε ηνπ ζνξχβνπ.
Αξρηθά ιακβαλφηαλ κηα θαηαγξαθή αλαθνξάο κε κέηξεζε αέξνο ρσξίο θελφ, φπσο θαη
θαηαγξαθή αλαθνξάο γηα ηηο θπςειίδεο ψζηε λα γίλεη δηάθξηζε απφ ελδερφκελεο θνξπθέο
πξνεξρφκελεο απφ ην δείγκα. Οη κεηξήζεηο γίλνληαλ ππφ θελφ (10-3 κε 10-2 mbar) πξνο
απνθπγή ζνξχβνπ εμαηηίαο CO2 θαη δηαθφξσλ ζσκαηηδίσλ. Μέζα ζηηο θπςειίδεο
ηνπνζεηνχληαλ θάζε θνξά πνζφηεηα 0.1 ml απφ ηα δηαιχκαηα πξνο κέηξεζε. Σν
ιακβαλφκελν ζήκα εληζρπφηαλ θαηάιιεια κε ηηο θαηάιιειεο εθάζηνηε απμνκεηψζεηο ψζηε
λα απνξξνθά επαξθψο αιιά φρη ππεξβνιηθά.
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5.2.3 Φαζκαηνζθνπία Τπεξηώδνπο - Οξαηνύ - Κνληηλνύ Τπεξύζξνπ
Ζ θαζκαηνζθνπία Τπεξηψδνπο - Οξαηνχ (UV - Visible Spectroscopy) αλαθέξεηαη ζηελ
απνξξφθεζε κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ ππεξηψδε θαη νξαηή πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο
θαη δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ρξσκνθφξεο νκάδεο ησλ κνξίσλ κηαο ρεκηθήο
έλσζεο. ε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο ηα κφξηα ππφθεηληαη ζε ειεθηξνληαθέο
κεηαπηψζεηο ζε κνξηαθά ηξνρηαθά πςειφηεξεο ελέξγεηαο φηαλ απνξξνθήζνπλ αθηηλνβνιία.
Ζ θαζκαηνζθνπία Τπεξηψδνπο - Οξαηνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ αλαιπηψλ φπσο ηφλησλ κεηαπησηηθψλ κεηάιισλ, πςειά ζπδεπγκέλσλ
νξγαληθψλ ελψζεσλ θαη βηνινγηθψλ καθξνκνξίσλ.
Γηα ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα ε θαζκαηνζθνπία Τπεξηψδνπο - Οξαηνχ - Κνληηλνχ
Τπεξχζξνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή ησλ 120 - 1200 THz, κέζσ κεηξήζεσλ κεηάδνζεο,
ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαζκαηνθσηφκεηξν LΑΜBDA 650/850/950 (Perkin Elmer Inc., USA).
Ζ θπςειίδα (QS High Precision Cell Quartz, 10 x 10 mm) μεπιελφηαλ κε χδσξ ελέζηκν κεηά
απφ θάζε ρξήζε. Δμαηηίαο ηνπ πάρνπο ηεο θπςειίδαο θαη ηνπ φηη εμεηάδνληαλ πδαηηθά
δηαιχκαηα, ππήξρε πιήξεο απνξξφθεζε απφ ηα δείγκαηα κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη νξαηφ
ην θάζκα ησλ 1500 - 2500 nm (200 – 120 ΣHz) αλ θαη ην επέηξεπε ην κεράλεκα, παξά κφλν
ην θάζκα ησλ 250 - 1500 nm (1199 – 200 ΣHz). Ζ πεξηνρή απηή πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα
κεηξεζεί κε θαζκαηνζθνπία Τπεξηψδνπο - Οξαηνχ, εμεηάζηεθε κε θαζκαηνζθνπία Μέζνπ
Τπεξχζξνπ. Γεληθά επηηεχρζεθε επηθάιπςε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη έγηλαλ κεηξήζεηο ζε έλα
κεγάιν θαζκαηηθφ εχξνο.

5.3 Γηαιύκαηα πνπ Δμεηάζηεθαλ
Σα ΤΓΓ πνπ εμεηάζηεθαλ, παξαζθεπάζηεθαλ ζηα θαξκαθεία “Μάξθνπ Φηιηάλνπ” ζηελ
Αζήλα

(πδαηηθά

δηαιχκαηα)

θαη

“ηαπξαθάθε-πιιηγλάθε”

ζηε

Θεζζαινλίθε

(πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα). Αθνινπζήζεθαλ νη δηεζλψο απνδεθηνί θαλφλεο ηεο
νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνπνηίαο γηα δηαδνρηθέο αξαηψζεηο θαη θξνχζεηο κέζα ζε γπάιηλα
θηαιίδηα, θαηά ηε κέζνδν παξαζθεπήο θαηά Hahnemann (αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 1.1.2 ηεο
Δηζαγσγήο, ζηε ζειίδα 4) Γηα ηα πδαηηθά δηαιχκαηα έγηλαλ κεηά απφ θάζε αξαίσζε 10
θξνχζεηο ζηνλ θάζεην άμνλα ρσξίο ηε ρξήζε ζπζθεπήο (κε ην ρέξη), ελψ γηα ηα
πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα έγηλαλ 100 θξνχζεηο ζηνλ θάζεην άμνλα ρξεζηκνπνηψληαο ην
κεράλεκα δπλακνπνίεζεο DΤΝΑ HV-1 (Debofar-Derco S.A., Belgium).
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Διέγρζεθαλ πδαηηθά δηαιχκαηα NaCl θαη KCl ζε 3 δηαθνξεηηθέο εθαηνζηηαίεο αξαηψζεηο
(1C, 30C θαη 203C) αλά έλσζε, θαη πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα NaCl ζπγθεληξψζεσλ 6C,
20C θαη 40C. Διέγρζεθε επίζεο ν δηαιχηεο (χδσξ ελέζηκν ή πδαηναηζαλνιηθφ δηάιπκα 70%
ζε αηζαλφιε) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ αξαηψζεσλ.
Σα δηαιχκαηα παξαζθεπάζηεθαλ κε αξρηθή δχγηζε 1 g ζθφλεο NaCl / KCl θαη πξνζζήθε 99
ml ελέζηκνπ χδαηνο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο 1 C (κνξηαθφηεηαο 172.8441 mM
γηα ην NaCl θαη 135.4907 mM γηα ην KCl αληίζηνηρα) θαη απφ απηφ ην ζεκείν θαη πέξα κε
αξαίσζε 50 κl δηαιχκαηνο ζε 4.950 κl χδαηνο γηα θάζε βήκα αξαίσζεο.

104

Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
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Κεθάιαην 6 – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ

6.1 Καηαγξαθέο από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα (ΚΝ)
Διέγρζεθαλ ηνκέο ζσκαηναηζζεηηθνχ (S1BF somatosensory cortex) θαη θηλεηηθνχ (M1 motor
cortex) ζαιακνθινητθνχ λεπξηθνχ ηζηνχ πνπ ππέζηεζαλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην ππνθεθάιαην 2.4 (ζειίδα 58) ηνπ θεθαιαίνπ “Μέζνδνη θαη Τιηθά”. Πξηλ
ππνβιεζεί ζε αλαηνκή θαη ειεθηξνθπζηνινγηθή θαηαγξαθή, θάζε δψν είρε ππνβιεζεί ζε
ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Oη πεηξακαηηθέο νκάδεο ήηαλ νη εμήο:
1. Οκάδεο θαξκάθσλ (Opium / Cocculus indicus / Coffea cruda): ζε απηέο ηηο νκάδεο θαη
επί 8 εκέξεο πξίλ ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε
αληηθαηαζηαζεί κε ΤΓΓ θαξκάθνπ ζε ζπγθέληξσζε 30C θαη ηα δψα είραλ ειεχζεξε
πξφζβαζε ζε απηφ. Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλά επάιεηςε 5 ml ΤΓΓ θαξκάθνπ ζην
γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. Ωο πξνο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο ησλ δηαιπκάησλ, ε
ζπγθέληξσζε 30C αληηζηνηρεί ζε ζπγθεληξψζεηο 3,1*10-34 mol/l κνξθίλεο (Opium),

ζε

ζπγθέληξσζε 3,1766*10-62 mol/l πηθξνηνμίλεο (Cocculus indicus) θαη ζε ζπγθέληξσζε 6,7*
10-62 mol/l θαθετλεο (Coffea cruda). Αξηζκφο πεηξακαηηθνχ δείγκαηνο N = 3 πεηξακαηφδσα
αλά oκάδα θαξκάθνπ.
2. Οκάδα κάξηπξα (Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 8 εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ
πεηξάκαηνο ηα πεηξακαηφδσα είραλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δηο-απεζηαγκέλν πφζηκν λεξφ.
Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλή επάιεηςε 5 ml δηο-απεζηαγκέλνπ λεξνχ ζην γελλεηηθφ ηνπο
βιελλνγφλν. N = 9 πεηξακαηφδσα.
3. Oκάδα εζσηεξηθνύ κάξηπξα (Internal Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 8 εκέξεο πξηλ
ηελ δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε αληηθαηαζηαζεί κε
δηαιχηε (λεξφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ απνδίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.5) πνπ είρε
ππνβιεζεί ζηα ίδηα δηαδνρηθά ζηάδηα δπλακνπνίεζεο φπσο ηα δηαιχκαηα θαξκάθνπ. Αθφκα,
γηλφηαλ θαζεκεξηλή επάιεηςε 5 ml δηαιχηε ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. N = 9
πεηξακαηφδσα.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαηαγξαθψλ απφ ην ΚΝ παξνπζηάδνληαη ζε
δχν ππνθεθάιαηα: ε αλάιπζε παξακέηξσλ αλαθεξφκελσλ ζε πεξηφδνπο παξαηεηακέλεο
δηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλελεξγφηεηαο (“Up/Down States” ή γηα ζπληφκεπζε “Up
States”) παξνπζηάδεηαη ζην ππνθεθάιαην 6.1.1, παξαθάησ, ελψ ε αλάιπζε παξακέηξσλ
αλαθεξφκελσλ ζηα δηθαζηθά επάξκαηα παξνπζηάδεηαη ζην ππνθεθάιαην 6.1.2, ζειίδα 121.
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πλνιηθά εμεηάζηεθαλ 142 ζαιακνθινητθά ζεκεία (20 ζεκεία ηεο ζπλζήθεο Opium, 23
ζεκεία ηεο ζπλζήθεο Coffea cruda, 19 ζεκεία ηεο ζπλζήθεο Cocculus indicus, 50 ζεκεία ηεο
ζπλζήθεο κάξηπξα θαη 30 ζεκεία ηεο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ κάξηπξα). Απφ απηά, κηθξφο
αξηζκφο ζεκείσλ παξήγαγε “Up States” ελψ, αληίζεηα, παξαηεξήζεθε κεγάινο αξηζκφο
δηθαζηθψλ επαξκάησλ, δειαδή ππξνδνηήζεσλ πνπ δελ μεπέξαζαλ έλα νξηζκέλν νπδφ ή δελ
ελεξγνπνίεζαλ έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ θπηηάξσλ ψζηε λα νδεγήζνπλ ζηελ εθδήισζε
παξαηεηακέλεο δξαζηεξηφηεηαο δηθηχνπ (“Up States”).

6.1.1. “UP STATES”

Σρήκα 6. 1: Mέζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο “Up States” αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό ζεκείν
θινηνύ (θηλεηηθνύ ή ζσκαηναηζζεηηθνύ). Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν
άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ηα Up States αλά ιεπηό.

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ, θαη έγηλε νινθιεξσκέλνο έιεγρνο ζχγθξηζεο ησλ κέζσλ ηηκψλ κε κε παξακεηξηθνχο
ειέγρνπο Kruskal-Wallis.
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
πρλφηεηα εκθάληζεο

N

Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

1
1
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
2,00
1,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πρλόηεηα
ζπκβάλησλ
1,000
1
,317

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο “Up States” ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.
Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

πρλφηεηα εκθάληζεο

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν

1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
1,00
3,00
4,00
2,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
πρλόηεηα
ζπκβάλησλ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

3,00
3
,392

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο “Up States” ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ
θινηφ.
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Σρήκα 6. 2: Mέζε δηάξθεηα ησλ “Up States” αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό ζεκείν θινηνύ
(θηλεηηθνύ ή ζσκαηναηζζεηηθνύ). Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ηε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα (s).

Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Γηάξθεηα

Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

N
1
1
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
1,00
2,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Γηάξθεηα
1,000
1
,317

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε δηάξθεηα ησλ “Up States” ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Γηάξθεηα

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν
α. Φινηφο = S1BF

N
1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
2,00
4,00
3,00
1,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Γηάξθεηα
3,000
3
,392

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε δηάξθεηα ησλ “Up States” ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 3: Mέζν πιάηνο ησλ “Up States” αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό ζεκείν θινηνύ
(θηλεηηθνύ ή ζσκαηναηζζεηηθνύ). Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πιάηνο (κV).
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Πιάηνο

πλζήθε
Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

N
1
1
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
2,00
1,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Πιάηνο
1,000
1
,317

. Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηo κέζν πιάηνο ησλ “Up States” ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.
Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Πιάηνο

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν

1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
4,00
1,67
2,00
3,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Πιάηνο
3,000
3
,392

. Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5%, ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηo κέζν πιάηνο ησλ “Up States” ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.
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Σρήκα 6. 4: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Γέιηα (=< 4 Hz) αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά
θινηό (θηλεηηθό ή ζσκαηναηζζεηηθό). Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε
ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Γέιηα (αδηάζηαην κέγεζνο).

Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γέιηα

Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

N
1
1
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
1,00
2,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γέιηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
1,000
Βαζκνί ειεπζεξίαο
1
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,317
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γέιηα ησλ “Up States”
ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο
Γέιηα

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν

1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
1,00
3,67
2,00
4,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γέιηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
3,000
Βαζκνί ειεπζεξίαο
3
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,392
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γέιηα ησλ “Up States”
ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 5: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Θήηα (4-8 Hz) αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά
θινηό (θηλεηηθό ή ζσκαηναηζζεηηθό). Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε
ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Θήηα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Θήηα

πλζήθε

N

Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

1
1
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
2,00
1,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Θήηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
1,000
Βαζκνί ειεπζεξίαο
1
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,317
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Θήηα ησλ “Up States”
ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.

Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Θήηα

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν

1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
4,00
2,00
1,00
3,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Θήηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
3,000
Βαζκνί ειεπζεξίαο
3
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,392
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε
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Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Θήηα ησλ “Up States”
ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 6: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα (8-13 Hz) αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά
θινηό (θηλεηηθό ή ζσκαηναηζζεηηθό). Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε
ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Άιθα (αδηάζηαην κέγεζνο).

Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

πλζήθε

N

Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

1
1
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
1,00
2,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε
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Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Άιθα
1,000
1
,317

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Άιθα ησλ “Up States”
ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.
Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο Άιθα

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν

1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
4,00
2,33
3,00
1,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Άιθα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
3,000
Βαζκνί ειεπζεξίαο
3
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,392
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Άιθα ησλ “Up States”
ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.
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Σρήκα 6. 7: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Βήηα (13-30 Hz) αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά
θινηό (θηλεηηθό ή ζσκαηναηζζεηηθό). Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε
ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Βήηα (αδηάζηαην κέγεζνο).

Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Βήηα

πλζήθε

N

Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

1
1
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
2,00
1,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Βήηα
1,000
1
,317

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Βήηα ησλ “Up States”
ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο Βήηα

πλζήθε
Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν

N
1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
2,00
3,00
4,00
1,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Βήηα
3,000
3
,392

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Βήηα ησλ “Up States”
ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 8: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Γάκκα (30-100 Hz) αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε
αλά θινηό (θηλεηηθό ή ζσκαηναηζζεηηθό). Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα
αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη
ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Γάκκα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα
α. Φινηφο = M1

πλζήθε
Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

Μέζε ηηκή
N θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
1
2,00
1
1,00
2

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γάκκα
1,000
1
,317

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γάκκα ησλ “Up States”
ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.
Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα

πλζήθε
Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
χλνιν

N
1
1
1
1
4

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
1,00
3,00
4,00
2,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γάκκα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
3,000
Βαζκνί ειεπζεξίαο
3
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,392
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,392 > 5%, ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γάκκα ησλ “Up States”
ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.
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6.1.2. ΓΗΦΑΗΚΑ ΔΠΑΡΜΑΣΑ

Σρήκα 6. 9: Mέζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά
ελεξγό ζεκείν θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ
απεηθνλίδεη ηα δηθαζηθά επάξκαηα αλά ιεπηό.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
πλζήθε

Kolmogorov-Smirnovα
ηαηηζηηθή

πρλφηεηα εκθάληζεο

Control
.232
Internal Control
.222
Coffea cruda
.210
Opium
.342
Cocculus indicus
.260
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

18
15
11
6
2

.012
.045
.189
.027
.

.820
.800
.825
.661

18
15
11
6

.003
.004
.020
.002

Με βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro–Wilk, πνπ είλαη έιεγρνο θαηάιιεινο γηα
δείγκαηα κε κέγεζνο θάησ ησλ 30 πεηξακαηηθψλ κνλάδσλ, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε κεηαβιεηή
δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα
κε παξακεηξηθνί έιεγρνη ηνπ δείγκαηνο.
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Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο
πλζήθε
πρλφηεηα εκθάληζεο

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

18
15
11
6
2
52

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
19.83
33.23
24.23
34.67
24.00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πρλόηεηα εκθάληζεο
8.489
4
.075

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,075 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο νξηαθά δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ, σο πξνο ηε κέζε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο δηθαζηθψλ επαξκάησλ.

Σρήκα 6. 10: Mέζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά
ελεξγό ζεκείν ηνπ Μ1 θηλεηηθνύ θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν
άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ηα δηθαζηθά επάξκαηα αλά ιεπηό.
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
πρλφηεηα εκθάληζεο

N

Control
10
Internal Control
2
Coffea cruda
6
Opium
2
Cocculus indicus 1
χλνιν 21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
9,80
16,50
8,67
16,50
15,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
πρλόηεηα εκθάληζεο
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
4,781
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,311
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,311 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηθαζηθψλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή
ζπλζήθε ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 11: Mέζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά
ελεξγό ζεκείν ηνπ S1BF ζσκαηναηζζεηηθνύ θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο
ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ηα δηθαζηθά επάξκαηα αλά ιεπηό.
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
πρλφηεηα εκθάληζεο

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
9,50
19,00
17,80
19,25
7,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
πρλόηεηα εκθάληζεο
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
7,192
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,126
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,126 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηθαζηθψλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή
ζπλζήθε ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 12: Μέζε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό
ζεκείν θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη
ηε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα (s).
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
πλζήθε

Kolmogorov-Smirnovα
ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Υξνληθή δηάξθεηα

Control
.130
Internal Control
.132
Coffea cruda
.307
Opium
.214
Cocculus indicus
.260
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

18
15
11
6
2

Shapiro-Wilk

p-ηηκή
*

.200
.200*
.005
.200*
.

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

.948
.966
.731
.896

18
15
11
6

.402
.790
.001
.350

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)

Με βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro–Wilk, έιεγρν θαηάιιειν γηα δείγκαηα κε
κέγεζνο θάησ ησλ 30 πεηξακαηηθψλ κνλάδσλ, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί
θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή νκάδα. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα κε παξακεηξηθνί
έιεγρνη ηνπ δείγκαηνο.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο
πλζήθε
Υξνληθή δηάξθεηα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

18
15
11
6
2
52

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
26.61
25.33
24.18
33.83
25.00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Υξνληθή
δηάξθεηα
1.772
4
.778

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,778 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε
κέζε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ.
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Σρήκα 6. 13: Mέζε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό
ζεκείν ηνπ Μ1 θηλεηηθνύ θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ηε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα (s).

Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Υξνληθή δηάξθεηα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

10
2
6
2
1
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
9,80
12,00
11,83
18,50
1,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

126

Υξνληθή
δηάξθεηα
6,054
4
,195

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,195 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ
θινηφ.

Σρήκα 6. 14: Mέζε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό
ζεκείν ηνπ S1BF ζσκαηναηζζεηηθνύ θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη
ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ηε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα (s).

Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Xξνληθή δηάξθεηα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
17,50
15,38
12,20
16,00
31,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε
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Υξνληθή
δηάξθεηα
3,872
4
,424

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,424 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ ζηνλ S1BF
ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 15: Μέζν πιάηνο ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό ζεκείν
θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην κέζo
πιάηνο (κV).
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

πλζήθε
Πιάηνο

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus

Kolmogorov-Smirnovα

Shapiro-Wilk

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

.237
.239
.177
.223
.260

18
15
11
6
2

.009
.021
.200*
.200*
.

.813
.801
.878
.922

18
15
11
6

.002
.004
.099
.517

α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro–Wilk πσο ε κεηαβιεηή δελ δελ
αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα κε
παξακεηξηθνί έιεγρνη ηνπ δείγκαηνο.
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Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

Πιάηνο

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

18
15
11
6
2
52

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
30.00
18.43
25.45
34.67
36.75

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Πιάηνο
7.944
4
.094

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,094 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ην
κέζν πιάηνο ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ.

Σρήκα 6. 16: Mέζν πιάηνο ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό ζεκείν ηνπ
Μ1 θηλεηηθνύ θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ
απεηθνλίδεη ην κέζν πιάηνο (κV).
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Πιάηνο

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν
α. Φινηφο = Μ1

N
10
2
6
2
1
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
11,25
11,50
9,25
14,75
10,50

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = Μ1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Πιάηνο
1,248
4
,870

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,870 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ην κέζν πιάηνο ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 17: Mέζν πιάηνο ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε αλά ελεξγό ζεκείν ηνπ
S1BF ζσκαηναηζζεηηθνύ θινηνύ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ην κέζν πιάηνο (κV).
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Πιάηνο

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν
α. Φινηφο = S1BF

N
8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
18,94
11,27
17,30
20,75
28,50

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Πιάηνο
7,472
4
,113

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0.113 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ην κέζν πιάηνο ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ
θινηφ.

Σρήκα 6. 18: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Γέιηα (=< 4 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ. Η
κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο
ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Γέιηα (αδηάζηαην
κέγεζνο).
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
πλζήθε

Kolmogorov-Smirnovα
ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Καλνληθνπνηεκέλε
Control
.180
ηζρχο ζπρλφηεηαο Γέιηα Internal Control
.164
Coffea cruda
.144
Opium
.212
Cocculus indicus
.260
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)

18
15
11
6
2

Shapiro-Wilk

p-ηηκή

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

.126
.200*
.200*
.200*
.

.918
.948
.929
.905

18
15
11
6

.120
.486
.405
.401

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro–Wilk πσο ε κεηαβιεηή αθνινπζεί
θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα παξακεηξηθνί
έιεγρνη ηνπ δείγκαηνο.

One-way ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
.115
.696
.811

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
4
47
51

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
.029
.015

F-ηηκή

p-ηηκή

1.946

.118

Απφ ηνλ παξακεηξηθφ έιεγρν One-way ANOVA κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0.118 > 5%
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε
θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γέιηα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ.

Σρήκα 6. 19: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Γέιηα (=< 4 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ
γηα ηνλ M1 θηλεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ
θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Γέιηα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γέιηα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

10
2
6
2
1
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
12,15
13,25
9,17
11,00
6,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Γέιηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
1,781
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,776
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,776 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γέιηα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 20: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Γέιηα (=< 4 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ
γηα ηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα
αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη
ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Γέιηα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γέιηα

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

N
8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
21,25
11,46
18,00
14,25
30,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Γέιηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
8,668
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,070
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0.070 > 5% πσο νξηαθά δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γέιηα ησλ
δηθαζηθψλ επαξκάησλ ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 21: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Θήηα (4-8 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ. Η
κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο
ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Θήηα (αδηάζηαην
κέγεζνο).
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
πλζήθε

Kolmogorov-Smirnovα
ηαηηζηηθή

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Θήηα

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Control
.138
IntControl
.167
Coffea cruda
.167
Opium
.275
Cocculus indicus
.260
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)

18
15
11
6
2

Shapiro-Wilk

p-ηηκή
*

.200
.200*
.200*
.174
.

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

.948
.923
.943
.845

18
15
11
6

.391
.218
.562
.143

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro – Wilk φηη ε κεηαβιεηή αθνινπζεί
θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα παξακεηξηθνί
έιεγρνη ηνπ δείγκαηνο.
One-way ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
.018
.380
.398

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
4
47
51

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
.004
.008

F-ηηκή

p-ηηκή

.548

.701

Απφ ηνλ παξακεηξηθφ έιεγρν One-way ANOVA κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,701 > 5%
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο
ζπρλφηεηαο Θήηα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ.

Σρήκα 6. 22: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Θήηα (4-8 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ γηα
ηνλ M1 θηλεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο
ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο
ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζπρλόηεηα Θήηα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο Θήηα

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

N
10
2
6
2
1
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
12,40
8,50
11,17
2,50
18,00

α. Φινηφο = M1

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Θήηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
5,864
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,210
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,210 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Θήηα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 23: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Θήηα (4-8 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ γηα
ηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε
ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Θήηα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Θήηα

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

N
8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
10,94
20,08
16,00
16,13
3,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Θήηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
7,142
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,129
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,129 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Θήηα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 24: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα (8-13 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ. Η
κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο
ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Άιθα (αδηάζηαην
κέγεζνο).
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
.228
18
.014
.167
15
.200*
.163
11
.200*
.235
6
.200*
.260
2
.

πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο
Άιθα

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus ind.

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
.856
18
.931
15
.957
11
.871
6

p-ηηκή
.011
.280
.729
.229

α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro–Wilk πσο ε κεηαβιεηή δελ
αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα κε
παξακεηξηθνί έιεγρνη ηνπ δείγκαηνο.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

πλζήθε

N

Control
IntControl
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

18
15
11
6
2
52

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
33.75
28.83
20.50
16.67
6.25

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα
12.301
4
.015

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,015 < 5% πξνθχπηεη πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε
θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Άιθα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ. Απηφ δείρλεη κφλν
πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ αιιά ν ζπγθεθξηκέλνο
έιεγρνο δελ δείρλεη πνηεο είλαη νη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα
πνιιαπινί έιεγρνη Mann-Whitney, δειαδή κε παξακεηξηθνί έιεγρνη γηα ηνλ εληνπηζκφ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ.
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α) Έιεγρνο Mann-Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

N

Control
18
Coffea cruda
11
χλνιν 29

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
17.67
10.64

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
318.00
117.00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Άιθα
51.000
117.000
-2.158
.031
.031α

Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,031 < 5%) κεηαμχ ηνπ Control θαη
ηνπ Coffea cruda.
β) Έιεγρνο Mann-Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

N

Control
Opium
χλνιν

18
6
24

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
14.19
7.42

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
255.50
44.50

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Άιθα
23.500
44.500
-2.034
.042
.040α

Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,040 < 5%) κεηαμχ ηνπ Control θαη
ηνπ Opium.
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γ) Έιεγρνο Mann-Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

πλζήθε

N

IntControl
Opium
χλνιν

15
6
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
12.67
6.83

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
190.00
41.00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Άιθα
20.000
41.000
-1.947
.052
.055α

Άξα ππάξρεη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,055 > 5%) κεηαμχ ηνπ
Ηnternal control θαη ηνπ Opium.
δ) Έιεγρνο Mann-Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

πλζήθε

N

Internal Control
Cocculus indicus
χλνιν

15
2
17

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
10.00
1.50

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
150.00
3.00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα
.000
3.000
-2.237
.025
.015α

Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,015 < 5%) κεηαμχ ηνπ Internal
Control θαη ηνπ Cocculus indicus.
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Σρήκα 6. 25: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα (8-13 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ γηα
ηνλ Μ1 θηλεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο
ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο
ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζπρλόηεηα Άιθα (αδηάζηαην κέγεζνο).

Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

10
2
6
2
1
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
16,25
7,75
7,17
4,50
1,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε
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Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Άιθα
14,809
4
,005

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,005 < 5% πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Άιθα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ πνιιαπινί έιεγρνη Mann-Whitney
γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ.
α) Έιεγρνο Mann-Whitney

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
Μέζε ηηκή
πλζήθε
N
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
Control
10
7,40
Internal Control
2
2,00
χλνιν 12

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
74,00
4,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ,γ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Φινηφο = M1
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα
1,000
4,000
-1,934
,053
,061α

Άξα ππάξρεη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,061 > 5%) κεηαμχ ηνπ
Internal Control θαη ηνπ Control.
β) Έιεγρνο Mann-Whitney

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
Μέζε ηηκή
πλζήθε
N
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
Control
10
11,35
Coffea cruda
6
3,75
χλνιν 16

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
113,50
22,50

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ,γ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Φινηφο = M1
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε
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Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα
1,500
22,500
-3,094
,002
,000α

Άξα ππάξρεη πςειά ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά (p-ηηκή < 0,001) κεηαμχ ηνπ Coffea
cruda θαη ηνπ Control.
γ) Έιεγρνο Mann-Whitney

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
Μέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ
πλζήθε
N
παξαηεξήζεσλ
Control
10
7,50
Opium
2
1,50
χλνιν 12

Άζξνηζκα θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
75,00
3,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ,γ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Φινηφο = M1
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα
,000
3,000
-2,148
,032
,030α

Άξα ππάξρεη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,030 < 5%) κεηαμχ ηνπ
Οpium θαη ηνπ Control.

Σρήκα 6. 26: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Άιθα (8-13 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ γηα
ηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε
ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Άιθα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Άιθα

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
13,06
20,38
13,60
13,25
5,50

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Άιθα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
5,910
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,206
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,206 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Άιθα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 27: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Βήηα (13-30 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ. Η
κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο
ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο
ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Βήηα (αδηάζηαην
κέγεζνο).
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο
Βήηα

Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
πλζήθε
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Control
,182
18
,118
,931
18
,205
Internal Control
,177
15
,200*
,914
15
,157
Coffea cruda
,245
11
,064
,861
11
,060
Opium
,228
6
,200*
,875
6
,245
Cocculus indicus
,260
2
.

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro–Wilk πσο ε κεηαβιεηή αθνινπζεί
θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα παξακεηξηθνί
έιεγρνη.

One-way ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,005
,023
,028

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
4
47
51

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,001
,000

F-ηηκή

p-ηηκή

2,394

,064

Απφ ηνλ παξακεηξηθφ έιεγρν One-way ANOVA κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,064 > 5%
ζπκπεξαίλεηαη πσο νξηαθά δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ
ηεο ζπρλφηεηαο Βήηα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ.

Σρήκα 6. 28: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Βήηα (13-30 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ
ζηνλ M1 θηλεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ
θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Βήηα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: M1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο Βήηα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

10
2
6
2
1
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
10,15
15,50
8,92
15,00
15,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Βήηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
3,165
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,531
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,531 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Βήηα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 29: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Βήηα (13-30 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ
ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθό θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε
ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Βήηα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Βήηα

πλζήθε

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
12,63
20,77
13,30
14,38
1,00

α. Φινηφο = S1BF

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Βήηα
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
7,979
Βαζκνί ειεπζεξίαο
4
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν
,092
ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,092 > 5% πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ηζρχ ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο ζπρλφηεηαο Βήηα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ.

Σρήκα 6. 30: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Γάκκα (30-100 Hz) ησλ δηθαζηθώλ
επαξκάησλ. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο
ζπρλνηήησλ ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο
ζπλζήθεο θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζπρλόηεηα Γάκκα (αδηάζηαην κέγεζνο).
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Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρχο ζπρλφηεηαο
Γάκκα

Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
πλζήθε
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
Control
,189
18
,087
Internal Control
,123
15
,200*
Coffea cruda
,202
11
,200*
Opium
,333
6
,036
Cocculus indicus
,260
2
.

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,938
18
,269
,942
15
,403
,846
11
,038
,829
6
,105

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%).
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Shapiro–Wilk φηη ε κεηαβιεηή αθνινπζεί
θαλνληθή θαηαλνκή αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε. πλεπψο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα παξακεηξηθνί
έιεγρνη ηνπ δείγκαηνο.

One-way ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,012
,036
,049

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
4
47
51

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,003
,001

F-ηηκή

p-ηηκή

3,969

,007

Απφ ηνλ παξακεηξηθφ έιεγρν One-way ANOVA κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,007 < 5%
ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε ηζρχ ηεο
θαλνληθνπνηεκέλεο ζπρλφηεηαο Γάκκα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ.

Σρήκα 6. 31: Mέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο Γάκκα (30-100 Hz) ησλ δηθαζηθώλ επαξκάησλ
αλά θινηό. Η κεηαβιεηή πξνθύπηεη από κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ
ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ν
άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπρλόηεηα Γάκκα
(αδηάζηαην κέγεζνο).
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Φινηόο: Μ1
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

10
2
6
2
1
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
6,60
17,00
14,17
17,50
11,00

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = M1
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γάκκα
10,691
4
,030

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,030 < 5% πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γάκκα ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ ζηνλ Μ1 θηλεηηθφ θινηφ. πλεπψο έγηλαλ πνιιαπινί έιεγρνη Mann-Whitney γηα
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ.
α) Έιεγρνο Mann-Whitney

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
Μέζε ηηκή
πλζήθε
N
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
Control
10
5,55
Internal Control
2
11,25
χλνιν 12

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
55,50
22,50

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Γάκκα
Mann-Whitney U
7,500
Wilcoxon W
62,500
Z
-2,444
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,015
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
,011α
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Φινηφο = M1
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε
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Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,011 <5%) κεηαμχ ηνπ Coffea cruda
θαη ηνπ Control.
β) Έιεγρνο Mann Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
6,25
12,25

N

Control
Coffea cruda
χλνιν

10
6
16

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
62,50
73,50

α. Φινηφο = M1
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ,γ
Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γάκκα
,500
55,500
-2,045
,041
,030α

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Φινηφο = M1
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,03 <5%) κεηαμχ ηνπ Internal
Control θαη ηνπ Control.
Φινηόο: S1BF
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα
πλζήθε
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα

N

Control
Internal Control
Coffea cruda
Opium
Cocculus indicus
χλνιν

α. Φινηφο = S1BF
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8
13
5
4
1
31

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
11,94
21,08
9,50
18,25
6,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β,γ
Καλνληθνπνηεκέλε ηζρύο
ζπρλόηεηαο Γάκκα
9,690
4
,046

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Φινηφο = S1BF
β. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

πκπεξαίλεηαη κε βάζε ηελ p-ηηκή = 0,046 < 5% πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ζπρλφηεηα Γάκκα ησλ δηθαζηθψλ επαξκάησλ
ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ. πλεπψο έγηλαλ πνιιαπινί έιεγρνη Mann-Whitney γηα
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ.
α) Έιεγρνο Mann-Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα

πλζήθε

N

Control
Internal Control
χλνιν

8
13
21

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
6,75
13,62

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
54,00
177,00

α. Φινηφο = S1BF
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ,γ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Φινηφο = S1BF
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γάκκα
18,000
54,000
-2,466
,014
,013α

Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,013 < 5%) κεηαμχ ηνπ Internal
Control θαη ηνπ Control.
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β) Έιεγρνο Mann-Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηοα

Καλνληθνπνηεκέλε ηζρχο
ζπρλφηεηαο Γάκκα
α. Φινηφο = S1BF

πλζήθε

N

Internal Control
Coffea cruda
χλνιν

13
5
18

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
11,27
4,90

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
146,50
24,50

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπβ,γ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο
β. Φινηφο = S1BF
γ. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: ζπλζήθε

Καλνληθνπνηεκέλε
ηζρύο ζπρλόηεηαο
Γάκκα
9,500
24,500
-2,270
,023
,019α

Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,019 < 5%) κεηαμχ ηνπ Coffea cruda
θαη ηνπ Internal Control.
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6.2 Καηαγξαθέο από ην Πεξηθεξηθό Νεπξηθό ύζηεκα (ΠΝ)
Διέγρζεθαλ ηζρηαθά λεχξα επίκπνο πνπ ππέζηεζαλ ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην ππνθεθάιαην 2.4 (ζειίδα 58) ηνπ θεθαιαίνπ “Μέζνδνη θαη Τιηθά”. H ηνμηθή
νπζία πνπ ρνξεγήζεθε ζηα ηζρηαθά λεχξα ήηαλ ε νμαιηπιαηίλε (OXP). Oη πεηξακαηηθέο
νκάδεο ήηαλ νη εμήο:
1. Οκάδα θαξκάθνπ: ζε απηή ηελ νκάδα, κία ψξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο αλαθνξάο (baseline), ηα ηζρηαθά λεχξα ιάκβαλαλ
πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ΤΓΓ OXP ζπγθέληξσζεο 6C (40 κl OXP 12.57*10-15 Μ ζε 8.5 ml
ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο) γηα 6 ψξεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ιάκβαλαλ OXP 10 κΜ έσο ην ηέινο
ηεο θαηαγξαθήο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα απνκαθξπλζεί ην ΤΓΓ OXP (ρσξίο δηαδηθαζία
“wash-out”). Ν = 7 ηζρηαθά λεχξα.
2. Οκάδα κάξηπξα (Control): ζε απηή ηελ νκάδα, ηα ηζρηαθά λεχξα ιάκβαλαλ OXP 10 κΜ,
ε νπνία ρνξεγνχληαλ 1 ψξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
θαηαγξαθήο αλαθνξάο. Ν = 5 ηζρηαθά λεχξα.
ηα ζρήκαηα 6.34 (ζειίδα 156) θαη 6.35 (ζειίδα 157) απεηθνλίδoληαη νη δχν κεηαβιεηέο πνπ
εμεηάζηεθαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πεηξάκαηα, δειαδή α) ε εθαηνζηηαία κεηαβνιή ηνπ
ύλζεηνπ Γπλακηθνύ Δλεξγείαο (ΓΔ) ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ ηνπ επίκπνο ζε ζπλάξηεζε κε
ην ρξφλν θαη β) ε εθαηνζηηαία ρξνληθή δηάξθεηα, πνπ εθθξάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
ηελ αξρή ηεο αλφδνπ ηνπ ΓΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ
ηνπ χςνπο ηνπ ΓΔ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαγξαθψλ, ην κέγεζνο ηνπ ΓΔ εθθξάζηεθε ζαλ
πνζνζηφ

επί

ηηο

εθαηφ

(%)

ηνπ

153

αξρηθνχ

κεγέζνπο

ηνπ

ΓΔ.

Σρήκα 6. 32: Aπεηθνλίδεηαη ην Σύλζεην Γπλακηθό Δλεξγείαο (ΣΓΔ) ηνπ ηζρηαθνύ λεύξνπ ηνπ επίκπνο ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, αλά ώξα, από t=0 σο t=18 ώξεο. Δλδεηθηηθή ειεθηξνθπζηνινγηθή θαηαγξαθή
από ηελ νκάδα κάξηπξα, πνπ έιαβε ΟΦP 10 κΜ.
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Σρήκα 6. 33: Aπεηθνλίδεηαη ην Σύλζεην Γπλακηθό Δλεξγείαο (ΣΓΔ) ηνπ ηζρηαθνύ λεύξνπ ηνπ επίκπνο, ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, αλά ώξa. Δλδεηθηηθή ειεθηξνθπζηνινγηθή θαηαγξαθή από ηελ νκάδα
θαξκάθνπ, πνπ έιαβε πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ΟΦP 6C (ώξα t=0) θαη κεηά OXP 10 κΜ (ώξα t=0').
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Σρήκα 6. 34: Η εθαηνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Σύλζεηνπ Γπλακηθνύ Δλεξγείαο (ΣΓΔ) ηνπ ηζρηαθνύ λεύξνπ
ηνπ επίκπνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα (ώξεο) θαη ν
άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ηηο κέζεο εθαηνζηηαίεο ηηκέο ηνπ ΣΓΔ.

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο αλά
νκάδεο, ψζηε λα απνθαζηζηεί αλ ζα αθνινπζεζνχλ παξακεηξηθέο ή κε παξακεηξηθέο
δηαδηθαζίεο.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Control 10κΜ
,222
8
,200*
,829
8
,058
% CAP
6C+10κΜ
,274
8
,079
,776
8
,016
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Με βάζε ηνλ έιεγρν Shapiro-Wilk, ζπκπεξαίλεηαη ε κεηαβιεηή γηα ηηο δχν νκάδεο δελ
αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. πλεπψο γηα λα ειεγρζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο κέζεο
ηηκέο ησλ δχν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney.

Έιεγρνο Mann-Whitney
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

% CAP
Οκάδα

N
16
16

Μέζε ηηκή
101,4349
,50

Σππηθή απόθιηζε
6,78074
,516
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Διάρηζην
82,40
0

Μέγηζην
107,89
1

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

% CAP

Οκάδα

N

Control 10κΜ
6C+10κΜ
χλνιν

8
8
16

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
11,25
5,75

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
90,00
46,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα
β. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο

% CAP
10,000
46,000
-2,312
,021
,021β

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,021 < 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο νη κέζεο ηηκέο ησλ δχν νκάδσλ
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ.

Σρήκα 6. 35: H εθαηνζηηαία ρξνληθή δηάξθεηα (% DUR) πνπ εθθξάδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ
αξρή ηεο αλόδνπ ηνπ ΣΓΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ. Ο άμνλαο ησλ Φ απεηθνλίδεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα (ώξεο)
θαη ν άμνλαο ησλ Υ απεηθνλίδεη ηηο κέζεο ηηκέο εθαηνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ ΣΓΔ.

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο αλά
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νκάδεο, ψζηε λα απνθαζηζηεί αλ ζα αθνινπζεζνχλ παξακεηξηθέο ή κε παξακεηξηθέο
δηαδηθαζίεο.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
% DUR Control 10κΜ
,191
8
,200*
6C+10κΜ
,236
8
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,888
8
,222
,864
8
,130

Με βάζε ηνλ έιεγρν Shapiro-Wilk, έιεγρν θαηάιιειν γηα κεγέζε κε ιηγφηεξα απφ 30
δείγκαηα, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε κεηαβιεηή αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή θαη γηα ηηο δχν
νκάδεο. πλεπψο, γηα λα ειεγρζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ δχν νκάδσλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε παξακεηξηθφο έιεγρνο Σ ηνπ Student.
Έιεγρνο Σ ηνπ Student
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε oκάδαο
Οκάδα
% DUR Control 10κΜ
6C+10κΜ

Μέζε ηηκή
850,95258089
1265,68785314

N
8
8

Σππηθή απόθιηζε Σππηθό ζθάικα κέζεο ηηκήο
747,779046729
264,379817386
787,185015357
278,311931204

Γνθηκή αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ

%DUR

Τπνζέηνληαη ίζεο
δηαζπνξέο
Γελ ππνζέηνληαη
ίζεο δηαζπνξέο

,045

p-ηηκή

F-ηηκή

Έιεγρνο ηνπ
Levene γηα
ηελ ηζόηεηα
ησλ
δηαζπνξώλ

Έιεγρνο Σ γηα ηελ ηζόηεηα ησλ κέζσλ

t

,836 -1,080
-1,080

p-ηηκή γηα
Βαζκνί
δίπιεπξν Μέζε δηαθνξά
ειεπζεξίαο
έιεγρν

Γηαθνξά
ηππηθνύ
ζθάικαηνο

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
ηεο δηαθνξάο
Καηώηεξν
Αλώηεξν

14

,298

-414,735272250 383,867449637 -1238,049068157 408,578523657

13,963

,298

-414,735272250 383,867449637 -1238,252471681 408,781927181

χκθσλα κε ηελ F-ηηκή νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο (p-ηηκή = 0,836) θαη ε p-ηηκή ηνπ ειέγρνπ
Σ ηνπ Student είλαη 0,298. πλεπψο δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ δχν
νκάδσλ.
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Κεθάιαην 7 – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ

Διέγρζεθαλ κχεο πνπ ππέζηεζαλ ηνπο ρεηξηζκνχο θαη ειέγρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζην ππνθεθάιαην 3 (ζειίδα 67) ηνπ θεθαιαίνπ “Μέζνδνη θαη Τιηθά”. Oη πεηξακαηηθέο
νκάδεο ήηαλ νη εμήο:
1. Οκάδεο θαξκάθσλ (Opium / Coffea cruda): ζε απηέο ηηο δχν νκάδεο, επί 7 εκέξεο πξίλ
απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε αληηθαηαζηαζεί
κε ΤΓΓ θαξκάθνπ, ζε ζπγθέληξσζε 30C. Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλά επάιεηςε 5 ml ΤΓΓ
θαξκάθνπ ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. Ωο πξνο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο ησλ
δηαιπκάησλ, ε ζπγθέληξσζε 30C αληηζηνηρεί ζε ζπγθεληξψζεηο 3,1*10-34 mol/l κνξθίλεο
(Opium) θαη ζε ζπγθέληξσζε 6,7*10-62 mol/l θαθετλεο (Coffea cruda).

Αξηζκφο

πεηξακαηηθνχ δείγκαηνο N = 6 πεηξακαηφδσα αλά νκάδα.
2. Οκάδα κάξηπξα (Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 7 εκέξεο πξηλ απφ ην πείξακα ηα
πεηξακαηφδσα ιάκβαλαλ δηο-απεζηαγκέλν πφζηκν λεξφ. Αθφκα, γηλφηαλ θαζεκεξηλά
επάιεηςε 5 ml δηο-απεζηαγκέλνπ λεξνχ ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. N = 9.
3. Oκάδα εζσηεξηθνύ κάξηπξα (Internal Control): ζε απηή ηελ νκάδα, επί 7 εκέξεο πξηλ
απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο ην πφζηκν λεξφ ησλ πεηξακαηφδσσλ είρε αληηθαηαζηαζεί
κε δηαιχηε (λεξφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ απνδίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.5) πνπ είρε
ππνβιεζεί ζηα ίδηα δηαδνρηθά ζηάδηα δπλακνπνίεζεο φπσο ηα δηαιχκαηα θαξκάθνπ. Αθφκα,
γηλφηαλ θαζεκεξηλά επάιεηςε 5 ml δηαιχηε ζην γελλεηηθφ βιελλνγφλν ησλ δψσλ. N = 9.
Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε έιεγρνο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη ιφγσ
ηνπ κηθξνχ πεηξακαηηθνχ δείγκαηνο ε θαλνληθφηεηα απνξξίθζεθε, νπφηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν
κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο.
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7.1 Γνθηκαζία “Αλνηρηνύ Πεδίνπ”

Σρήκα 7. 1: Σπλνιηθή δηαλπζείζα απόζηαζε θαηά ηε Γνθηκαζία Αλνηρηνύ Πεδίνπ. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε δηαλπζείζα
απόζηαζε (cm).

Γηαλπζείζα απόζηαζε

Σππηθό ζθάικα

10799,62733
9823,919351
9145,848041
9727,934764

274,4352259
339,4993004
1140,466436
495,4002507

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
χλνιν δηαλπζείζαο απφζηαζεο
Οκάδα

N
23
23

Μέζε ηηκή
9749,2580
2,6522

Σππηθή απόθιηζε
1635,27534
1,02730

Διάρηζην
4083,32
1,00

Μέγηζην
11676,59
4,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

ύλνιν δηαλπζείζαο
απόζηαζεο
1,891
3
,595

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν

160

ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,595 > 0,05.

Σρήκα 7. 2: Γηάξθεηα παξακνλήο ζηελ θεληξηθή δώλε θαηά ηε Γνθηκαζία Αλνηρηνύ Πεδίνπ. Σηνλ άμνλα
ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε ρξνληθή
δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ θεληξηθή δώλε (s).

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Γηάξθεηα παξακνλήο ζην
θέληξν
284,8
306,21
272,8
333,7066667

Σππηθό ζθάικα
20,91236317
38,96952051
60,06330172
38,14243994

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Γηάξθεηα παξακνλήο ζην θέληξν
Οκάδα

N
23
23

Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε Διάρηζην
301,874783
106,9657817
75,1200
2,6522
1,02730
1,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα
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Γηάξθεηα
παξακνλήο
ζην θέληξν
1,370
3
,713

Μέγηζην
490,0800
4,00

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,713 > 0,05.

Σρήκα 7. 3: Μέζε ηαρύηεηα θαηά ηε Γνθηκαζία Αλνηρηνύ Πεδίνπ. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη
πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε ηαρύηεηα (cm/s).

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Μέζε ηαρύηεηα
6,004175629
5,457964779
5,092586201
5,410144288

Σππηθό ζθάικα
0,15130807
0,188698834
0,635826283
0,274689849

Έιεγρνο Kruskal-Wallis

N
Μέζε ηαρχηεηα
Οκάδα

23
23

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Σππηθή
Μέζε ηηκή
απόθιηζε
5,421419
,9096030
2,6522
1,02730

Διάρηζην

Μέγηζην

2,2685
1,00

6,5113
4,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα
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Μέζε ηαρύηεηα
1,891
3
,595

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο, κε
p-ηηκή = 0,595 > 0,05.

Σρήκα 7. 4: Γηάξθεηα αλνξζώζεσλ ζηα πίζσ πόδηα, θαηά ηε Γνθηκαζία Αλνηρηνύ Πεδίνπ. Σηνλ άμνλα
ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε ρξνληθή
δηάξθεηα ησλ αλνξζώζεσλ (s).

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Γηάξθεηα αλνξζώζεσλ
230,2524763
202,9362683
290,4793682
256,033812

Σππηθό ζθάικα
8,425015827
56,59274861
55,44393014
28,37261002

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Γηάξθεηα αλνξζψζεσλ
Οκάδα

N
21
23

Μέζε ηηκή
247,021625
2,65

Σππηθή απόθιηζε
116,0237001
1,027

Διάρηζην
3,8705
1

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα
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Γηάξθεηα
αλνξζώζεσλ
1,000
3
,801

Μέγηζην
427,2940
4

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,801 > 0,05.

Σρήκα 7. 5: Σπρλόηεηα αλνξζώζεσλ ζηα πίζσ πόδηα, θαηά ηε Γνθηκαζία Αλνηρηνύ Πεδίνπ. Σηνλ άμνλα
ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ν κέζνο αξηζκόο
αλνξζώζεσλ.

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

πρλόηεηα
αλνξζώζεσλ
263,6666667
186
315,5
277,6666667

Σππηθό ζθάικα
0,881917104
73,37282486
41,34710792
24,85647691

Έιεγρνο Kruskal-Wallis

πρλφηεηα αλνξζψζεσλ
Οκάδα

N
23
23

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε Διάρηζην
253,826087
140,5562496
,0000
2,65
1,027
1

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα
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πρλόηεηα
αλνξζώζεσλ
2,620
3
,454

Μέγηζην
496,0000
4

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,454 > 0.05.

7.2 Γνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηόο / θόηνπο”

Σρήκα 7. 6: Σπλνιηθή δηαλπζείζα απόζηαζε θαηά ηε “Γνθηκαζία Δπηινγήο Φσηόο / Σθόηνπο”. Σηνλ
άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε
δηαλπζείζα απόζηαζε (cm).

Coffea cruda
Opium
Internal Control
Control

Γηαλπζείζα απόζηαζε
1226,38255
1491,245479
1259,865495
1048,476173

Σππηθό ζθάικα
888,5459737
510,44858
547,2513458
489,0842567

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Γηαλπζείζα απφζηαζε
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

23
23

1280,8331
2,6522
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Σππηθή
απόθιηζε
555,38796
1,02730

Διάρηζην

Μέγηζην

490,96
1,00

2228,92
4,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

Γηαλπζείζα απόζηαζε
2,826
3
,419

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απν ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,419 > 0,05.

Σρήκα 7. 7: Γηάξθεηα παξακνλήο ζηε ζθνηεηλή δώλε θαηά ηε Γνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηόο / Σθόηνπο”.
Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη ν πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε
ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ζθνηεηλή δώλε (s).

Coffea cruda
Opium
Internal Control
Control

Παξακνλή ζην
ζθνηάδη
357,0933333
345,6
376,6933333
393,6533333
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Σππηθό ζθάικα
79,07130734
36,13681305
39,75310828
42,09662874

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Σαρχηεηα
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

23
23

2,197460
2,6522

Σππηθή
απόθιηζε
,9501875
1,02730

Διάρηζην

Μέγηζην

,8183
1,00

3,8918
4,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

Παξακνλή ζην ζθνηάδη
,732
3
,866

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,866 > 0,05.

Σρήκα 7. 8: Γηάξθεηα παξακνλήο ζηε θσηεηλή δώλε θαηά ηε Γνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηόο / Σθόηνπο”.
Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε
ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηε θσηεηλή δώλε (s).
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Coffea
Opium
Internal Control
Control

Παξακνλή ζην θσο
229,2
240,64
213,6
193,8533333

Σππηθό ζθάικα
117,8027096
35,06318216
39,04755118
44,20790357

Έιεγρνο Kruskal-Wallis

Σαρχηεηα
Οκάδα

N
23
23

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε
2,197460
,9501875
2,6522
1,02730

Διάρηζην Μέγηζην
,8183
3,8918
1,00
4,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Παξακνλή ζην
θσο
,514
3
,916

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,916 > 0,05.

Σρήκα 7. 9: Μέζε ηαρύηεηα θαηά ηε Γνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηόο / Σθόηνπο”. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε ηαρύηεηα (cm/s).
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Coffea cruda
Opium
Internal Control
Control

Μέζε ηαρύηεηα
2,206936587
2,549968425
2,144157043
1,776015005

Σππηθό ζθάικα
0,877942988
0,310888454
0,383551745
0,333425545

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Σαρχηεηα
Οκάδα

N
23
23

Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε
2,197460
,9501875
2,6522
1,02730

Διάρηζην
,8183
1,00

Μέγηζην
3,8918
4,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Μέζε
ηαρύηεηα
2,428
3
,489

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,489 > 0,05.

Σρήκα 7. 10: Μεηαβάζεηο κεηαμύ θσηεηλήο θαη ζθνηεηλήο δώλεο θαηά ηε Γνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηόο /
Σθόηνπο”. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ν κέζνο αξηζκόο κεηαβάζεσλ.
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Μεηαβάζεηο κεηαμύ δσλώλ
28
15,75
20,5
16

Coffea cruda
Opium
Internal Control
Control

Σππηθό ζθάικα
7,810249676
2,710758987
2,929732639
3,714835124

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Μεηαβάζεηο κεηαμχ δσλψλ
Οκάδα

Μέζε ηηκή
18,65
2,6522

N
23
23

Σππηθή απόθιηζε
9,148
1,02730

Διάρηζην
7
1,00

Μέγηζην
42
4,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Μεηαβάζεηο
κεηαμύ δσλώλ
2,406
3
,493

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,493 > 0,05.

7.3 Γνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ”

Σρήκα 7. 11: Σπλνιηθή δηαλπζείζα απόζηαζε θαηά ηε Γνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ”. Σηνλ
άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε
δηαλπζείζα απόζηαζε (cm).
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Γηαλπζείζα απόζηαζε
1014,075373
1171,254783
1106,635081
1090,625249

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Σππηθό ζθάικα
229,9524712
76,51428688
150,6779809
90,45894131

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Γηαλπζείζα απφζηαζε
Οκάδα

Μέζε ηηκή
1112,862016
2,65

N
23
23

Σππηθή απόθιηζε
272,3192554
1,027

Διάρηζην
612,9825
1

Μέγηζην
1465,7132
4

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Γηαλπζείζα
απόζηαζε
,645
3
,886

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,886 > 0,05.

Σρήκα 7. 12: Γηάξθεηα παξακνλήο ζηνπο αλνηρηνύο βξαρίνλεο θαηά ηε Γνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ
Λαβπξίλζνπ”. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηνπο αλνηρηνύο βξαρίνλεο (s).
171

Παξακνλή ζηνπο αλνηρηνύο βξαρίνλεο
Γηάξθεηα
29,70666667
125,5866667
63,46
82,4533333

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Σππηθό ζθάικα
16,28560646
34,09351219
36,3618023
47,02454924

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
N

Μεζε ηηκή

Παξακνλή ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο 21
Οκάδα
23

81,815238
2,65

Σππηθή
απόθιηζε
93,7433104
1,027

Διάρηζην

Μέγηζην

,0800
1

269,2000
4

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Παξακνλή ζηνπο αλνηρηνύο βξαρίνλεο
2,524
3
,471

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,471 > 0,05.

Σρήκα 7. 13: Γηάξθεηα παξακνλήο ζηνπο θιεηζηνύο βξαρίνλεο θαηά ηε Γνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ
Λαβπξίλζνπ”. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ζηνπο θιεηζηνύο βξαρίνλεο (s).
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Παξακνλή ζηνπο θιεηζηνύο βξαρίνλεο
Γηάξθεηα
Σππηθό ζθάικα
199,6
33,039548
153,845
40,189849
169,8533333
43,338187
168,5866667
47,848674

Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Παξακνλή ζηνπο θιεηζηνχο βξαρίνλεο
Οκάδα

N Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε
23 167,834783
101,5009347
23
2,65
1,027

Διάρηζην Μέγηζην
3,3200 286,0800
1
4

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Παξακνλή ζε θιεηζηνύο βξαρίνλεο
,221
3
,974

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,974 > 0.05.

7.4 Γνθηκαζία “Θεξκήο Δπηθάλεηαο”

Σρήκα 7. 14: Xξόλνο αληίδξαζεο θαηά ηε Γνθηκαζία “Θεξκήο Δπηθάλεηαο”. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ν κέζνο ρξόλνο αληίδξαζεο
(s).
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πλζήθε
Coffea cruda
Opium
Control
Internal Control

Υξόλνο αληίδξαζεο
11,46333333
10,595
8,983333333
10,71

Σππηθό ζθάικα
2,168980815
1,277879102
0,743346786
1,109029606

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Xξφλνο αληίδξαζεο
Οκάδα

N
23
23

Μέζε ηηκή
10,317826
2,65

Σππηθή απόθιηζε
2,9334125
1,027

Διάρηζην
6,1200
1

Μέγηζην
15,4100
4

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Υξόλνο
αληίδξαζεο
1,612
3
,657

Δθαξκφζηεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis γηα δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηνλ έιεγρν
ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο
νκάδεο, κε p-ηηκή = 0,657 > 0,05.
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Κεθάιαην

8

–

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΜΔΛΔΣΧΝ

ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ

ΔΠΗΒΗΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟ ΓΔΝΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη θπηηαξηθέο ζεηξέο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 4.2
(ζειίδα 78) θαη νη θπηηαξνηνμηθέο ρεκηθέο ελψζεηο ζηζπιαηίλε (CDDP) θαη νμαιηπιαηίλε
(OXP) πνπ αλαιχνληαη ζηα θεθάιαηα 4.1.1 (ζειίδα 76) θαη 2.4.5 (ζειίδα 63) αληίζηνηρα.
Γηάθνξεο ζπλζήθεο εμεηάζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
πνιιαπιά, κε κεζνδνινγία πνπ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 4.
Γηα ηε ζηζπιαηίλε, νη ζπγθεληξψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ θπκαίλνληαλ κεηαμχ ηεο
ζπγθέληξσζεο 1Υ δειαδή 166.6 κmol/l (γηα ηα πεηξάκαηα ησλ ζειίδσλ 176 έσο 183) ή
333.3 κmol/l (γηα ηα πεηξάκαηα ησλ ζειίδσλ 184 έσο 204) θαη ηεο ζπγθέληξσζεο 40C
δειαδή 16.66*10-84 mol/l (γηα ηα πεηξάκαηα ησλ ζειίδσλ 176 έσο 183) ή 33.33*10-84 mol/l
(γηα ηα πεηξάκαηα ησλ ζειίδσλ 184 έσο 204) αληίζηνηρα. Οη δηαθνξέο ζηηο κνξηαθφηεηεο
νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξηαθφηεηεο ησλ αξρηθψλ ζθεπαζκάησλ CDDP. Γηα ηελ
νμαιηπιαηίλε, νη ζπγθεληξψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ θπκαίλνληαλ κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο
1Υ δειαδή 12.58 mmol/l θαη ηεο ζπγθέληξσζεο 40C δειαδή 12.58*10-83 mol/l.
H θπηηαξνηνμηθφηεηα εμεηάζηεθε κε ηηο δνθηκαζία θπηηαξηθήο επηβίσζεο νπιθνξνδακίλεο
Β ή “SRB” (αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 4.4.1 ζηε ζειίδα 86) θαη ηε δνθηκαζία θπηηαξηθήο
επηβίσζεο 3-(4,5)-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide ή “MTT”
(αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 4.4.2 ζηε ζειίδα 89). Ζ γνλνηνμηθφηεηα εμεηάζηεθε κε ηε
δνθηκαζία ειεθηξνθόξεζεο κνλαδηαίσλ θπηηάξσλ ζε πεθηή αγαξόδεο ή δνθηκαζία
“Comet” πνπ αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 4.4.3 (ζειίδα 90).
ηα παξαθάησ πεηξάκαηα θπηηαξνηνμηθφηεηαο απεηθνλίδεηαη ε επηβίσζε ησλ θπηηαξηθψλ
ζεηξψλ ζε δηάθνξεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, εθθξαζκέλε σο ην θιάζκα επηβίσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηεο θσηνκεηξηθήο απνξξφθεζεο θάζε νκάδαο θαξκάθνπ
δηαηξεζείζεο κε ηε κέζε απνξξφθεζε ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο κάξηπξα. Σν θιάζκα
απνξξφθεζεο γηα ηελ νκάδα κάξηπξα θαζαπηή, ζεσξείηαη πάληα πσο ηζνχηαη κε ηε κνλάδα.
ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ θιάζκαηνο απνξξφθεζεο, ηφζν κεγαιχηεξν ζεσξείηαη ην
πνζνζηφ επηβίσζεο ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ. πνπ αλαγξάθεηαη “Control H20” ζεκαίλεη
φηη σο ζπλζήθε κάξηπξα ζεσξήζεθε φρη ε κή ρνξήγεζε θαλελφο δηαιχκαηνο αιιά ε
ρνξήγεζε πδαηηθνχ δηαιχκαηνο, ίζνπ φγθνπ κε ηνλ φγθν ηνμηθνχ παξάγνληα πνπ ρνξεγήζεθε
ζηα δείγκαηα. Σν αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηα πεηξάκαηα φπνπ ρνξεγήζεθαλ δηαιχκαηα
εκπνηηζκέλα ζε ζηεξεφ θνξέα (ζαθραξφδε, “Control Sac.”). Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
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απηέο νη ζπλζήθεο σο ζπλζήθεο κάξηπξα, ήηαλ πσο θξίζεθε ζθφπηκν ηα ΤΓΓ κελ
παξαζθεπαζηνχλ κε ρξήζε ζξεπηηθνχ κέζνπ σο δηαιχηε, αιιά λεξνχ, ψζηε λα κελ ππάξμεη
δπλακνπνίεζε θαί ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ.
ηα πεηξάκαηα επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ, νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη δχν: α) ην
κέζν κήθνο ηεο νπξάο ηνπ “θνκήηε” δειαδή ε κέζε απφζηαζε ηεο κεηαηφπηζεο, κέζα ζηελ
ειεθηξνθνξεηηθή γέιε, ζξαπζκάησλ θαηεζηξακκέλνπ DNA απφ ηνλ θπηηαξηθφ ππξήλα, θαη
β) ε κέζε έληαζε θζνξηζκνύ ηεο νπξάο ηνπ “θνκήηε” δειαδή ε κέζε έληαζε θζνξηζκνχ
ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixels) ηεο νπξάο. ζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ησλ δχν απηψλ
παξακέηξσλ, ηφζν εθηελέζηεξε ζεσξείηαη ε γνλνηνμηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε ζηα θχηηαξα.

8.1 Μειέηεο κε ζηζπιαηίλε (CDDP)

Κύηηαξα HeLa (Γνθηκαζία SRB)

Σρήκα 8. 1: Eπηβίσζε θπηηάξσλ HeLa πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή CDDP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ,
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο αλά
νκάδεο ψζηε λα απνθαζηζηεί αλ ζα αθνινπζεζνχλ παξακεηξηθέο ή κε παξακεηξηθέο
δηαδηθαζίεο.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
HeLa
12X
,230
6
,200*
,958
6
12C
,301
6
,096
,790
6
30C
,231
6
,200*
,895
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,801
,048
,343

Καζψο δελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
N
HeLa
Οκάδα

18
18
Οκάδα

HeLa

12X
12C
30C
χλνιν

Σππηθή
Διάρηζην
απόθιηζε
1,096217
,1979249
,7839
1,00
,840
0
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

Μέζε ηηκή

Μέγηζην
1,5093
2

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
9,00
10,50
9,00

N
6
6
6
18

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

HeLa
,316
2
,854

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,854 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Κύηηαξα A549 (Γνθηκαζία SRB)

Σρήκα 8. 2: Eπηβίσζε θπηηάξσλ Α549 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή CDDP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα
72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη
ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
A549
12X
,365
6
,012
,815
6
12C
,233
6
,200*
,964
6
30C
,184
6
,200*
,961
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,080
,851
,831

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ν
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝOVA.
One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα κέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ Διάρηζην Μέγηζην
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

12X

6

1,092872

,0568635

,0232144

1,033197

1,152546

1,0250

1,1984

12C

6

1,091555

,0515352

,0210391

1,037472

1,145638

1,0155

1,1643

30C

6

1,028547

,1171439

,0478238

,905612

1,151482

,8354

1,1766

χλνιν

18

1,070991

,0819896

,0193251

1,030219

1,111764

,8354

1,1984
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Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
2,196

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
2

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
15

p-ηηκή
,146

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,016
,098
,114

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
2
15
17

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,008
,007

F-ηηκή

p-ηηκή

1,240

,317

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,317 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Κύηηαξα MRC5 (Γνθηκαζία SRB)

Σρήκα 8. 3: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜRC-5 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή CDDP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ,
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
12X
,259
6
,200*
,837
6
MRC5
12C
,210
6
,200*
,897
6
30C
,258
6
,200*
,859
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
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p-ηηκή
,122
,357
,184

α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ν
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
One-way ANOVA

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

12X

6

1,105813

,0650738

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα κέζε ηηκή
Σππηθό
Κάησ
όξην
ηνπ Άλσ όξην ηνπ Διάρηζην
ζθάικα
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο
,0265663
1,037523
1,174104
,9837

12C

6

,904548

,1241659

,0506905

,774244

1,034852

,7902

1,1105

30C

6

1,094393

,0809286

,0330390

1,009464

1,179323

1,0042

1,1864

χλνιν 18 1,034918

,1293341

,0304843

,970602

1,099235

,7902

1,1864

Μέγηζην

1,1631

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
1,738

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
2

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
15

p-ηηκή
,210

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,153
,131
,284

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
2
15
17

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,077
,009

F-ηηκή

p-ηηκή

8,780

,003

Αλάιπζε Post Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Tukey HSD
95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
(I) Οκάδα

12X
12C
30C

(J) Οκάδα

12C
30C
12X
30C
12X
12C

Μέζε δηαθνξά

Σππηθό

(I-J)

ζθάικα

,2012650*
,0114200
-,2012650*
-,1898450*
-,0114200
,1898450*

,0539560
,0539560
,0539560
,0539560
,0539560
,0539560

*Ζ δηαθνξά κέζσλ ηηκψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%
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p-ηηκή

,005
,976
,005
,008
,976
,008

Κάησ όξην ηνπ

Άλσ όξην ηνπ

δηαζηήκαηνο

δηαζηήκαηνο

εκπηζηνζύλεο
,061116
-,128729
-,341414
-,329994
-,151569
,049696

εκπηζηνζύλεο
,341414
,151569
-,061116
-,049696
,128729
,329994

Γηαπηζηψλεηαη πσο ε πξνυπφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο δελ απνξξίπηεηαη, θαζψο ε p-ηηκή
> 0.05 (5%). Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε Post Hoc αλάιπζε, κε βάζε ηνλ έιεγρν Tukey HSD, ν
νπνίνο πξαγκαηνπνηεί πνιιαπινχο ειέγρνπο γηα δεχγε νκάδσλ, δειαδή ειέγρεη ηηο κέζεο
ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο αλά δχν νκάδεο ψζηε λα βξεζνχλ νη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ. Οη νκάδεο
πνπ δηαθέξνπλ κε πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα είλαη νη:


12X θαη 12C (p-ηηκή = 0,005)



30C θαη 12C (p-ηηκή = 0,008)

Κύηηαξα MCF-7 (Γνθηκαζία SRB)

Σρήκα 8. 4: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜCF-7 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή CDDP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ,
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
MCF-7
12X
,221
6
,200*
,892
6
12C
,227
6
,200*
,949
6
30C
,237
6
,200*
,879
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,330
,730
,263

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ν
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝΟVA.
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One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

12X

6

1,023637

,1393827

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα κέζε ηηκή
Σππηθό
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ
ζθάικα
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο
,0569028
,877363
1,169910

12C

6

,970100

,0905121

,0369514

,875113

30C

6

,982045

,1345629

,0549351

χλνιν 18

,991927

,1183497

,0278953

Διάρηζην

Μέγηζην

,8847

1,2635

1,065087

,8194

1,0871

,840830

1,123260

,8512

1,2178

,933073

1,050781

,8194

1,2635

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,305

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
2

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
15

p-ηηκή
,742

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,009
,229
,238

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
2
15
17

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,005
,015

F-ηηκή

p-ηηκή

,311

,737

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,737 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Κύηηαξα N2a (Γνθηκαζία SRB)
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Σρήκα 8. 5: Eπηβίσζε θπηηάξσλ N2α πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή CDDP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα
72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη
ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
N2a
12X
,198
6
,200*
,919
6
12C
,293
6
,117
,880
6
30C
,258
6
,200*
,887
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,496
,267
,302

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

12X

6

1,091115

,0807613

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα κέζε ηηκή
Σππηθό
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ
ζθάικα
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο
,0329707
1,006361
1,175869

12C

6

1,198185

,2339253

,0954996

,952695

30C

6

1,081732

,0409824

,0167310

18

1,123677

,1464967

,0345296

χλνιν

Διάρηζην

Μέγηζην

,9974

1,1950

1,443675

,8867

1,4741

1,038723

1,124740

1,0394

1,1409

1,050826

1,196528

,8867

1,4741

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
9,711

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
2

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
15

p-ηηκή
,002

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,050
,315
,365

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
2
15
17

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,025
,021

F-ηηκή

p-ηηκή

1,197

,329

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,329 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Oη δνθηκέο επαλαιήθζεθαλ γηα ηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο HeLa θαη MRC5 κε επηπιένλ πξνζζήθε
“ηζνπαζεηηθήο” κεζνδνινγίαο, δειαδή κε πξνεπαηζζεηνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ κέζσ έθζεζήο
ηνπο ζε ππεξαξαηέο ζπγθεληξψζεηο OXP γηα 6 ψξεο πξηλ ηελ έθζεζε ζηελ ηνμηθή
ζπγθέληξσζε γηα 66 ψξεο, ή θαη ην αληίζηξνθν. Ζ πξνεπαηζζεηνπνίεζε πξνζηέζεθε σο
επηπιένλ κεζνδνινγία θαη ζε φια ηα πεηξάκαηα πνπ αθνινχζεζαλ κε άιιεο θπηηαξηθέο
ζεηξέο. Δπίζεο, κε βάζε ην ζπλήζε ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ ΤΓΓ γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε ζε
αζζελείο, δνθηκάζηεθε ν εκπνηηζκφο ζηεξενχ θνξέα (ζαθραξφδεο) κε ηα ΤΓΓ θαη ε
ρνξήγεζή ηνπο ζε απηή ηε κνξθή ζηηο θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ
δνθηκψλ απηψλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

Κύηηαξα ΖeLa (Γνθηκαζία SRB)

Σρήκα 8. 6: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΗeLa πνπ έιαβαλ γηα 72 ώξεο ππεξαξαηή CDDP δηαθνξεηηθώλ
ζπγθεληξώζεσλ, είηε δηαιπκέλε ζε πδαηηθό θνξέα (“Η20” ζην ζρήκα) είηε δηαιπκέλε ζε πδαηηθό θνξέα
εκπνηηζκέλν ζε ζαθραξόδε (“S” / “Sac.” ζην ζρήκα). Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη
πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ
θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

i. Τδαηηθά δηαιύκαηα:
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Οκάδα

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
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Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

HeLa

Control H20
,182
6
,200*
12X
,356
6
,017
12C
,249
6
,200*
30C
,252
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

,925
,708
,830
,861

6
6
6
6

,542
,008
,107
,192

Καζψο δελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

H 20
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

24
24

1,64550
1,50

Σππηθή
απόθιηζε
,324896
1,142

Διάρηζην

Μέγηζην

1,156
0

2,324
3

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

Τδαηηθά
δηαιύκαηα
5,007
3
,171

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,171 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
ii. Γηαιύκαηα εκπνηηζκέλα ζε ζαθραξόδε:
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

HeLa

Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
Control αθρ.
,371
6
,010
12X
,242
6
,200*
12C
,279
6
,160
30C
,289
6
,128

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,717
6
,847
6
,860
6
,801
6

p-ηηκή
,009
,148
,189
,060

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Καζψο δελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
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Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

αθρ.
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

24
24

1,45579
1,50

Σππηθή
απόθιηζε
,266929
1,142

Διάρηζην

Μέγηζην

1,140
0

1,901
3

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

Γηαιύκαηα
ζαθραξόδεο
,233
3
,972

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,972 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 7: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΗeLa πνπ έιαβαλ γηα 6 ώξεο πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ππεξαξαηή
CDDP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ηνμηθέο δόζεηο (IC25 ή IC50 ή IC75)
CDDP γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Γόζε CDDP IC25 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Οκάδα

Kolmogorov-Smirnovα

186

Shapiro-Wilk

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
CDDP IC25
Control IC25
,264
6
12X+IC25
,272
6
12C+IC25
,257
6
30C+IC25
,222
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
ηαηηζηηθή

p-ηηκή

ηαηηζηηθή

*

,200
,186
,200*
,200*

,913
,851
,896
,900

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
6
6
6
6

p-ηηκή
,456
,161
,349
,376

Aθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε παξακεηξηθφο
έιεγρνο One-way ANOVA.

One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Control IC25
12X+IC25
12C+IC25
30C+IC25
χλνιν

N

Μέζε
ηηκή

6
6
6
6
24

1,02517
1,25417
1,21883
1,21400
1,17804

Σππηθή
Σππηθό
απόθιηζε ζθάικα
,119047
,193331
,210429
,224365
,200389

,048601
,078927
,085907
,091597
,040904

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα κέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ Διάρηζην
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο
,90023
1,15010
,832
1,05128
1,45706
,972
,99800
1,43967
,999
,97854
1,44946
,987
1,09342
1,26266
,832

Μέγηζην

1,204
1,428
1,534
1,525
1,534

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
Βαζκνί
Βαζκνί
ειεπζεξίαο1 ειεπζεξίαο2
3
20

Levene
ηαηηζηηθή
1,894

p-ηηκή
,163

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,193
,731
,924

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,064
,037

F-ηηκή

p-ηηκή

1,758

,188

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,188 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Γόζε CDDP IC50 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Οκάδα

Kolmogorov-Smirnovα
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Shapiro-Wilk

Βαζκνί
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
CDDP IC50 Control IC50
,229
6
,200*
12X+IC50
,225
6
,200*
12C+IC50
,182
6
,200*
30C+IC50
,234
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
ηαηηζηηθή

ηαηηζηηθή
,853
,914
,908
,855

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
6
6
6
6

p-ηηκή
,166
,465
,425
,171

Aθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε παξακεηξηθφο
έιεγρνο One-way ANOVA.

One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Control IC50
12X+IC50
12C+IC50
30C+IC50
χλνιν

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

6
6
6
6
24

,61700
,70017
,61900
,65483
,64775

,057345
,073993
,042138
,036482
,061421

,023411
,030208
,017203
,014894
,012538

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα κέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ Διάρηζην
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο
,55682
,67718
,569
,62252
,77782
,584
,57478
,66322
,560
,61655
,69312
,624
,62181
,67369
,560

Μέγηζην

,721
,777
,663
,718
,777

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
1,372

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,280

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,027
,059
,087

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,009
,003

F-ηηκή

p-ηηκή

3,080

,051

Αλάιπζε Post Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Tukey HSD

(I) Οκάδα

(J) Οκάδα

Μέζε
δηαθνξά
(I-J)

Control IC50

12X+IC50
12C+IC50
30C+IC50
Control IC50
12C+IC50

-,083167
-,002000
-,037833
,083167
,081167

12X+IC50

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

,031451
,031451
,031451
,031451
,031451

,068
1,000
,632
,068
,077
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95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
-,17120
,00486
-,09003
,08603
-,12586
,05020
-,00486
,17120
-,00686
,16920

IC50 +12C

IC50+30C

30C+IC50
Control IC50
12X+IC50
30C+IC50
Control IC50
12X+IC50
12C+IC50

,045333
,002000
-,081167
-,035833
,037833
-,045333
,035833

,031451
,031451
,031451
,031451
,031451
,031451
,031451

,490
1,000
,077
,670
,632
,490
,670

-,04270
-,08603
-,16920
-,12386
-,05020
-,13336
-,05220

,13336
,09003
,00686
,05220
,12586
,04270
,12386

Με βάζε ηνλ έιεγρν ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ (p-ηηκή = 0,280 > 5%) ζπκπεξαίλεηαη πσο
νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. πλεπψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπινί Post Hoc έιεγρνη γηα
δεχγε νκάδσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρν Tukey HSD. Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,051 ηνπ ζπλνιηθνχ
ειέγρνπ ηεο F-ηηκήο, ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ νξηαθέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ νξηαθά κεηαμχ ηνπο είλαη νη:


Control IC50 θαη 12X+IC50 (p-ηηκή = 0.068)



12C+IC50 θαη 12X+IC50 (p-ηηκή = 0.077)

Γόζε CDDP IC75 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
CDDP IC75 Control IC75
,219
6
,200*
12X+IC75
,142
6
,200*
12C+IC75
,329
6
,042
30C+IC75
,196
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,909
6
,983
6
,801
6
,898
6

p-ηηκή
,429
,967
,060
,365

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε παξακεηξηθφο
έιεγρνο One-way ANOVA.

One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

Control IC75

6

,60117

,046803

12X+IC75

6

,67667

12C+IC75

6

30C+IC75

6

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα κέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

,019107

,55205

,65028

,554

,676

,055863

,022806

,61804

,73529

,594

,749

,64800

,083793

,034208

,56007

,73593

,583

,798

,56083

,016117

,006580

,54392

,57775

,533

,576
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χλνιν 24

,62167

,069156

,014116

,59246

,65087

,533

,798

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
Levene
ηαηηζηηθή
3,777

Βαζκνί
Βαζκνί
ειεπζεξίαο1 ειεπζεξίαο2
3
20

p-ηηκή
,027

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,047
,063
,110

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,016
,003

F-ηηκή

p-ηηκή

4,980

,010

Έιεγρνη Post Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Games-Howell

(I) Οκάδα

Control IC75

12X+IC75

12C+IC75

30C+IC75

(J) Οκάδα

Μέζε δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

12X+IC75
12C+IC75
30C+IC75
Control IC75
12C+IC75
30C+IC75
Control IC75
12X+IC75
30C+IC75
Control IC75
12X+IC75
12C+IC75

-,075500
-,046833
,040333
,075500
,028667
,115833*
,046833
-,028667
,087167
-,040333
-,115833*
-,087167

,029752
,039183
,020209
,029752
,041113
,023736
,039183
,041113
,034835
,020209
,023736
,034835

,115
,647
,284
,115
,896
,012
,647
,896
,167
,284
,012
,167

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο

-,16703
-,17289
-,02902
-,01603
-,10055
,03289
-,07922
-,15788
-,03801
-,10969
-,19878
-,21234

,01603
,07922
,10969
,16703
,15788
,19878
,17289
,10055
,21234
,02902
-,03289
,03801

*. Ζ δηαθνξά κέζσλ ηηκψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%

Με βάζε ηνλ έιεγρν γηα ηνλ έιεγρν ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ (p-ηηκή = 0,027 < 5%)
ζπκπεξαίλεηαη πσο νη δηαθπκάλζεηο είλαη άληζεο. πλεπψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπινί
Post Hoc έιεγρνη γηα δεχγε νκάδσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρν Games-Howell. Με βάζε ηελ p-ηηκή
= 0,010 ηνπ ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ηεο F-ηηκήο, ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κε βάζε ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα είλαη νη:


12X+IC75 θαη 30C+IC75 (p-ηηκή = 0.012)
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Σρήκα 8. 8: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΗeLa πνπ έιαβαλ γηα 6 ώξεο πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ππεξαξαηή
CDDP εκπνηηζκέλε ζε ζαθραξόδε, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ηνμηθή ζπγθέληξσζε (IC25 ή IC50 ή IC75)
CDDP γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Γόζε CDDP IC25 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Οκάδα
CDDP IC25

Control IC25
12X+IC25
12C+IC25
30C+IC25

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,201
6
,200*
,235
6
,200*
,239
6
,200*
,248
6
,200*

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,946
6
,924
6
,915
6
,808
6

p-ηηκή
,706
,534
,474
,070

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Aθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε παξακεηξηθφο
έιεγρνο One-way ANOVA.
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One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα κέζε ηηκή

Σππηθό
ζθάικα Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην Μέγηζην

Control IC25

6

,89683

,059388

,024245

,83451

,95916

,795

,971

12X+IC25

6

,90300

,073417

,029972

,82595

,98005

,823

1,024

12C+IC25

6

,91433

,100452

,041009

,80892

1,01975

,806

1,060

30C+IC25

6

,89883

,089224

,036426

,80520

,99247

,830

1,063

24

,90325

,076881

,015693

,87079

,93571

,795

1,063

χλνιν

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Control IC25

6

,46483

,049769

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα κέζε ηηκή
Σππηθό
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
ζθάικα
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
,020318
,41260
,51706

12X+IC25

6

,45183

,046297

,018900

,40325

12C+IC25

6

,41467

,053746

,021942

30C+IC25

6

,44450

,048678

χλνιν 24

,44396

,050013

Διάρηζην

Μέγηζην

,412

,522

,50042

,376

,515

,35826

,47107

,334

,480

,019873

,39342

,49558

,395

,518

,010209

,42284

,46508

,334

,522

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,762

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,529

Οne-way ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,001
,135
,136

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,000
,007

F-ηηκή

p-ηηκή

,054

,983

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,983 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Γόζε CDDP IC50 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
CDDP IC50
Control IC50
,156
6
,200*
12X+IC50
,252
6
,200*
12C+IC50
,152
6
,200*
30C+IC50
,193
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,971
6
,923
6
,968
6
,921
6

p-ηηκή
,900
,529
,876
,511

Aθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε παξακεηξηθφο
έιεγρνο One-way ANOVA.

One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Control IC50

6

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα κέζε ηηκή
Μέζε Σππηθή
Σππηθό
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ Διάρηζην
ηηκή απόθιηζε ζθάικα
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο
,66000 ,072122 ,029444
,58431
,73569
,570

12X+IC50

6

,66133

,056987

,023265

,60153

,72114

,593

,761

12C+IC50

6

,63433

,065280

,026650

,56583

,70284

,545

,717

30C+IC50

6

,61950

,082143

,033535

,53330

,70570

,521

,720

χλνιν 24

,64379

,067499

,013778

,61529

,67229

,521

,761

N

Μέγηζην

,761

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,844

Βαζκνί
Βαζκνί
ειεπζεξίαο1 ειεπζεξίαο2
3
20

p-ηηκή
,486

One-way ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,007
,097
,105

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23
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Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,002
,005

F-ηηκή

p-ηηκή

,514

,677

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,677 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Γόζε CDDP IC75 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
CDDP IC75
Control IC75
,294
6
,114
12X+IC75
,258
6
,200*
12C+IC75
,181
6
,200*
30C+IC75
,267
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,810
6
,944
6
,971
6
,901
6

p-ηηκή
,072
,690
,896
,381

Aθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε παξακεηξηθφο
έιεγρνο One-way ANOVA.
One-way ANOVA
Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,433

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,732

One-way ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,008
,049
,058

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,003
,002

F-ηηκή

p-ηηκή

1,098

,373

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,373 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Κύηηαξα MRC5 (Γνθηκαζία SRB)

Σρήκα 8. 9: Eπηβίσζε θπηηάξσλ MRC5 πνπ έιαβαλ γηα 72 ώξεο ππεξαξαηή CDDP δηαθνξεηηθώλ
ζπγθεληξώζεσλ, είηε δηαιπκέλε ζε πδαηηθό θνξέα (“H20” ζην ζρήκα) είηε δηαιπκέλε ζε πδαηηθό θνξέα
θαη εκπνηηζκέλε ζε ζαθραξόδε (“S” / “Sac.” ζην ζρήκα). Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη
πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ
θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

i. Τδαηηθά δηαιύκαηα:
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
MRC5
Control
,191
6
,200*
,873
6
12X
,316
6
,061
,708
6
12C
,145
6
,200*
,970
6
30C
,149
6
,200*
,957
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,240
,008
,891
,794

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
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Έιεγρνο Kruskal-Wallis

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

H2O
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

24
24

1,050458
1,50

Σππηθή
απόθιηζε
,1090492
1,142

Διάρηζην

Μέγηζην

,9260
0

1,3350
3

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

H2O

Οκάδα

N

Control
12X
12C
30C
χλνιν

6
6
6
6
24

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
16,25
8,58
12,67
12,50

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθφ p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Γνθηκή Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

H2O
3,533
3
,316

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,316 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
ii. Γηαιύκαηα εκπνηηζκέλα ζε ζαθραξόδε:
Γνθηκή θαλνληθόηεηαο

Οκάδα
MRC5

Control
12X
12C
30C

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,177
6
,200*
,303
6
,090
,342
6
,027
,196
6
,200*

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,984
6
,834
6
,770
6
,913
6

p-ηηκή
,969
,116
,031
,457

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
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ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε

Γνθηκή Kruskal-Wallis

αθρ.
Οκάδα

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε
,975292
,0881370
1,50
1,142

N
24
24

αθρ.

Διάρηζην
,8220
0

Μέγηζην
1,1670
3

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο
Μέζε ηηκή
Οκάδα
N
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
Control
6
14,17
12X
6
9,33
12C
6
11,00
30C
6
15,50
χλνιν 24
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθφ p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

αθρ.
2,887
3
,409

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,409 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 10: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜRC-5 πνπ έιαβαλ γηα 6 ώξεο πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ππεξαξαηή
CDDP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ηνμηθή δόζε (IC25 ή IC50 ή IC75) CDDP
επί 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
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Γόζε CDDP IC25 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
CDDP IC25 Control ΗC25
,212
6
,200*
12X+IC25
,348
6
,022
12C+IC25
,244
6
,200*
30C+IC25
,261
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,887
6
,798
6
,892
6
,834
6

p-ηηκή
,305
,057
,327
,116

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝΟVA.
One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα Μέζε ηηκή

N

Μέζε ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

Control IC25

6

1,054167

,2609333

,1065256

12X+IC25

6

,984833

,2071438

,0845661

,767449

12C+IC25

6

1,014167

,2083213

,0850468

30C+IC25

6

1,023833

,1906509

χλνιν 24

1,019250

,2051939

Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο
,780334
1,327999

Διάρηζην

Μέγηζην

,7290

1,3360

1,202217

,8180

1,3110

,795547

1,232786

,7410

1,2340

,0778329

,823757

1,223909

,7760

1,2020

,0418850

,932604

1,105896

,7290

1,3360

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,856

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,015
,954
,968

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3
ANOVA
Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,005
,048

p-ηηκή
,480

F-ηηκή

p-ηηκή

,103

,957

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,957 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Γόζε CDDP ΗC50 :

Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
Οκάδα
ηαηηζηηθή ειεπζεξί p-ηηκή
αο
CDDP IC50 Control IC50
,187
6
,200*
12X+IC50
,231
6
,200*
12C+IC50
,235
6
,200*
30C+IC50
,180
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

,973
,891
,937
,951

6
6
6
6

,910
,321
,639
,745

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝΟVA.

One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Control IC50

6

,639500

,0153851

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα Μέζε ηηκή
Σππηθό
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
ζθάικα
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
,0062809
,623354
,655646

12X+IC50

6

,642667

,0654696

,0267278

,573961

12C+IC50

6

,667000

,0467461

,0190840

30C+IC50

6

,636500

,0462245

χλνιν 24

,646417

,0455535

Διάρηζην

Μέγηζην

,6170

,6610

,711373

,5770

,7600

,617943

,716057

,6140

,7380

,0188711

,587990

,685010

,5570

,6920

,0092986

,627181

,665652

,5570

,7600

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
1,562

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,230

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,004
,044
,048

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23
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Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,001
,002

F-ηηκή

p-ηηκή

,528

,668

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,668 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Γόζε CDDP IC75 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
CDDP IC75 Control IC75
,207
6
,200*
12X+IC75
,277
6
,166
12C+IC75
,182
6
,200*
30C+IC75
,230
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,968
6
,851
6
,958
6
,803
6

p-ηηκή
,877
,161
,803
,062

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝΟVA.
One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

IC75 Control

6

,454000

,0295432

12X+IC75

6

,442500

12C+IC75

6

30C+IC75
χλνιν

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

,0120610

,422996

,485004

,4090

,4970

,0334350

,0136498

,407412

,477588

,4070

,4820

,450000

,0504103

,0205799

,397098

,502902

,3920

,5330

6

,457000

,0455939

,0186136

,409152

,504848

,4170

,5140

24

,450875

,0383137

,0078208

,434697

,467053

,3920

,5330

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,926

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,446

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,001
,033
,034

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

200

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,000
,002

F-ηηκή

p-ηηκή

,143

,933

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,933 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 11: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜRC-5 πνπ έιαβαλ γηα 6 ώξεο πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε ππεξαξαηή
CDDP εκπνηηζκέλε ζε ζαθραξόδε, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ηνμηθή ζπγθέληξσζε CDDP (IC25 ή IC50 ή
IC75) γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Γόζε CDDP IC25 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
CDDP IC25 Control IC25
,201
6
12X+IC25
,235
6
12C+IC25
,239
6
30C+IC25
,248
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
*

,200
,200*
,200*
,200*

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,946
6
,924
6
,915
6
,808
6

p-ηηκή
,706
,534
,474
,070

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
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One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

Control IC25
12X+IC25
12C+IC25
30C+IC25

6
6
6
6

,896833
,903000
,914333
,898833

,0593883
,0734166
,1004523
,0892242

,0242452
,0299722
,0410095
,0364256

,834509
,825954
,808915
,805198

χλνιν

24

,903250

,0768806

,0156932

,870786

Διάρηζην

Μέγηζην

,959158
,980046
1,019752
,992468

,7950
,8230
,8060
,8300

,9710
1,0240
1,0600
1,0630

,935714

,7950

1,0630

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,762

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,529

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,001
,135
,136

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,000
,007

F-ηηκή

p-ηηκή

,054

,983

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,983 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Γόζε CDDP IC50 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
CDDP IC50 Control IC50
,156
6
12X+IC50
,252
6
12C+IC50
,152
6
30C+IC50
,193
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
*

,200
,200*
,200*
,200*

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,971
6
,923
6
,968
6
,921
6

p-ηηκή
,900
,529
,876
,511

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝΟVA.
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One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Control IC50 6
12X+IC50
6
12C+IC50
6
30C+IC50
6
χλνιν 24

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

,660000
,661333
,634333
,619500
,643792

,0721221
,0569865
,0652799
,0821432
,0674988

,0294437
,0232647
,0266504
,0335348
,0137781

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ Διάρηζην
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο εκπηζηνζύλεο

,584312
,601530
,565826
,533296
,615289

,735688
,721137
,702840
,705704
,672294

,5700
,5930
,5450
,5210
,5210

Μέγηζην

,7610
,7610
,7170
,7200
,7610

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,844

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,486

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,007
,097
,105

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,002
,005

F-ηηκή

p-ηηκή

,514

,677

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,677 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Γόζε CDDP ΗC75 :
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

Οκάδα
CDDP IC75

Control IC75
12X+IC75
12C+IC75
30C+IC75

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,294
6
,114
,258
6
,200*
,181
6
,200*
,267
6
,200*

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
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Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,810
6
,072
,944
6
,690
,971
6
,896
,901
6
,381

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ν
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Control IC75
12X+IC75
12C+IC75
30C+IC75
χλνιν

N

Μέζε ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

6
6
6
6
24

,464833
,451833
,414667
,444500
,443958

,0497691
,0462965
,0537463
,0486775
,0500126

,0203182
,0189005
,0219418
,0198725
,0102088

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

,412604
,403248
,358263
,393416
,422840

,517063
,500419
,471070
,495584
,465077

,4120
,3760
,3340
,3950
,3340

,5220
,5150
,4800
,5180
,5220

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,433

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
3

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
20

p-ηηκή
,732

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,008
,049
,058

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
3
20
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,003
,002

F-ηηκή

p-ηηκή

1,098

,373

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,373 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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8.2 Μειέηεο κε νμαιηπιαηίλε (OXP)

Κύηηαξα MRC5 (Γνθηκαζία SRB)

Σρήκα 8. 12: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜRC-5 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ,
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
MRC5
Control H20
,344
6
,025
12X
,270
6
,196
12C
,180
6
,200*
20C
,227
6
,200*
30C
,240
6
,200*
40C
,319
6
,056
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,795
6
,053
,859
6
,186
,950
6
,742
,909
6
,429
,930
6
,580
,835
6
,119

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝOVA.
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One-way ANOVA

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
,65420
,74747
,54627
,70106

N

Μέζε Σππηθή
ηηκή απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

Control H20
12X

6
6

,70083
,62367

,044436
,073750

,018141
,030108

12C

6

,58517

,078451

,032028

,50284

20C

6

,64567

,056885

,023223

30C

6

,65183

,047305

40C

6

,68450

χλνιν 36 ,64861

Διάρηζην

Μέγηζην

,616
,493

,738
,690

,66750

,495

,697

,58597

,70536

,588

,735

,019312

,60219

,70148

,593

,735

,029385

,011997

,65366

,71534

,651

,722

,065817

,010970

,62634

,67088

,493

,738

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
1,424

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
5

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
30

p-ηηκή
,244

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,052
,100
,152

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
5
30
35

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,010
,003

F-ηηκή

p-ηηκή

3,140

,021

Έιεγρνη Post Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Tukey HSD

(I) Οκάδα

Control H20

12X

(J) Οκάδα

Μέζε
δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

12X
12C
20C
30C
40C
Control H20
12C
20C
30C
40C

,077167
,115667*
,055167
,049000
,016333
-,077167
,038500
-,022000
-,028167
-,060833

,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254

,217
,018
,568
,683
,996
,217
,853
,985
,956
,463
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95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
-,02398
,17831
,01452
,21681
-,04598
,15631
-,05215
,15015
-,08481
,11748
-,17831
,02398
-,06265
,13965
-,12315
,07915
-,12931
,07298
-,16198
,04031

(I) Οκάδα

12C

20C

30C

40C

(J) Οκάδα

Μέζε
δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

Control H20
12X
20C
30C
40C
Control H20
12X
12C
30C
40C
Control H20
12X
12C
20C
40C
Control H20
12X
12C
20C
30C

-,115667*
-,038500
-,060500
-,066667
-,099333
-,055167
,022000
,060500
-,006167
-,038833
-,049000
,028167
,066667
,006167
-,032667
-,016333
,060833
,099333
,038833
,032667

,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254
,033254

,018
,853
,469
,363
,057
,568
,985
,469
1,000
,848
,683
,956
,363
1,000
,920
,996
,463
,057
,848
,920

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
-,21681
-,01452
-,13965
,06265
-,16165
,04065
-,16781
,03448
-,20048
,00181
-,15631
,04598
-,07915
,12315
-,04065
,16165
-,10731
,09498
-,13998
,06231
-,15015
,05215
-,07298
,12931
-,03448
,16781
-,09498
,10731
-,13381
,06848
-,11748
,08481
-,04031
,16198
-,00181
,20048
-,06231
,13998
-,06848
,13381

*. Ζ δηαθνξά κέζσλ ηηκψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%

Με βάζε ην ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ (p-ηηκή = 0,244 > 5%)
ζπκπεξαίλεηαη πσο νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. πλεπψο έγηλαλ πνιιαπινί Post Hoc έιεγρνη
γηα δεχγε νκάδσλ κε βάζε ηνλ έιεγρν Tukey HSD. Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,021 ηνπ
ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ηεο F-ηηκήο, ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε βάζε ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα είλαη νη:


Control H20 θαη 12C (p-ηηκή = 0,018)



12C θαη 40C (p-ηηκή = 0, 057)
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Σρήκα 8. 13: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜRC-5 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε OXP IC25 γηα 6 ώξεο θαη ζηε
ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή ΟΦP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
Control IC25
,368
6
,011
OXP IC25
IC25+12X
,246
6
,200*
IC25+12C
,229
6
,200*
IC25+20C
,300
6
,097
IC25+30C
,218
6
,200*
IC25+40C
,352
6
,019
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,818
6
,887
6
,894
6
,876
6
,928
6
,728
6

p-ηηκή
,085
,301
,342
,250
,565
,012

ιεο νη νκάδεο δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

IC25
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

36
36

,24947
2,50

Σππηθή
απόθιηζε
,018500
1,732

Διάρηζην

Μέγηζην

,170
0

,284
5

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα
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IC25
6,384
5
,271

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,271 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 14: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜRC-5 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε OXP IC50 γηα 6 ώξεο θαη ζηε
ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή ΟΦP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
OXP IC50
Control IC50
,237
6
,200*
IC50+12X
,152
6
,200*
IC50+12C
,320
6
,055
IC50+20C
,213
6
,200*
IC50+30C
,201
6
,200*
IC50+40C
,245
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,876
6
,954
6
,772
6
,898
6
,897
6
,888
6

p-ηηκή
,253
,771
,032
,364
,357
,306

ιεο νη νκάδεο δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

IC50
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

36
36

,28753
2,50

Σππηθή
απόθιηζε
,042822
1,732
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Διάρηζην

Μέγηζην

,197
0

,413
5

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

IC50
2,124
5
,832

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,832 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 15: Eπηβίσζε θπηηάξσλ ΜRC-5 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε OXP IC75 γηα 6 ώξεο θαη ζηε
ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή ΟΦP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

Οκάδα
OXP IC75

Control IC75
IC75+12X
IC75+12C
IC75+20C
IC75+30C
IC75+40C

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,186
6
,200*
,185
6
,200*
,240
6
,200*
,203
6
,200*
,290
6
,126
,195
6
,200*

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,965
6
,888
6
,943
6
,945
6
,846
6
,873
6

p-ηηκή
,854
,307
,683
,696
,147
,236

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%).
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
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One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Control IC75
IC75+12X
IC75+12C
IC75+20C
IC75+30C
IC75+40C
χλνιν

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

6
6
6
6
6
6
36

,37917
,35983
,37417
,35750
,36283
,36233
,36597

,016130
,012106
,009196
,016233
,009020
,014390
,014598

,006585
,004942
,003754
,006627
,003683
,005875
,002433

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

,36224
,34713
,36452
,34046
,35337
,34723
,36103

,39609
,37254
,38382
,37454
,37230
,37743
,37091

Διάρηζην Μέγηζην
,355
,349
,359
,332
,354
,346
,332

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Βαζκνί
Levene
ειεπζεξίαο1
1,320
5

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
30

p-ηηκή
,282

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,002
,005
,007

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
5
30
35

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,000
,000

F-ηηκή

p-ηηκή

2,580

,047

Έιεγρνη Post Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Tukey HSD

(I) Οκάδα

Control IC75

IC75+12X

IC75+12C

(J) Οκάδα

Μέζε
δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

IC75+12X
IC75+12C
IC75+20C
IC75+30C
IC75+40C
Control IC75
IC75+12C
IC75+20C
IC75+30C
IC75+40C
Control IC75
IC75+12X
IC75+20C
IC75+30C
IC75+40C

,019333
,005000
,021667
,016333
,016833
-,019333
-,014333
,002333
-,003000
-,002500
-,005000
,014333
,016667
,011333
,011833

,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613

,145
,985
,077
,292
,262
,145
,432
1,000
,999
,999
,985
,432
,272
,674
,633
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95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
-,00382
,04249
-,01816
,02816
-,00149
,04482
-,00682
,03949
-,00632
,03999
-,04249
,00382
-,03749
,00882
-,02082
,02549
-,02616
,02016
-,02566
,02066
-,02816
,01816
-,00882
,03749
-,00649
,03982
-,01182
,03449
-,01132
,03499

,399
,381
,387
,376
,375
,378
,399

(I) Οκάδα

IC75+20C

IC75+30C

IC75+40C

(J) Οκάδα

Μέζε
δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

Control IC75
IC75+12X
IC75+12C
IC75+30C
IC75+40C
Control IC75
IC75+12X
IC75+12C
IC75+20C
IC75+40C
Control IC75
IC75+12X
IC75+12C
IC75+20C
IC75+30C

-,021667
-,002333
-,016667
-,005333
-,004833
-,016333
,003000
-,011333
,005333
,000500
-,016833
,002500
-,011833
,004833
-,000500

,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613
,007613

,077
1,000
,272
,980
,987
,292
,999
,674
,980
1,000
,262
,999
,633
,987
1,000

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
-,04482
,00149
-,02549
,02082
-,03982
,00649
-,02849
,01782
-,02799
,01832
-,03949
,00682
-,02016
,02616
-,03449
,01182
-,01782
,02849
-,02266
,02366
-,03999
,00632
-,02066
,02566
-,03499
,01132
-,01832
,02799
-,02366
,02266

Με βάζε ην ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ (p-ηηκή = 0,282 > 5%)
ζπκπεξαίλεηαη φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. πλεπψο έγηλαλ πνιιαπινί Post Hoc έιεγρνη
γηα δεχγε νκάδσλ κε βάζε ηνλ έιεγρν Tukey HSD. Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,047 < 5% ηνπ
ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ηεο F-ηηκήο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε βάζε ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα είλαη νη:


Control IC75 θαη IC75+20C (p-ηηκή = 0,077)
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Κύηηαξα PC-12
A. Γνθηκαζία ΜΣΣ

Σρήκα 8. 16: Δπηβίσζε θπηηάξσλ PC-12 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ,
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
Οκάδα
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
PC-12
Control H20
,236
3
.
12X
,385
3
.
12C
,179
3
.
20C
,373
3
.
30C
,381
3
.
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,977
3
,750
3
,999
3
,779
3
,759
3

p-ηηκή
,709
,000
,949
,065
,020

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
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Έιεγρνο Kruskal-Wallis

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

OXP
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

15
15

,38260
2,00

Σππηθή
απόθιηζε
,077890
1,464

Διάρηζην

Μέγηζην

,294
0

,594
4

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

OXP
6,247
4
,181

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,181 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 17: Δπηβίσζε θπηηάξσλ PC-12 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε ΟΦP IC50 γηα 6 ώξεο θαη ζηε
ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

Οκάδα
OXP IC50

Control IC50
IC50+12X
IC50+12C
IC50+20C
IC50+30C

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,319
3
.
,228
3
.
,177
3
.
,310
3
.
,315
3
.

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,885
3
,982
3
1,000
3
,900
3
,891
3

p-ηηκή
,340
,743
,967
,384
,356

α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

Control IC50

3

,22567

,036665

IC50+12X

3

,24867

IC50+12C

3

IC50+20C
IC50+30C

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

,021169

,13459

,31675

,184

,253

,023714

,013691

,18976

,30757

,227

,274

,18733

,033005

,019055

,10534

,26932

,154

,220

3

,26300

,030050

,017349

,18835

,33765

,240

,297

3

,23767

,029670

,017130

,16396

,31137

,204

,260

χλνιν 15

,23247

,037296

,009630

,21181

,25312

,154

,297

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
,240

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
4

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
10

p-ηηκή
,909

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,010
,010
,019

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
4
10
14

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,002
,001

F-ηηκή

p-ηηκή

2,593

,101

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,101 > 5% ηεο F-ηηκήο, ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Σρήκα 8. 18: Δπηβίσζε PC-12 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε OXP IC75 γηα 6 ώξεο θαη ζηε ζπλέρεηα
έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη
νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ
θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
OXP IC75

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Shapiro-Wilk

p-ηηκή

ηαηηζηηθή

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

Control IC75

,333

3

.

,862

3

,274

IC75+12X

,344

3

.

,840

3

,215

IC75+12C

,227

3

.

,983

3

,747

IC75+20C

,341

3

.

,846

3

,230

IC75+30C

,355

3

.

,819

3

,160

a. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%), ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
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One-way ANOVA

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Control IC75
3
IC75+12X
3
IC75+12C
3
IC75+20C
3
IC75+30C
3
χλνιν 15

,25800
,22533
,21700
,22367
,21367
,22753

,007000
,026727
,006557
,025007
,035921
,025632

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
γηα Μέζε ηηκή
Σππηθό
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
ζθάικα
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
,004041
,24061
,27539
,015431
,15894
,29173
,003786
,20071
,23329
,014438
,16155
,28579
,020739
,12443
,30290
,006618
,21334
,24173

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή Levene
ειεπζεξίαο1
ειεπζεξίαο2
4,546

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,004
,005
,009

4

10

ANOVA
Βαζκνί
ειεπζεξίαο
4
10
14

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,001
,001

Διάρηζην Μέγηζην

,250
,207
,210
,195
,190
,190

,263
,256
,223
,241
,255
,263

p-ηηκή
,024

F-ηηκή

p-ηηκή

1,724

,221

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,221 > 5% ηεο F-ηηκήο ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
B. Γνθηκαζία Comet

Σρήκα 8. 19: Γνθηκαζία “Comet” γηα θύηηαξα PC-12 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP 12C γηα 72 ώξεο:
κέζν κήθνο νπξάο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην κέζν κήθνο νπξάο ηνπ “θνκήηε”. Η κεηαβιεηή απηή είλαη επζέσο ελδεηθηηθή ηεο
γνλνηνμηθήο επίδξαζεο ηεο νπζίαο πνπ ρνξεγήζεθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Μήθνο νπξάο Έιεγρνο
,245
4
.
,895
4
OXP 12C
,122
32
,200*
,962
32
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,409
,318

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%), ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο T ηνπ Student.

Έιεγρνο Σ ηνπ Student
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε νκάδαο

Μήθνο νπξάο

Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

Control H20
OXP 12C

4
32

13,50
54,22

Σππηθή
απόθιηζε
5,323
21,767

Σππηθό ζθάικα
κέζεο ηηκήο
2,661
3,848

Έιεγρνο αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ
Έιεγρνο ηνπ
Levene γηα ηελ
ηζόηεηα ησλ
δηαζπνξώλ
F-ηηκή

Τπνζέηνληαη ίζεο
4,205
Μήθνο δηαζπνξέο
νπξάο Γελ ππνζέηνληαη
ίζεο δηαζπνξέο

p-ηηκή

,048

t-έιεγρνο γηα ηελ ηζόηεηα ησλ κέζσλ

t

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

p-ηηκή γηα
δίπιεπξν
έιεγρν

Μέζε
δηαθνξά

Γηαθνξά
ηππηθνύ
ζθάικαηνο

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο ηεο
δηαθνξάο
Καηώηεξν

Αλώηεξν

-3,684

34

,001

-40,719

11,054

-63,184

-18,254

-8,703

20,135

,000

-40,719

4,679

-50,474

-30,964

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ηεο F-ηηκήο γηα ίζεο δηαθπκάλζεηο κε p-ηηκή = 0,048 < 5%
ζπκεξαίλεηαη φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη άληζεο. πλεπψο κε βάζε ηε δεχηεξε γξακκή ηνπ
πίλαθα πνπ αληηζηνηρεί ζε p-ηηκή < 0,001 < 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο ην κήθνο ηεο νπξάο
δηαθέξεη ζε πςειά ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ βαζκφ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, ην
κέζν κήθνο ηεο νπξάο ζηελ νκάδα 12C είλαη θαηά 40,719 κνλάδεο κεγαιχηεξν απφ φηη ζηελ
νκάδα Control H20.
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Σρήκα 8. 20: Γνθηκαζία “Comet” γηα θύηηαξα PC-12 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε OXP ΙC75 γηα 6
ώξεο, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή OXP 30C γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη
πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην κέζν κήθνο νπξάο ηνπ “θνκήηε”. Η
κεηαβιεηή απηή είλαη επζέσο ελδεηθηηθή ηεο γνλνηνμηθήο επίδξαζεο ηεο νπζίαο πνπ ρνξεγήζεθε.

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ηεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο αλά
νκάδεο ψζηε λα απνθαζηζηεί αλ ζα αθνινπζεζνχλ παξακεηξηθέο ή κε παξακεηξηθέο
δηαδηθαζίεο.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

Οκάδα
Μήθνο νπξάο

Control H20
IC75
IC75+30C

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,245
4
.
,265
11
,030
,168
62
,000

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,895
4
,772
11
,912
62

p-ηηκή
,409
,004
,000

α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Καζψο δελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Μήθνο νπξάο
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

77
77

61,66
1,75
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Σππηθή
απόθιηζε
27,854
,542

Διάρηζην

Μέγηζην

3
0

131
2

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Μήθνο νπξάο_2
10,758
2
,005

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,005 < 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπινί έιεγρνη Post Hoc γηα
δεχγε νκάδσλ κε βάζε ηνλ έιεγρν Dunn ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νη νκάδεο πνπ
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.

Έιεγρνη Post Hoc
ύγθξηζε νκάδσλ αλά δεύγε (έιεγρνο Dunn)
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ άλσ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο πξνρσξήζακε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα
δνχκε ηηο νκάδεο πνπ ηειηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ε αξρηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία δελ
ελεκεξψλεη πεξί απηνχ. Έηζη δηελεξγήζεθαλ πνιιαπινί αλά δχν έιεγρνη ησλ νκάδσλ, κε
ζθνπφ φιεο νη νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.

Κάζε θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ.

Control H20 // IC75+30C
Control H20 // IC75
IC75 // IC75+30C

Πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

Σππηθό
ζθάικα

Σππηθή
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

p-ηηκή

-30,290
-42,773
12,482

11,537
13,058
7,317

-2,625
-3,276
1,706

,009
,001
,088
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Γηνξζσκέλε
p-ηηκή γηα
πνιιαπινύο
ειέγρνπο
,026
,003
,264

Kάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρεη ηε Μεδεληθή Τπφζεζε πσο νη θαηαλνκέο ησλ δχν δεηγκάησλ
είλαη νη ίδηεο. Απεηθνλίδνληαη νη αζπκπησηηθέο δηαθνξέο (δίπιεπξνη έιεγρνη). πκπεξαίλεηαη
πσο νη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη πςειά ζεκαληηθφ βαζκφ,
αληίζηνηρα, σο πξνο ην κέζν κήθνο νπξάο είλαη νη:


Control H20 θαη OXP IC75+OXP 30C (p-ηηκή = 0,026)



Control H20 θαη OXP IC75 (p-ηηκή = 0,003)

Σρήκα 8. 21: Γνθηκαζία “Comet” γηα θύηηαξα PC-12 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP 12C γηα 72 ώξεο:
κέζε έληαζε νπξάο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ε κέζε έληαζε θζνξηζκνύ ηεο νπξάο ηνπ “θνκήηε”. Η κεηαβιεηή απηή είλαη επζέσο
ελδεηθηηθή ηεο γνλνηνμηθήο επίδξαζεο ηεο νπζίαο πνπ ρνξεγήζεθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Control H20
,297
4
.
,890
4
,381
Έληαζε νπξάο
12C
,192
32
,004
,858
32
,001
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Καη νη δχν νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney γηα ζχγθξηζε δχν νκάδσλ.
Έιεγρνο Mann-Whitney
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Έληαζε νπξάο
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

36
36

47,85
,89

Σππηθή
απόθιηζε
27,121
,319
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Διάρηζην

Μέγηζην

0
0

83
1

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

Έληαζε νπξάο

Οκάδα

N

Control H20
12C
χλνιν

4
32
36

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
6,00
20,06

Άζξνηζκα
θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
24,00
642,00

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα
β. Με δηνξζσκέλν γηα ίζεο ηηκέο

Έληαζε νπξάο
14,000
24,000
-2,517
,012
,008β

Παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη πςειά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-ηηκή = 0,008 < 5%) σο
πξνο ηελ έληαζε ηεο νπξάο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο Control H20 θαη OXP 12C.

Σρήκα 8. 22: Γνθηκαζία “Comet” γηα θύηηαξα PC-12 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε OXP ΙC75 γηα 6
ώξεο, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή OXP 30C γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη
πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε έληαζε θζνξηζκνύ ηεο νπξάο ηνπ
“θνκήηε”. Η κεηαβιεηή απηή είλαη επζέσο ελδεηθηηθή ηεο γνλνηνμηθήο επίδξαζεο ηεο νπζίαο πνπ
ρνξεγήζεθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

Οκάδα
Έληαζε νπξάο

Control Ζ20
IC75
IC75+30C

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,297
4
.
,318
11
,003
,314
62
,000

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,890
4
,737
11
,696
62

p-ηηκή
,381
,001
,000

α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Έληαζε νπξάο
Οκάδα

N
77
77

Μέζε ηηκή
62,56305902
1,75

Σππηθή απόθιηζε
28,405033000
,542

Διάρηζην
,000000
0

Μέγηζην
90,780482
2

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Έληαζε νπξάο
9,078
2
,011

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,011 < 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Έηζη έγηλαλ πνιιαπινί έιεγρνη Post Hoc γηα δεχγε νκάδσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρν Dunn ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηέο είλαη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.

Έιεγρνο Post Hoc
ύγθξηζε νκάδσλ αλά δεύγε (έιεγρνο Dunn)
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ άλσ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο πξνρσξήζακε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα
δνχκε ηηο νκάδεο πνπ ηειηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ε αξρηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία δελ
ελεκεξψλεη πεξί απηνχ. Έηζη δηελεξγήζεθαλ πνιιαπινί αλά δχν έιεγρνη ησλ νκάδσλ, κε
ζθνπφ φιεο νη νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.
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Κάζε θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ.

Control // OXPIC75
Control // OXPIC75+OXP 30C
OXPIC75 // OXPIC75+OXP 30C

Πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

Σππηθό
ζθάικα

Σππηθή
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

p-ηηκή

-23,477
-32,782
-9,305

13,062
11,541
7,319

-1,797
-2,841
-1,271

,072
,005
,204

Γηνξζσκέλε
p-ηηκή γηα
πνιιαπινύο
ειέγρνπο
,217
,014
,611

Kάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρεη ηε Μεδεληθή Τπφζεζε πσο νη θαηαλνκέο ησλ δχν δεηγκάησλ
είλαη νη ίδηεο. Απεηθνλίδνληαη νη αζπκπησηηθέο δηαθνξέο (δίπιεπξνη έιεγρνη). Οη νκάδεο πνπ
δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε κέζε έληαζε θζνξηζκνχ ηεο νπξάο
είλαη νη:


Control Ζ20 θαη OXP IC75+OXP 30C (p-ηηκή = 0,014).
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Kύηηαξα DLD-1
1ε Γνθηκαζία
Γνθηκαζία SRB

Σρήκα 8. 23: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DLD-1 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή πδαηηθή OXP δηαθνξεηηθώλ
ζπγθεληξώζεσλ, γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα
ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Οκάδα
DLD-1

Control Ζ20

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,222
18
,019
*

6X
,262
6
,200
12X
,176
3
.
12C
,301
3
.
20C
,325
3
.
30C
,334
3
.
40C
,262
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,849
18
,903
1,000
,912
,875
,859
,903

6
3
3
3
3
6

p-ηηκή
,008
,390
,986
,424
,311
,264
,390

Καζψο δελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
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Έιεγρνο Kruskal-Wallis
N
DLD1
Οκάδα

42
42

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Μέζε
Σππηθή
ηηκή
απόθιηζε
,83743
,387831
2,00
2,295

Διάρηζην

Μέγηζην

,076
0

1,331
6

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

DLD1_OXP
14,941
6
,021

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,021 < 5% ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπινί έιεγρνη Post Hoc κε
βάζε ηνλ έιεγρν Dunn ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.
Έιεγρνο Post Hoc
ύγθξηζε νκάδσλ αλά δεύγε (έιεγρνο Dunn)
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ άλσ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο πξνρσξνχκε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα
δνχκε ηηο νκάδεο πνπ ηειηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ε αξρηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία δελ
ελεκεξψλεη πεξί απηνχ. Έηζη δηελεξγήζεθαλ αλά δχν έιεγρνη ησλ νκάδσλ, κε ζθνπφ φιεο νη
νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.

Κάζε θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ.
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Πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

Σππηθό
ζθάικα

Σππηθή
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

p-ηηκή

6X // 40C

,000

7,081

,000

1,000

Γηνξζσκέλε
p-ηηκή γηα
πνιιαπινύο
ειέγρνπο
1,000

6X // Control Ζ20

2,167

5,781

,375

,708

1,000

6X // 12X

-14,333

8,672

-1,653

,098

1,000

6X // 30C

-15,833

8,672

-1,826

,068

1,000

6X // 12C

-19,167

8,672

-2,210

,027

,569

6X // 20C

-19,333

8,672

-2,229

,026

,541

6X // 30C

-15,833

8,672

-1,826

,068

1,000

6X // 12C

-19,167

8,672

-2,210

,027

,569

6X // 20C

-19,333

8,672

-2,229

,026

,541

40C // Control Ζ20

2,167

5,781

,375

,708

1,000

40C // 12X

14,333

8,672

1,653

,098

1,000

40C // 30C

15,833

8,672

1,826

,068

1,000

40C // 12C

19,167

8,672

2,210

,027

,569

40C // 20C

19,333

8,672

2,229

,026

,541

Control Ζ20 // 12X

-12,167

7,648

-1,591

,112

1,000

Control Ζ20 // 30C

-13,667

7,648

-1,787

,074

1,000

Control Ζ20 // 12C

-17,000

7,648

-2,223

,026

,551

Control Ζ20 // 20C

-17,167

7,648

-2,245

,025

,521

12X // 30C

-1,500

10,013

-,150

,881

1,000

12X // 12C

-4,833

10,013

-,483

,629

1,000

12X // 20C

-5,000

10,013

-,499

,618

1,000

30C // 12C

3,333

10,013

,333

,739

1,000

30C // 20C

3,500

10,013

,350

,727

1,000

12C // 20C

-,167

10,013

-,017

,987

1,000

Kάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρεη ηε Μεδεληθή Τπφζεζε πσο νη θαηαλνκέο ησλ δχν δεηγκάησλ
είλαη νη ίδηεο. Απεηθνλίδνληαη νη αζπκπησηηθέο δηαθνξέο (δίπιεπξνη έιεγρνη).
Δλψ κε ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis εμάγεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
απνηέιεζκα, δειαδή εκθαλίδνληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ζηνπο πνιιαπινχο ειέγρνπο
κε βάζε ηνλ έιεγρν Dunn δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νκάδεο πνπ λα δηαθέξνπλ ζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ δηαθνξά απηή ζηα απνηειέζκαηα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αξρηθέο
ππνζέζεηο πνπ θάλεη ν θάζε έιεγρνο.
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Σρήκα 8. 24: Δπηβίσζε DLD-1 θπηηάξσλ πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ κε OXP 65κΜ. Σηνλ άμνλα ησλ
Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

p-ηηκή

OXP 65κΜ

Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Control 65κΜ
,191
6
,200*
,912
6
65κΜ+6X
,294
6
,115
,730
6
65κΜ +12X
,292
3
.
,923
3
65κΜ +12C
,287
3
.
,929
3
65κΜ +20C
,337
3
.
,855
3
65κΜ +30C
,292
3
.
,923
3
65κΜ +40C
,283
6
,145
,826
6
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

,447
,013
,463
,485
,253
,463
,100

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

OXP 65κM
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

Σππηθή απόθιηζε

Διάρηζην

Μέγηζην

30
30

,09507
2,80

,015563
2,265

,075
0

,134
6
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ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

OXP 65 κΜ
23,590
6
,001

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,001 < 5% ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπινί έιεγρνη Post Hoc γηα
δεχγε νκάδσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρν Dunn, ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νη νκάδεο πνπ
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.

Έιεγρνο Post Hoc
ύγθξηζε νκάδσλ αλά δεύγε (έιεγρνο Dunn)
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ άλσ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Πξνρσξήζακε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα δνχκε ηηο
νκάδεο πνπ ηειηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ε αξρηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία δελ ελεκεξψλεη πεξί
απηνχ. Έηζη δηελεξγήζεθαλ πνιιαπινί αλά δχν έιεγρνη ησλ νκάδσλ, κε ζθνπφ φιεο νη
νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.

Κάζε θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ.
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Πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

Σππηθό
ζθάικα

Σππηθή
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

p-ηηκή

65κΜ+6X // 65κΜ +40C

-1,833

5,075

-,361

,718

Γηνξζσκέλε
p-ηηκή γηα
πνιιαπινύο
ειέγρνπο
1,000

65κΜ+6X // Control 65κΜ

13,250

5,075

2,611

,009

,190

65κΜ+6X // 65κΜ+20C

-15,083

6,216

-2,427

,015

,320

65κΜ+6X // 65κΜ+12X

-15,417

6,216

-2,480

,013

,276

65κΜ+6X // 65κΜ+30C

-15,583

6,216

-2,507

,012

,256

65κΜ+6X // 65κΜ+12C

-22,917

6,216

-3,687

,000

,005

65κΜ+40C // Control 65κΜ

11,417

5,075

2,249

,024

,514

65κΜ+40C // 65κΜ+20C

13,250

6,216

2,132

,033

,694

65κΜ+40C // 65κΜ+12X

13,583

6,216

2,185

,029

,606

65κΜ+40C // 65κΜ+30C

13,750

6,216

2,212

,027

,566

65κΜ+40C // 65κΜ+12C

21,083

6,216

3,392

,001

,015

Control 65κΜ // 65κΜ+20C

-1,833

6,216

-,295

,768

1,000

Control 65κΜ // 65κΜ+12X

-2,167

6,216

-,349

,727

1,000

Control 65κΜ // 65κΜ+30C

-2,333

6,216

-,375

,707

1,000

Control 65κΜ // 65κΜ+12C

-9,667

6,216

-1,555

,120

1,000

65κΜ+20C // 65κΜ+12X

,333

7,178

,046

,963

1,000

65κΜ+20C // 65κΜ+30C

-,500

7,178

-,070

,944

1,000

65κΜ+20C // 65κΜ+12C

7,833

7,178

1,091

,275

1,000

65κΜ+12X // 65κΜ+30C

-,167

7,178

-,023

,981

1,000

65κΜ+12X // 65κΜ+12C

-7,500

7,178

-1,045

,296

1,000

65κΜ+30C // 65κΜ+12C

7,333

7,178

1,022

,307

1,000

Kάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρεη ηε Μεδεληθή Τπφζεζε πσο νη θαηαλνκέο ησλ δχν δεηγκάησλ
είλαη νη ίδηεο. Απεηθνλίδνληαη νη αζπκπησηηθέο δηαθνξέο (δίπιεπξνη έιεγρνη). Οη νκάδεο πνπ
βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη πςειά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, αληίζηνηρα,
είλαη νη :


OXP 65 κΜ + OXP 40C θαη OXP 65 κΜ +OXP 12C (p-ηηκή = 0,015)



OXP 65 κΜ + OXP 6X θαη OXP 65 κΜ + ΟΥP 12C (p-ηηκή = 0,005)
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Σρήκα 8. 25: Δπηβίσζε DLD-1 θπηηάξσλ πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ (OXP 100 κΜ). Σηνλ άμνλα ησλ
Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Control 100κΜ
,188
6
,200*
,944
6
,691
OXP 100κΜ
100κΜ+12X
,368
3
.
,792
3
,094
100κΜ+12C
,191
3
.
,997
3
,900
100κΜ+20C
,304
3
.
,907
3
,407
100κΜ+30C
,298
3
.
,916
3
,439
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Οιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
One-way ΑΝΟVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο
γηα Μέζε ηηκή
Σππηθή
Σππηθό

N

Μέζε
ηηκή

απόθιηζε

ζθάικα

Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

Control 100κΜ

6

,09967

,005428

,002216

,09397

,10536

,093

,107

100κΜ+12X

3

,09667

,010116

,005840

,07154

,12180

,085

,103

100κΜ+12C

3

,10833

,005508

,003180

,09465

,12201

,103

,114

100κΜ+20C

3

,09967

,004726

,002728

,08793

,11141

,096

,105

100κΜ+30C

3

,10667

,010970

,006333

,07942

,13392

,098

,119

χλνιν 18 ,10178

,007735

,001823

,09793

,10562

,085

,119
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Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Βαζκνί
Βαζκνί
p-ηηκή
Levene
ειεπζεξίαο1 ειεπζεξίαο2
1,775
4
13
,194

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,000
,001
,001

ANOVA
Βαζκνί
ειεπζεξίαο
4
13
17

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,000
,000

F-ηηκή

p-ηηκή

1,486

,263

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,263 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
2ε Γνθηκαζία
A. Γνθηκαζία SRB

Σρήκα 8. 26: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DLD-1 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ,
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
DLD-1 Control H20
,182
12
,200*
6X
,381
6
,007
12X
,193
6
,200*
12C
,185
6
,200*
20C
,290
6
,125
30C
,264
6
,200*
40C
,234
6
,200*
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
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Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,942
12
,705
6
,949
6
,981
6
,805
6
,937
6
,888
6

p-ηηκή
,521
,007
,733
,954
,065
,638
,309

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

OXP
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

48
48

,95900
2,63

Σππηθή
απόθιηζε
,109664
2,140

Διάρηζην

Μέγηζην

,633
0

1,105
6

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

OXP
6,009
6
,422

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,422 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 27: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DLD-1 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε OXP 10 κM θαη
ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
OXP 10κΜ Control 10κΜ
,238
6
,200*
10κΜ+6X
,304
3
.
10κΜ+12X
,292
3
.
10κΜ+12C
,247
3
.
10κΜ+20C
,232
3
.
10κΜ+30C
,361
3
.
10κΜ+40C
,226
3
.
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,912
6
,907
3
,923
3
,969
3
,980
3
,807
3
,983
3

p-ηηκή
,453
,407
,463
,661
,726
,132
,752

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%), ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.

One-way ΑΝΟVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N
Control 10κΜ
10κΜ+6X
10κΜ+12X
10κΜ+12C
10κΜ+20C
10κΜ+30C
10κΜ+40C
χλνιν

6
3
3
3
3
3
3
24

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

,14417
,14733
,15633
,14000
,15500
,12933
,15767
,14675

,023845
,004726
,002082
,014731
,012124
,014468
,015631
,016755

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή

Σππηθό
ζθάικα Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

,009735
,002728
,001202
,008505
,007000
,008353
,009025
,003420

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

,11914
,13559
,15116
,10341
,12488
,09339
,11884
,13968

Διάρηζην Μέγηζην

,16919
,15907
,16150
,17659
,18512
,16527
,19650
,15382

,119
,142
,154
,124
,144
,120
,141
,119

,180
,151
,158
,153
,168
,146
,172
,180

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
2,236

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
6

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
17

p-ηηκή
,090

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,002
,005
,006

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
6
17
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,000
,000

F-ηηκή

p-ηηκή

1,204

,351

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,351 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Σρήκα 8. 28: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DLD-1 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε OXP 20 κM θαη
ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
OXP 20κΜ
Control 20κΜ
,195
6
,200*
20κΜ+6X
,175
3
.
20κΜ+12X
,286
3
.
20κΜ+12C
,232
3
.
20κΜ+20C
,385
3
.
20κΜ+30C
,385
3
.
20κΜ+40C
,298
3
.
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,904
6
1,000
3
,930
3
,980
3
,750
3
,750
3
,916
3

p-ηηκή
,395
1,000
,490
,726
,000
,000
,439

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

OXP 20κΜ
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

24
24

,10604
2,63

Σππηθή
απόθιηζε
,009607
2,163
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Διάρηζην

Μέγηζην

,091
0

,128
6

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Γνθηκή Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

OXP 20κΜ
12,189
6
,058

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,058 πνπ είλαη νξηαθά θνληά ζην 5% δηεξεπλήζεθε αλ ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπινί
έιεγρνη Post Hoc γηα δεχγε νκάδσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρν Mann-Whitney.
Έιεγρνο Post-Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Έιεγρνο Mann-Whitney
Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο
Οκάδα
OXP 20κΜ Control 20κΜ
20κΜ+6X
χλνιν

N
6
3
9

Mέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ Άζξνηζκα θαηαηαγκέλσλ
παξαηεξήζεσλ
παξαηεξήζεσλ
6,42
38,50
2,17
6,50

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Aζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
Αθξηβήο p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ

OXP_20κΜ
,500
6,500
-2,204
,028
,024b

Με βάζε απηή ηελ αλάιπζε ζπκπεξαίλεηαη πσο νη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ είλαη νη:


Control 20κΜ θαη 20κΜ+6Υ (p-ηηκή = 0,024)
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B. Γνθηκαζία Comet

Σρήκα 8. 29: Γνθηκαζία “Comet” γηα θύηηαξα DLD-1 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ
ζπγθεληξώζεσλ, γηα 72 ώξεο: κέζν κήθνο νπξάο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απε ηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο
νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην κέζν κήθνο ηεο νπξάο ηνπ “θνκήηε”. Η κεηαβιεηή απηή
είλαη επζέσο ελδεηθηηθή ηεο γνλνηνμηθήο επίδξαζεο ηεο νπζίαο πνπ ρνξεγήζεθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Μήθνο
6X
,297
38
,000
,410
38
νπξάο
12X
,204
24
,011
,836
24
12C
,207
72
,000
,819
72
20C
,180
47
,001
,897
47
30C
,167
58
,000
,912
58
40C
,319
9
,009
,699
9
Control H20
,199
25
,012
,805
25
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,000
,001
,000
,001
,000
,001
,000

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Μήθνο νπξάο
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

273
273

46,55311
2,70

Σππηθή
απόθιηζε
44,889303
1,719
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Διάρηζην

Μέγηζην

1,000
0

404,000
6

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Μήθνο νπξάο
42,995
6
,000

Με βάζε ηελ p-ηηκή < 0,001 < 5% ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Έηζη έγηλαλ πνιιαπινί Post Hoc έιεγρνη γηα δεχγε νκάδσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρν Dunn, ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ
ηνπο.
Έιεγρνο Post Hoc
ύγθξηζε νκάδσλ αλά δεύγε (έιεγρνο Dunn)
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ άλσ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο πξνρσξνχκε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα
δνχκε ηηο νκάδεο πνπ ηειηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ε αξρηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία δελ
ελεκεξψλεη πεξί απηνχ. Έηζη δηελεξγήζεθαλ αλά δχν έιεγρνη ησλ νκάδσλ, κε ζθνπφ φιεο νη
νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.

Κάζε θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ.
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Πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

Σππηθό
ζθάικα

Σππηθή
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

p-ηηκή

Control Ζ20 // 12X

68,264

22,476

3,037

,002

Γηνξζσκέλε
p-ηηκή γηα
πνιιαπινύο
ειέγρνπο
,050

Control Ζ20 // 6X

70,252

20,254

3,469

,001

,011

Control Ζ20 // 40C

98,848

31,947

3,094

,002

,041

Control Ζ20 // 20C

102,873

19,469

5,284

,000

,000

Control Ζ20 // 12C

103,910

18,258

5,691

,000

,000

Control Ζ20 // 30C

106,143

18,817

5,641

,000

,000

12X // 6X

1,988

20,507

,097

,923

1,000

12X // 40C

-30,583

32,108

-,953

,341

1,000

12X // 20C

-34,609

19,732

-1,754

,079

1,000

12X // 12C

-35,646

18,538

-1,923

,054

1,000

12X // 30C

-37,879

19,089

-1,984

,047

,992

6X // 40C

-28,595

30,594

-,935

,350

1,000

6X // 20C

-32,621

17,158

-1,901

,057

1,000

6X // 12C

-33,658

15,770

-2,134

,033

,689

6X // 30C

-35,891

16,414

-2,187

,029

,604

40C // 20C

4,025

30,080

,134

,894

1,000

40C // 12C

5,062

29,311

,173

,863

1,000

40C // 30C

7,295

29,662

,246

,806

1,000

20C // 12C

1,037

14,749

,070

,944

1,000

20C // 30C

-3,270

15,436

-,212

,832

1,000

12C // 30C

-2,233

13,877

-,161

,872

1,000

Kάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρεη ηε Μεδεληθή Τπφζεζε πσο νη θαηαλνκέο ησλ δχν δεηγκάησλ
είλαη νη ίδηεο. Απεηθνλίδνληαη νη αζπκπησηηθέο δηαθνξέο (δίπιεπξνη έιεγρνη). Οη νκάδεο πνπ
δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέζν κήθνπο νπξάο είλαη νη:


Control H20 θαη 6X (p-ηηκή = 0,011)



Control H20 και 40C (p-ηηκή = 0,041)

Oη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ κε πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη νη:


Control H20 θαη 12C (p-ηηκή < 0,001)



Control H20 και 20C (p-ηηκή < 0,001)



Control H20 θαη 30C (p-ηηκή < 0,001)
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Σρήκα 8. 30: Φαξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο θζνξηζκνύ από ηε δνθηκαζία “Comet” γηα θύηηαξα DLD-1 πνπ
έιαβαλ: α) δηάιπκα κάξηπξα (H20), β) OXP 6X, γ) OXP 12Φ, δ) OXP 12 C, ε) OXP 20C, ζη) OXP 30C,
δ) OXP 40C. Δίλαη επδηάθξηηεο νη θίηξηλεο “θεθαιέο” πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θπηηαξηθνύο ππξήλεο όπσο
θαη νη “νπξέο” ησλ θνκεηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζξαύζκαηα θαηεζηξακκέλνπ DNA.

Σρήκα 8. 31: Γνθηκαζία “Comet” γηα θύηηαξα DLD-1 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ
ζπγθεληξώζεσλ, γηα 72 ώξεο: κέζε έληαζε νπξάο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο
νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κέζε έληαζε θζνξηζκνύ ηεο νπξάο ηνπ “θνκήηε”. Η
κεηαβιεηή απηή είλαη επζέσο ελδεηθηηθή ηεο γνλνηνμηθήο επίδξαζεο ηεο νπζίαο πνπ ρνξεγήζεθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
Έληαζε
6Υ
,135
38
,078
oπξάο
12X
,107
24
,200*
12C
,117
72
,017
20C
,130
47
,047
30C
,102
58
,200*
40C
,172
8
,200*
Control H20
,153
25
,134
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,937
38
,956
24
,966
72
,939
47
,962
58
,971
8
,917
25

p-ηηκή
,033
,362
,051
,016
,070
,905
,045

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Έληαζε νπξάο
Οκάδα

N

Μέζε ηηκή

272
272

42,5329
2,69

Σππηθή
απόθιηζε
23,91873
1,716

Διάρηζην

Μέγηζην

,00
0

99,69
6

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

Έληαζε νπξάο
12,056
6
,061

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,061 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο νξηαθά δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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3ε Γνθηκαζία
Γνθηκαζία SRB

Σρήκα 8. 32: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DLD-1 πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ,
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Οκάδα

DLD-1

Control H20
6X
12X
12C
20C
30C
40C

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
,182
6
,200*
,199
3
.
,335
3
.
,288
3
.
,269
3
.
,334
3
.
,211
3
.

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,982
6
,995
3
,858
3
,928
3
,949
3
,860
3
,991
3

p-ηηκή
,961
,864
,261
,481
,567
,266
,814

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%)
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
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One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

Control H20
6X
12X
12C
20C
30C
40C
χλνιν

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

6
3
3
3
3
3
3
24

,75517
,73833
,85000
,76933
,83200
,77133
,74467
,77700

,080034
,044613
,036715
,030105
,015395
,010786
,065310
,060995

,032674
,025757
,021197
,017381
,008888
,006227
,037706
,012451

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

,67118
,62751
,75879
,69455
,79376
,74454
,58243
,75124

,83916
,84916
,94121
,84412
,87024
,79813
,90690
,80276

,637
,692
,808
,745
,819
,759
,676
,637

,868
,781
,876
,803
,849
,779
,806
,876

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
1,284

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
6

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
17

p-ηηκή
,316

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,036
,050
,086

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
6
17
23

Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,006
,003

F-ηηκή

p-ηηκή

2,040

,116

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,116 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 33: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DLD-1 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε ππεξαξαηή OXP
δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ OXP 10 κΜ γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

OXP 10κΜ

Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
Control 10κΜ
,244
6
,200*
10κΜ+6X
,324
3
.
10κΜ+12X
,229
3
.
10κΜ+12C
,337
3
.
10κΜ+20C
,292
3
.
10κΜ+30C
,175
3
.
10κΜ+40C
,285
3
.

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,935
6
,878
3
,981
3
,855
3
,923
3
1,000
3
,932
3

p-ηηκή
,619
,317
,739
,253
,463
1,000
,497

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%).
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%), ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.

One-way ΑΝOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο
γηα Μέζε ηηκή
Μέζε Σππηθή Σππηθό
Κάησ όξην ηνπ Άλσ όξην ηνπ Διάρηζην Μέγηζην
ηηκή απόθιηζε ζθάικα
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Control 10κΜ

6

,08250

,007714

,003149

,07441

,09059

,074

,095

10κΜ+6X

3

,07967

,009074

,005239

,05713

,10221

,073

,090

10κΜ+12X

3

,08633

,010599

,006119

,06000

,11266

,075

,096

10κΜ+12C

3

,08433

,018930

,010929

,03731

,13136

,071

,106

10κΜ+20C

3

,07833

,002082

,001202

,07316

,08350

,076

,080

10κΜ+30C

3

,07500

,001000

,000577

,07252

,07748

,074

,076

10κΜ+40C

3

,08433

,007767

,004485

,06504

,10363

,078

,093

χλνιν 24

,08163

,008909

,001819

,07786

,08539

,071

,106

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
3,854

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
6

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
17

p-ηηκή
,013

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,000
,002
,002

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
6
17
23
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Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,000
,000

F-ηηκή

p-ηηκή

,537

,773

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,773 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 34: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DLD-1 πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε ππεξαξαηή OXP
δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ OXP 20 κΜ γηα 66 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα
επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
OXP 20κΜ
Control 20κΜ
,209
6
,200*
,907
6
20κΜ+6X
,343
3
.
,842
3
20κΜ+12X
,175
3
.
1,000
3
20κΜ+12C
,314
3
.
,893
3
20κΜ+20C
,385
3
.
,750
3
20κΜ+30C
,175
3
.
1,000
3
20κΜ+40C
,175
3
.
1,000
3
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%).
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,415
,220
1,000
,363
,000
1,000
1,000

Καζψο δελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
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Έιεγρνο Kruskal-Wallis

N
OXP 20κΜ
Οκάδα3

24
24

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Σππηθή
Μέζε ηηκή
απόθιηζε
,05608
,004500
2,63
2,163

Διάρηζην

Μέγηζην

,047
0

,065
6

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: oκάδα

OXP 20κΜ
16,530
6
,011

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,011 < 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο έγηλαλ πνιιαπινί έιεγρνη Post Hoc γηα δεχγε
νκάδσλ κε βάζε ηνλ έιεγρν Dunn, ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ
κεηαμχ ηνπο.
Έιεγρνο Post Hoc
ύγθξηζε νκάδσλ αλά δεύγε (έιεγρνο Dunn)
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ άλσ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο πξνρσξνχκε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα
δνχκε ηηο νκάδεο πνπ ηειηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ε αξρηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία δελ
ελεκεξψλεη πεξί απηνχ. Έηζη δηελεξγήζεθαλ αλά δχν έιεγρνη ησλ νκάδσλ, κε ζθνπφ φιεο νη
νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.
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Κάζε θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ.

Πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

Σππηθό
ζθάικα

Σππηθή
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

p-ηηκή

Γηνξζσκέλε
p-ηηκή γηα
πνιιαπινύο
ειέγρνπο

20κΜ+6X // 20κΜ+12C

-,500

5,748

-,087

,931

1,000

20κΜ+6X // 20κΜ+30C

-1,500

5,748

-,261

,794

1,000

20κΜ+6X // Control 20κΜ

1,917

4,978

,385

,700

1,000

20κΜ+6X // 20κΜ+20C

-13,000

5,748

-2,262

,024

,498

20κΜ+6X // 20κΜ+12X

-13,167

5,748

-2,291

,022

,462

20κΜ+6X // 20κΜ+40C

-13,333

5,748

-2,320

,020

,428

20κΜ+12C // 20κΜ+30C

-1,000

5,748

-,174

,862

1,000

20κΜ+12C // Control 20κΜ

1,417

4,978

,285

,776

1,000

20κΜ+12C // 20κΜ+20C

-12,500

5,748

-2,175

,030

,623

20κΜ+12C // 20κΜ+12X

12,667

5,748

2,204

,028

,579

20κΜ+12C // 20κΜ+40C

-12,833

5,748

-2,233

,026

,537

20κΜ+30C // Control 20κΜ

,417

4,978

,084

,933

1,000

20κΜ+30C // 20κΜ+20C

11,500

5,748

2,001

,045

,954

20κΜ+30C // 20κΜ+12X

11,667

5,748

2,030

,042

,890

20κΜ+30C // 20κΜ+40C

-11,833

5,748

-2,059

,040

,830

Control 20κΜ // 20κΜ+20C

-11,083

4,978

-2,226

,026

,546

Control 20κΜ // 20κΜ+12X

-11,250

4,978

-2,260

,024

,500

Control 20κΜ // 20κΜ+40C

-11,417

4,978

-2,293

,022

,458

20κΜ+20C // 20κΜ+12X

,167

5,748

,029

,977

1,000

20κΜ+20C // 20κΜ+40C

-,333

5,748

-0,58

,954

1,000

20κΜ+12X // 20κΜ+40C

-,167

5,748

-0,29

,977

1,000

Kάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρεη ηε Μεδεληθή Τπφζεζε πσο νη θαηαλνκέο ησλ δχν δεηγκάησλ
είλαη νη ίδηεο. Απεηθνλίδνληαη νη αζπκπησηηθέο δηαθνξέο (δίπιεπξνη έιεγρνη).
Δλψ κε ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis πξνθχπηεη έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
απνηέιεζκα, δειαδή ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ζηνπο πνιιαπινχο ειέγρνπο κε
βάζε ηνλ έιεγρν Dunn δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νκάδεο πνπ λα δηαθέξνπλ ζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ δηαθνξά απηή ζηα απνηειέζκαηα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αξρηθέο
ππνζέζεηο πνπ θάλεη ν θάζε έιεγρνο.

247

Kύηηαξα DPSC

Α. Γνθηκαζία SRB

Σρήκα 8. 35: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DPSC πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ
γηα 72 ώξεο. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

DPSC

Kolmogorov-Smirnovα
Οκάδα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο
Control H20
,176
6
,200*
1X
,229
6
,200*
2X
,231
6
,200*
3X
,249
6
,200*
7X
,221
6
,200*
6C
,242
6
,200*
13C
,262
6
,200*
21C
,217
6
,200*
31C
,237
6
,200*
39C
,235
6
,200*

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
,921
6
,858
6
,930
6
,857
6
,883
6
,937
6
,902
6
,922
6
,885
6
,915
6

p-ηηκή
,515
,181
,582
,178
,282
,639
,385
,522
,294
,468

* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%).
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way AΝΟVA.
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One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

Control H20

6

,22600

,014940

1X

6

,08000

2X

6

3X

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

,006099

,21032

,24168

,209

,245

,006573

,002683

,07310

,08690

,068

,086

,20833

,016415

,006702

,19111

,22556

,183

,226

6

,23833

,009953

,004063

,22789

,24878

,221

,247

7X

6

,23983

,012238

,004996

,22699

,25268

,225

,253

6C

6

,22750

,013142

,005365

,21371

,24129

,205

,243

13C

6

,23967

,004676

,001909

,23476

,24457

,233

,245

21C

6

,22967

,005317

,002171

,22409

,23525

,224

,239

31C

6

,22667

,006831

,002789

,21950

,23384

,216

,233

39C

6

,20350

,008666

,003538

,19441

,21259

,191

,213

χλνιν 60

,21195

,046920

,006057

,19983

,22407

,068

,253

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
2,673

Βαζκνί
Βαζκνί
ειεπζεξίαο1 ειεπζεξίαο2
9
50

p-ηηκή
,013

ANOVA
Άζξνηζκα
Βαζκνί
Μέζε ηηκή
F-ηηκή
ηεηξαγώλσλ ειεπζεξίαο ηεηξαγώλσλ
Μεηαμχ νκάδσλ
,124
9
,014 122,239
Δληφο νκάδσλ
,006
50
,000
χλνιν
,130
59
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p-ηηκή
,000

Έιεγρνο Post Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Games-Howell
95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
(I) Οκάδα

Control H20

1X

2X

3X

7X

(J) Οκάδα

Μέζε δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

1X
2X
3X
7X
6C
13C
21C
31C
39C
Control H20
2X
3X
7X
6C
13C
21C
31C
39C
Control H20
1X
3X
7X
6C
13C
21C
31C
39C
Control H20
1X
2X
7X
6C
13C
21C
31C
39C
Control H20
1X
2X
3X
6C
13C
21C
31C
39C

,146000*
,017667
-,012333
-,013833
-,001500
-,013667
-,003667
-,000667
,022500
-,146000*
-,128333*
-,158333*
-,159833*
-,147500*
-,159667*
-,149667*
-,146667*
-,123500*
-,017667
,128333*
-,030000
-,031500
-,019167
-,031333
-,021333
-,018333
,004833
,012333
,158333*
,030000
-,001500
,010833
-,001333
,008667
,011667
,034833*
,013833
,159833*
,031500
,001500
,012333
,000167
,010167
,013167
,036333*

,006663
,009062
,007329
,007884
,008123
,006391
,006474
,006707
,007051
,006663
,007219
,004869
,005671
,005999
,003293
,003451
,003870
,004440
,009062
,007219
,007837
,008359
,008585
,006968
,007044
,007259
,007578
,007329
,004869
,007837
,006440
,006730
,004489
,004607
,004928
,005388
,007884
,005671
,008359
,006440
,007331
,005348
,005447
,005722
,006122

,000
,644
,782
,748
1,000
,561
1,000
1,000
,171
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,644
,000
,075
,072
,495
,058
,240
,387
,999
,782
,000
,075
1,000
,817
1,000
,682
,433
,002
,748
,000
,072
1,000
,784
1,000
,690
,471
,005
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Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

,11680
-,01828
-,04232
-,04531
-,03377
-,04306
-,03296
-,02986
-,00698
-,17520
-,16044
-,17828
-,18386
-,17322
-,17302
-,16346
-,16199
-,14136
-,05361
,09623
-,06253
-,06520
-,05351
-,06373
-,05360
-,05042
-,02736
-,01765
,13838
-,00253
-,02723
-,01625
-,02079
-,01087
-,00841
,01342
-,01765
,13581
-,00220
-,02423
-,01672
-,02379
-,01375
-,01091
,01150

,17520
,05361
,01765
,01765
,03077
,01573
,02562
,02853
,05198
-,11680
-,09623
-,13838
-,13581
-,12178
-,14632
-,13587
-,13134
-,10564
,01828
,16044
,00253
,00220
,01518
,00106
,01093
,01376
,03703
,04232
,17828
,06253
,02423
,03791
,01812
,02820
,03175
,05625
,04531
,18386
,06520
,02723
,04139
,02412
,03408
,03725
,06117

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
(J) Οκάδα

Μέζε δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

p-ηηκή

Control H20
1X
2X
3X
7X
13C
21C
31C
39C
Control H20
1X
2X
3X
7X
6C
21C
31C
39C
Control H20
1X
2X
3X
7X
6C
13C
31C
39C
Control H20
1X
2X
3X
7X
6C
13C
21C
39C
Control H20

,001500
,147500*
,019167
-,010833
-,012333
-,012167
-,002167
,000833
,024000
,013667
,159667*
,031333
,001333
-,000167
,012167
,010000
,013000
,036167*
,003667
,149667*
,021333
-,008667
-,010167
,002167
-,010000
,003000
,026167*
,000667
,146667*
,018333
-,011667
-,013167
-,000833
-,013000
-,003000
,023167*
-,022500

,008123
,005999
,008585
,006730
,007331
,005695
,005787
,006047
,006427
,006391
,003293
,006968
,004489
,005348
,005695
,002891
,003380
,004020
,006474
,003451
,007044
,004607
,005447
,005787
,002891
,003534
,004151
,006707
,003870
,007259
,004928
,005722
,006047
,003380
,003534
,004505
,007051

1X
,123500*
,004440
2X
-,004833
,007578
3X
-,034833*
,005388
39C
7X
-,036333*
,006122
6C
-,024000
,006427
13C
-,036167*
,004020
*
21C
-,026167
,004151
31C
-,023167*
,004505
*. Ζ δηαθνξά κέζσλ ηηκψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%

(I) Οκάδα

6C

13C

21C

31C
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Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

1,000
,000
,495
,817
,784
,560
1,000
1,000
,080
,561
,000
,058
1,000
1,000
,560
,103
,068
,000
1,000
,000
,240
,682
,690
1,000
,103
,995
,004
1,000
,000
,387
,433
,471
1,000
,068
,995
,011
,171

-,03077
,12178
-,01518
-,03791
-,04139
-,03793
-,02786
-,02493
-,00233
-,01573
,14632
-,00106
-,01812
-,02412
-,01360
-,00148
-,00077
,01915
-,02562
,13587
-,01093
-,02820
-,03408
-,02353
-,02148
-,01118
,00897
-,02853
,13134
-,01376
-,03175
-,03725
-,02659
-,02677
-,01718
,00512
-,05198

,03377
,17322
,05351
,01625
,01672
,01360
,02353
,02659
,05033
,04306
,17302
,06373
,02079
,02379
,03793
,02148
,02677
,05318
,03296
,16346
,05360
,01087
,01375
,02786
,00148
,01718
,04336
,02986
,16199
,05042
,00841
,01091
,02493
,00077
,01118
,04122
,00698

,000
,999
,002
,005
,080
,000
,004
,011

,10564
-,03703
-,05625
-,06117
-,05033
-,05318
-,04336
-,04122

,14136
,02736
-,01342
-,01150
,00233
-,01915
-,00897
-,00512

Παξαηεξείηαη απφ ηελ p-ηηκή < 0,001 ηνπ ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ηεο F-ηηκήο φηη ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Γηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο
νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξψλ φηη ε πξνυπφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο απνξξίπηεηαη θαζψο
ε p-ηηκή < 0,05 (5%). Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε Post Hoc αλάιπζε κε βάζε ηνλ έιεγρν
Games–Howell, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί πνιιαπινχο ειέγρνπο γηα δεχγε νκάδσλ. Διέγρεη,
δειαδή, ηηο κέζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο αλά δχν νκάδεο. Οη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη νη:


2X θαη 13C (p-ηηκή = 0,058)



31C θαη 39C(p-ηηκή = 0,011)

Oη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ κε πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη νη:


Control H20 θαη 1X (p-ηηκή < 0,001)



Σν 1X δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε φιεο ηηο νκάδεο κε p-ηηκή < 0,001



3X θαη 39C (p-ηηκή = 0,002)



7X θαη 39C (p-ηηκή = 0,005)



13C θαη 39C (p-ηηκή < 0,001)



21C θαη 39C (p-ηηκή = 0,004)

Σρήκα 8. 36: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DPSC πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε αξαηή θαη
ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ OXP 5 κΜ γηα 66 ώξεο. Σηνλ
άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηηαίν
θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
OXP 5κΜ
Control 5κΜ
,321
3
.
,881
3
1X+5κΜ
,314
3
.
,893
3
3X+5κΜ
,351
3
.
,827
3
7X+5κΜ
,365
3
.
,797
3
13C+5κΜ
,324
3
.
,877
3
31C+5κΜ
,307
3
.
,904
3
39C+5κΜ
,264
3
.
,954
3
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

p-ηηκή
,328
,363
,180
,107
,316
,398
,589

ιεο νη νκάδεο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (p-ηηκή > 5%) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε
παξακεηξηθφο έιεγρνο One-way ANOVA.
One-way ANOVA
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

N

Μέζε
ηηκή

Σππηθή
απόθιηζε

Σππηθό
ζθάικα

Control 5 κΜ

3

,181667

,0058595

1X+5κΜ

3

,044000

3X+5κΜ

3

7X+5κΜ

95% Γηαζηήκαηα
εκπηζηνζύλεο γηα Μέζε ηηκή
Κάησ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο

Διάρηζην

Μέγηζην

,0033830

,167111

,196222

,1750

,1860

,0026458

,0015275

,037428

,050572

,0410

,0460

,163000

,0478435

,0276225

,044150

,281850

,1080

,1950

3

,188333

,0089629

,0051747

,166068

,210598

,1780

,1940

13C+5κΜ

3

,179000

,0395095

,0228108

,080853

,277147

,1340

,2080

31C+5κΜ

3

,176333

,0120968

,0069841

,146283

,206384

,1670

,1900

39C+5κΜ

3

,143333

,0378726

,0218658

,049253

,237414

,1110

,1850

χλνιν 21

,153667

,0534746

,0116691

,129325

,178008

,0410

,2080

Έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ
ηαηηζηηθή
Levene
5,351

Βαζκνί
ειεπζεξίαο1
6

Βαζκνί
ειεπζεξίαο2
14

p-ηηκή
,005

ANOVA

Μεηαμχ νκάδσλ
Δληφο νκάδσλ
χλνιν

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
,046
,011
,057

Βαζκνί
ειεπζεξίαο
6
14
20
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Μέζε ηηκή
ηεηξαγώλσλ
,008
,001

F-ηηκή

p-ηηκή

9,684

,000

Έιεγρνο Post Hoc
Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο
Games-Howell
(I) Οκάδα

(J) Οκάδα

Μέζε δηαθνξά
(I-J)

Σππηθό
ζθάικα

1X+5κΜ
,1376667*
,0037118
3X+5κΜ
,0186667
,0278288
7X+5κΜ
-,0066667
,0061824
Control
5κΜ
13C+5κΜ
,0026667
,0230603
31C+5κΜ
,0053333
,0077603
39C+5κΜ
,0383333
,0221259
Control 5κΜ
-,1376667*
,0037118
3X+5κΜ
-,1190000
,0276647
*
7X+5κΜ
-,1443333
,0053955
1X+5κΜ
13C+5κΜ
-,1350000
,0228619
31C+5κΜ
-,1323333*
,0071492
39C+5κΜ
-,0993333
,0219190
Control 5κΜ
-,0186667
,0278288
1X+5κΜ
,1190000
,0276647
7X+5κΜ
-,0253333
,0281030
3X+5κΜ
13C+5κΜ
-,0160000
,0358236
31C+5κΜ
-,0133333
,0284917
39C+5κΜ
,0196667
,0352294
Control 5κΜ
,0066667
,0061824
1X+5κΜ
,1443333*
,0053955
3X+5κΜ
,0253333
,0281030
7X+5κΜ
13C+5κΜ
,0093333
,0233904
31C+5κΜ
,0120000
,0086923
39C+5κΜ
,0450000
,0224697
Control 5κΜ
-,0026667
,0230603
1X+5κΜ
,1350000
,0228619
3X+5κΜ
,0160000
,0358236
13C+5κΜ
7X+5κΜ
-,0093333
,0233904
31C+5κΜ
,0026667
,0238560
39C+5κΜ
,0356667
,0315982
Control 5κΜ
-,0053333
,0077603
1X+5κΜ
,1323333*
,0071492
3X+5κΜ
,0133333
,0284917
31C+5κΜ
7X+5κΜ
-,0120000
,0086923
13C+5κΜ
-,0026667
,0238560
39C+5κΜ
,0330000
,0229541
Control 5κΜ
-,0383333
,0221259
1X+5κΜ
,0993333
,0219190
3X+5κΜ
-,0196667
,0352294
39C+5κΜ
7X+5κΜ
-,0450000
,0224697
13C+5κΜ
-,0356667
,0315982
31C+5κΜ
-,0330000
,0229541
*. Ζ δηαθνξά κέζσλ ηηκψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%
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p-ηηκή
,000
,982
,904
1,000
,984
,660
,000
,187
,003
,105
,008
,170
,982
,187
,943
,998
,997
,995
,904
,003
,943
,999
,792
,564
1,000
,105
,998
,999
1,000
,891
,984
,008
,997
,792
1,000
,768
,660
,170
,995
,564
,891
,768

95% Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο
Κάησ όξην ηνπ
Άλσ όξην ηνπ
δηαζηήκαηνο
δηαζηήκαηνο
εκπηζηνζύλεο
εκπηζηνζύλεο
,114074
,161259
-,217798
,255131
-,040343
,027010
-,190318
,195652
-,042540
,053207
-,146066
,222732
-,161259
-,114074
-,360516
,122516
-,184286
-,104380
-,333929
,063929
-,189102
-,075565
-,289884
,091218
-,255131
,217798
-,122516
,360516
-,254177
,203511
-,198169
,166169
-,232894
,206227
-,161148
,200481
-,027010
,040343
,104380
,184286
-,203511
,254177
-,175117
,193783
-,033404
,057404
-,130684
,220684
-,195652
,190318
-,063929
,333929
-,166169
,198169
-,193783
,175117
-,172110
,177443
-,122064
,193397
-,053207
,042540
,075565
,189102
-,206227
,232894
-,057404
,033404
-,177443
,172110
-,132999
,198999
-,222732
,146066
-,091218
,289884
-,200481
,161148
-,220684
,130684
-,193397
,122064
-,198999
,132999

Παξαηεξείηαη απφ ηελ p-ηηκή < 0,001 ηνπ ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ηεο F-ηηκήο φηη ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Γηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ έιεγρν
νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξψλ φηη ε πξνυπφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο απνξξίπηεηαη αθνχ
ηελ p-ηηκή < 0,05 (5%) επνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε Post Hoc αλάιπζε, κε βάζε ηνλ έιεγρν
Games–Howell, πνπ πξαγκαηνπνηεί πνιιαπινχο ειέγρνπο γηα δεχγε νκάδσλ. Οη νκάδεο πνπ
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κε πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη νη:


1Υ+5κΜ θαη Control OΥP 5 κΜ (p-ηηκή < 0,001)



1Υ+5κΜ θαη 7X+5κΜ (p-ηηκή = 0,003)



1Υ+5κΜ θαη 31C+5κΜ (p-ηηκή = 0,008)

Σρήκα 8. 37: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DPSC πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε αξαηή θαη
ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ OXP 10 κΜ γηα 66 ώξεο.
Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην
πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο
Οκάδα
OXP
10 κΜ

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο

p-ηηκή

Control 10κΜ

,249

3

.

,967

3

,653

1X+10κΜ

,253

3

.

,964

3

,637

3X+10κΜ

,206

3

.

,993

3

,838

7X+10κΜ

,385

3

.

,750

3

,000

13C+10κΜ

,339

3

.

,851

3

,244

31C+10κΜ

,353

3

.

,824

3

,174

39C+10κΜ

,328

3

.

,871

3

,298

α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
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Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.

Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
OXP 10κΜ
Οκάδα

N
21
21

Μέζε ηηκή
,138762
3,00

Σππηθή απόθιηζε
,0418723
2,049

Διάρηζην
,0450
0

Μέγηζην
,1810
6

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

OXP 10 κΜ
12,696
6
,048

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,048 < 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Έηζη έγηλαλ πνιιαπιέο Post Hoc αλαιχζεηο γηα δεχγε νκάδσλ
κε βάζε ηνλ έιεγρν Dunn, ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο νκάδεο είλαη απηέο πνπ δηαθέξνπλ
κεηαμχ ηνπο.

Έιεγρνο Post Hoc
ύγθξηζε νκάδσλ αλά δεύγε (έιεγρνο Dunn)
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ άλσ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο πξνρσξνχκε πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε ψζηε λα
δνχκε ηηο νκάδεο πνπ ηειηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ε αξρηθή ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία δελ
ελεκεξψλεη πεξί απηνχ. Έηζη πξνβαίλνπκε ζε πνιιαπινχο αλά δχν ειέγρνπο ησλ νκάδσλ, κε
ζθνπφ φιεο νη νκάδεο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.
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Κάζε θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ.

Πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

Σππηθό
ζθάικα

Σππηθή
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή

p-ηηκή

1X+10κΜ // 7X+10κΜ

-5,333

5,063

-1,053

-292

Γηνξζσκέλε
p-ηηκή γηα
πνιιαπινύο
ειέγρνπο
1,000

1X+10κΜ // 3X+10κΜ

-8,333

5,063

-1,646

,100

1,000

1X+10κΜ // 31C+10κΜ

-8,333

5,063

-1,745

,081

1,000

1X+10κΜ // 13C+10κΜ

-12,333

5,063

-2,436

,015

,312

1X+10κΜ // Control 10κΜ

12,500

5,063

2,469

,014

,285

1X+10κΜ // 39C+10κΜ

-15,667

5,063

-3,094

,002

,041

7X+10κΜ // 3X+10κΜ

3,000

5,063

,593

,553

1,000

7X+10κΜ // 31C+10κΜ

-3,500

5,063

-,691

,489

1,000

7X+10κΜ // 13C+10κΜ

-7,000

5,063

-1,383

,167

1,000

7X+10κΜ // Control 10κΜ

7,167

5,063

1,416

,157

1,000

7X+10κΜ // 39C+10κΜ

-10,333

5,063

-2,041

,041

,866

3X+10κΜ // 31C+10κΜ

-,500

5,063

-,099

,921

1,000

3X+10κΜ // 13C+10κΜ

-4,000

5,063

-,790

,429

1,000

3X+10κΜ // Control 10κΜ

4,167

5,063

,823

,411

1,000

3X+10κΜ // 39C+10κΜ

-7,333

5,063

-1,448

,147

1,000

31C+10κΜ // 13C+10κΜ

3,500

5,063

,691

,489

1,000

31C+10κΜ // Control 10κΜ

3,667

5,063

,724

,469

1,000

31C+10κΜ // 39C+10κΜ

-6,833

5,063

-1,350

,177

1,000

13C+10κΜ // Control 10κΜ

,167

5,063

,033

,974

1,000

13C+10κΜ // 39C+10κΜ

-3,333

5,063

-,658

,510

1,000

Control 10κΜ // 39C+10κΜ

-3,167

5,063

-,625

,532

1,000
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Kάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα ειέγρεη ηε Μεδεληθή Τπφζεζε πσο νη θαηαλνκέο ησλ δχν δεηγκάησλ
είλαη νη ίδηεο. Απεηθνλίδνληαη νη αζπκπησηηθέο δηαθνξέο (δίπιεπξνη έιεγρνη). Oη νκάδεο πνπ
δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη νη:


OXP 1Υ + OXP 10 κΜ θαη Control ΟΥP 10κΜ (p-ηηκή = 0,041)

Σρήκα 8. 38: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DPSC πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε αξαηή θαη
ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ OXP 50 κΜ γηα 66 ώξεο.
Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην
πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.

Έιεγρνο θαλνληθόηεηαογ
Οκάδα

Kolmogorov-Smirnovα
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο

OXP 50 κΜ

Shapiro-Wilk
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή
ειεπζεξίαο

Control
,267
6
,200*
50κM
3X+50κΜ
,358
3
.
7X+50κΜ
,385
3
.
13C+50κΜ
,319
3
.
31C+50κΜ
,292
3
.
39C+50κΜ
,364
3
.
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%).
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο
γ. To 50κΜ παξακέλεη ζηαζεξφ γηα ηελ νκάδα 1X. Έρεη παξαιεηθζεί.

,883

6

,285

,812
,750
,885
,923
,800

3
3
3
3
3

,144
,000
,339
,463
,114

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
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Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Μέζε ηηκή
,059042
2,63

N
24
24

ΟΥP 50 κΜ
Οκάδα

Σππηθή απόθιηζε
,0098045
2,163

Διάρηζην
,0480
0

Μέγηζην
,0920
6

ΟΥP 50κΜ

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο
Οκάδα

N

Control 50κΜ
1X+50κΜ
3X+50κΜ
7X+50κΜ
13C+50κΜ
31C+50κΜ
39C+50κΜ
χλνιν

6
3
3
3
3
3
3
24

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
13,92
5,00
17,83
7,50
19,33
7,00
15,50

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

OXP 50 κΜ
12,047
6
,061

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,061 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.

Σρήκα 8. 39: Δπηβίσζε θπηηάξσλ DPSC πνπ πξνεπαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα 6 ώξεο κε αξαηή θαη
ππεξαξαηή OXP δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ OXP 100 κΜ γηα 66 ώξεο.
Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδνληαη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην
πνζνζηηαίν θιάζκα επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ αλά πεηξακαηηθή ζπλζήθε.
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Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο

p-ηηκή

ΟXP 100κΜ

Kolmogorov-Smirnovα
Shapiro-Wilk
Οκάδα
Βαζκνί
Βαζκνί
ηαηηζηηθή
p-ηηκή ηαηηζηηθή
ειεπζεξίαο
ειεπζεξίαο
Control 100κΜ
,183
6
,200*
,974
6
1X+100κΜ
,385
3
.
,750
3
3X+100κΜ
,385
3
.
,750
3
7X+100κΜ
,253
3
.
,964
3
13C+100κΜ
,298
3
.
,916
3
31C+100κΜ
,175
3
.
1,000
3
39C+100κΜ
,238
3
.
,976
3
* Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηψηεξν φξην ζεκαληηθφηεηαο (5%).
α. Γηνξζσκέλνο ππνινγηζκφο θαλνληθήο θαηαλνκήο

,918
,000
,000
,637
,439
1,000
,702

Γελ αθνινπζνχλ φιεο νη νκάδεο θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηήζεθε κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis.
Έιεγρνο Kruskal-Wallis
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή

OXP 100κΜ
Οκάδα

Μέζε ηηκή
,049958
2,63

N
24
24

Σππηθή απόθιηζε
,0059012
2,163

Διάρηζην
,0420
0

Μέγηζην
,0700
6

Καηαηαγκέλεο παξαηεξήζεηο

ΟΥP 100κΜ

Οκάδα

N

Control 100κΜ
1X+100κΜ
3X+100κΜ
7X+100κΜ
13C+100κΜ
31C+100κΜ
39C+100κΜ
χλνιν

6
3
3
3
3
3
3
24

Μέζε ηηκή
θαηαηαγκέλσλ παξαηεξήζεσλ
15,58
4,50
13,33
4,67
18,83
15,17
12,33

ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπα,β
ηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ειέγρνπ Υ2
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Αζπκπησηηθή p-ηηκή γηα δίπιεπξν έιεγρν ππνζέζεσλ
α. Έιεγρνο Kruskal-Wallis
β. Μεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο: νκάδα

OXP 100κΜ
11,620
6
,071

Με βάζε ηελ p-ηηκή = 0,071 > 5% ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
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Κεθάιαην 9 – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΗΑ

Διέγρζεθαλ πδαηηθά δηαιχκαηα NaCl θαη KCl ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθαηνζηηαίεο
αξαηψζεηο (1C, 30C θαη 203C) αλά έλσζε, θαη πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα NaCl
ζπγθεληξψζεσλ 6C, 20C θαη 40C. Διέγρζεθε επίζεο ν δηαιχηεο (χδσξ ελέζηκν ή
πδαηναηζαλνιηθφ δηάιπκα 70% ζε αηζαλφιε) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ
αληίζηνηρσλ αξαηψζεσλ.
ηνπο ειέγρνπο απηνχο γεληθά δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ
ζπγθεληξψζεσλ NaCl θαη KCl, νχηε κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αιάησλ θαη ηνπ
δηαιχηε. Οη ειάρηζηεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ απνδφζεθαλ ζηε δεηγκαηνιεςία θαη δελ
αμηνινγνχληαη.

9.1 Φαζκαηνζθνπία TΖz ζην Πεδίν ηνπ Υξόλνπ
Με ηε θαζκαηνζθνπία TDS-THz θαηαγξάθνπκε απεπζείαο ην ειεθηξηθφ πεδίν ηεο
αθηηλνβνιίαο THz ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Έρνληαο θαηαγξάςεη απηφ, θαη εθαξκφδνληαο έλαλ
κεηαζρεκαηηζκφ Fourier, κπνξνχκε λα κεηαβνχκε απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ησλ
ζπρλνηήησλ. Δπνκέλσο ην πιάηνο (amplitude) ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα απεηθνλίδεη ηε
ζρεηηθή έληαζε ηεο θάζε ζπρλφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ γηα θάζε έλα απφ ηα δηαιχκαηα
πνπ κεηξήζεθαλ.
ηελ πξψηε ζεηξά κεηξήζεσλ, ζε πδαηηθά δηαιχκαηα NaCl θαη KCl, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ
δηαιχηε θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην πιάηνο, νθείινληαη
ζε κηθξνδηαθνξέο ζηα πάρε ησλ δεηγκάησλ. Ωζηφζν δελ παξαηεξείηαη θάπνηα αιιαγή ζην
θάζκα.
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Σρήκα 9. 1: Φαζκαηνζθνπία THz ζην Πεδίν ηνπ Φξόλνπ γηα δηαθνξεηηθά ππεξαξαηά πδαηηθά δηαιύκαηα
NaCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην
πιάηνο (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

Σρήκα 9. 2: Φαζκαηνζθνπία THz ζην Πεδίν ηνπ Φξόλνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη ππεξαξαηά πδαηηθά
δηαιύκαηα KCl. Σηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ην πιάηνο (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

ηε δεχηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ, ζε πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα NaCl, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ
δηαιχηε θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεηξψζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην πιάηνο νθείινληαη ζε
κηθξνδηαθνξέο ζηα πάρε ησλ δεηγκάησλ. Ωζηφζν δελ παξαηεξείηαη θάπνηα αιιαγή ζην
θάζκα. πγθξίλνληαο κε ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο παξαηεξνχκε φηη ζηηο κεηξήζεηο απηέο
ζηηο νπνίεο ππάξρεη πδαηναηζαλνιηθφο δηαιχηεο (70% πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζαλφιε) ε
απνξξφθεζε είλαη πνιχ πην έληνλε.
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Σρήκα 9. 3: Φαζκαηνζθνπία THz ζην Πεδίν ηνπ Φξόλνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη ππεξαξαηά
πδαηναηζαλνιηθά δηαιύκαηα (70% αηζαλόιε) NaCl. Σηνλ άμνλ αησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz)
θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ην πιάηνο (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

10.2 Φαζκαηνζθνπία Μέζνπ Τπεξύζξνπ
ηελ πξψηε ζεηξά κεηξήζεσλ, ζε πδαηηθά δηαιχκαηα NaCl θαη KCl, ζεσξήζεθε πσο ίζσο λα
ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ δεηγκάησλ ζηελ πεξηνρή θνληά ζηα 170 THz. κσο θαη ζηηο
κεηξήζεηο απηέο ππήξραλ κηθξνδηαθνξέο ζηα πάρε ησλ δεηγκάησλ ιφγσ δεηγκαηνιεςίαο απφ
πδαηηθφ δηαιχηε. Κξίζεθε ζθφπηκν λα επαλαιεθζνχλ νη κεηξήζεηο ζην πιάηνο απηφ ηνπ
θάζκαηνο.
Ζ κεηάδνζε (transmission) ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα απεηθνλίδεη ηε ζρεηηθή έληαζε ηεο
θάζε ζπρλφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ καο πεδίνπ γηα θάζε έλα απφ ηα δηαιχκαηα πνπ
κεηξήζεθαλ.
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Σρήκα 9. 4: Φαζκαηνζθνπία Μέζνπ Υπεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά ππεξαξαηά πδαηηθά δηαιύκαηα NaCl.
Σηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε
(ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

Σρήκα 9. 5: Φαζκαηνζθνπία Μέζνπ Υπεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη ππεξαξαηά πδαηηθά
δηαιύκαηα ΚCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

ηε δεχηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ, ζε πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα ΝaCl, δελ παξαηεξήζεθαλ
δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δηαιχηε θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ (νη δηαθνξεηηθέο
θακπχιεο ζπκπίπηνπλ πιήξσο). πγθξηηηθά κε ηηο παιαηφηεξεο κεηξήζεηο παξαηεξείηαη
ζπλνιηθά πην έληνλε απνξξφθεζε ιφγσ ηνπ πδαηναηζαλνιηθνχ δηαιχηε.
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NaCl 6CH
NaCl 20CH
NaCl 40CH

Σρήκα 9. 6: Φαζκαηνζθνπία Μέζνπ Υπεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη ππεξαξαηά πδαηναηζαλνιηθά
δηαιύκαηα NaCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (cm-1) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

9.3 Φαζκαηνζθνπία Mαθξηλνύ Yπεξύζξνπ
ηηο κεηξήζεηο ζε πδαηηθά δηαιχκαηα NaCl θαη KCl, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δηαιχηε θαη ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζηε δηαπεξαηφηεηα νθείινληαη ζε κηθξνδηαθνξέο ζηα πάρε
ησλ δεηγκάησλ.

Σρήκα 9. 7: Φαζκαηνζθνπία Μαθξηλνύ Υπεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη ππεξαξαηά πδαηηθά
δηαιύκαηα ΝαCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).
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Σρήκα 9. 8: Φαζκαηνζθνπία Μαθξηλνύ Υπεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη ππεξαξαηά πδαηηθά
δηαιύκαηα KCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ
απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

9.4 Φαζκαηνζθνπία Τπεξηώδνπο - Οξαηνύ - Κνληηλνύ Τπεξύζξνπ
ηελ πξψηε αιιά θαί ζηε δεχηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ, ζε πδαηηθά θαί πδαηναηζαλνιηθά
δηαιχκαηα αληίζηνηρα, δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δηαιχηε θαη ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαζψο νη δηαθνξεηηθέο θακπχιεο ζπκπίπηνπλ απφιπηα.

Σρήκα 9. 9: Φαζκαηνζθνπία Υπεξηώδνπο – Οξαηνύ - Κνληηλνύ Υπεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη
ππεξαξαηά πδαηηθά δηαιύκαηα ΝαCl θαη KCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ην κήθνο θύκαηνο (nm)
θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).
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Σρήκα 9. 10: Φαζκαηνζθνπία Υπεξηώδνπο – Οξαηνύ - Κνληηλνύ ππεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη
ππεξαξαηά πδαηoαηζαλνιηθά δηαιύκαηα ΝαCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ην κήθνο θύκαηνο (nm)
θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο).

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζήο καο πσο “ακκσλησκέλα ειεθηξφληα” κπνξεί λα ζρεκαηίδνληαη
θαηά ηελ παξαζθεπή ΤΓΓ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 10.5 ηεο πδήηεζεο ζηε ζειίδα
296, εμεηάζηεθαλ δηαιχκαηα NaCl θαη KCl πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε δηαιχηε είηε
πδξνμείδην ηνπ ακκσλίνπ (NH4ΟΖ) είηε αηζαλφιε (C2H5OH) θαζαξφηεηαο 99%. Οη
κεηξήζεηο έγηλαλ ζην θάζκα Τπεξηψδνπο - Οξαηνχ - Κνληηλνχ Τπεξχζξνπ. Γηα ηε
δηεξεχλεζε

εηδηθφηεξα

ηνπ

ξφινπ

ηεο

θξνχζεο

ζην

θαηλφκελν,

ηα

δηαιχκαηα

παξαζθεπάζηεθαλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: α) κε απιή αλάδεπζε θαη β) κε θξνχζε.

Σρήκα 9. 11: Φαζκαηνζθνπία Υπεξηώδνπο – Οξαηνύ - Κνληηλνύ ππεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά ακκσληαθά
δηαιύκαηα ΝαCl θαη KCl, παξαζθεπαζκέλα κε θξνύζε ή κόλν κε αλάδεπζε. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδεηαη ην κήθνο θύκαηνο (nm) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο,
αδηάζηαην κέγεζνο).
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ηα ακκσληαθά δηαιχκαηα νη κεηξήζεηο δελ έδεημαλ δηαθνξέο πέξα απφ κηα κηθξή θαη κε
αμηνινγήζηκε κεηαηφπηζε ζηελ πεξηνρή ησλ 1100 nm. ηα αηζαλνιηθά δηαιχκαηα δελ
παξαηεξήζεθε θακία κεηαβνιή θαζψο νη δηαθνξεηηθέο θακπχιεο ζπκπίπηνπλ πιήξσο.

Σρήκα 9. 12: Φαζκαηνζθνπία Υπεξηώδνπο – Οξαηνύ - Κνληηλνύ ππεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αηζαλνιηθά
δηαιύκαηα ΝαCl θαη KCl, παξαζθεπαζκέλα κε θξνύζε ή κόλν κε αλάδεπζε. Σηνλ άμνλα ησλ Φ
απεηθνλίδεηαη ην κήθνο θύκαηνο (nm) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ απεηθνλίδεηαη ε κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο,
αδηάζηαην κέγεζνο).

Παξαηεξνχκε φηη ζε νξηζκέλα απφ ηα γξαθήκαηα (ζρήκαηα 9.5, 9.11 θαη 9.12) εκθαλίδεηαη
ζηνλ θάζεην άμνλα κεηάδνζε άλσ ηεο κνλάδαο (100%), θάηη πνπ ζα κπνξνχζε είηε λα
νθείιεηαη ζε ηέρλεκα είηε ζεσξεηηθά λα ζεκαίλεη πσο ηα αληίζηνηρα δείγκαηα εθπέκπνπλ
θσηαχγεηα θαη επνκέλσο παξάγνπλ ελέξγεηα. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην παξαηεξείηαη ζπρλά ζε
κεηξήζεηο ζε θαζκαηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα δείγκαηα απνξξνθνχλ ειάρηζηα. Μηα
πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη, ζηηο αξρηθέο κεηξήζεηο αλαθνξάο κε ρξήζε άδεηαο θπςειίδαο, ε
αλαθιαζηηθφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εμεηάδεηαη
νπνηνδήπνηε πγξφ δείγκα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε πεξηνρέο πνπ ην εθάζηνηε δείγκα δελ
απνξξνθά πνιχ, λα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν πνπ πξναλαθέξζεθε, δειαδή λα αιιάδεη ε
αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην δείγκα λα εκθαλίδεη κεηάδνζε άλσ ηεο κέηξεζεο
αλαθνξάο.
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Γ. ΤΕΖΣΖΖ
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Κεθάιαην 10 – ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

10.1 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο

Οη πεηξακαηηζκνί πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα
αληηκεηψπηζαλ πνηθίιεο αληημνφηεηεο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ
ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ (ΤΓΓ) θηλείηαη, ελ πνιινίο, ζε αραξηνγξάθεηα
λεξά. Ζ επηζηεκνληθή άγλνηα σο πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο δξά ζεο ησλ ΤΓΓ
έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε θνηλά απνδεθηψλ κεζνδνινγηψλ αιιά θαη θάπνηεο απνθιίζεηο
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηψλ φζνλ αθνξά ην πψο ζπιιακβάλνπλ ηα εξσηήκαηα. Οη
απνθιίζεηο απηέο επεξεάδνπλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πεηξακάησλ.
Γηα ηε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά έγθπξεο
δεκνζηεχζεηο νκφηηκεο αλαζεψξεζεο, φπσο θαη εγρεηξίδηα θαη πεγέο πνπ είλαη επξέσο
απνδεθηά σο “θιαζζηθά” ζην γλσζηηθφ πεδίν ησλ ΤΓΓ. ηελ πνξεία ηεο δηδαθηνξηθήο
έξεπλαο πξνθιήζεθε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο ηξνπνπνηήζεηο σο
πξνο ηηο αθξηβείο κεζνδνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ. Αθνινπζήζεθαλ πεηξακαηηθέο
πξνζεγγίζεηο

πνπ

πξνηείλνληαλ

απφ

ηε

βηβιηνγξαθία,

φπσο

ε

ηζνπαζεηηθή

πξνεπαηζζεηνπνίεζε θπηηάξσλ αιιά θαη πξσηφηππεο πξνζεγγίζεηο φπσο ε δηεξεχλεζε ηνπ
ελδερφκελνπ ζρεκαηηζκνχ “ακκσλησκέλσλ ειεθηξνλίσλ” κέζα ζηα δπλακνπνηεκέλα
δηαιχκαηα (πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 10.5, ζηε ζειίδα 296). Οη ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαη
ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο (θεθάιαηα 6 θαη 7 αληίζηνηρα) απέδσζαλ ελδηαθέξνπζεο ελδείμεηο,
πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Θεσξνχκε, σζηφζν, πσο ηα πην
ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο θπηηαξηθήο
επηβίσζεο, θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη ηνμηθήο επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ (θεθάιαην 8)
θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε απφθξηζε ησλ θπηηάξσλ ζηε ρνξήγεζε δηαθφξσλ
ζπγθεληξψζεσλ ηνμηθνχ παξάγνληα, δελ ήηαλ ε αλακελφκελε κε βάζε ηηο γλσζηέο
θαξκαθνινγηθέο θακπχιεο δφζεο-απφθξηζεο.
Έρεη ιερζεί πσο νπνηαδήπνηε επηζηήκε επηρεηξήζεη λα εξκελεχζεη ηελ επίδξαζε ησλ ΤΓΓ ζε
βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκπεξηιάβεη κεζνδνινγίεο απφ ηε
πζηεκηθή Δπηζηήκε, ηελ Κπβεξλεηηθή θαη ηε θπζηθή ησλ Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ
(Bellavite et al., 1995 - Hyland, 2001, 2002 – Ζankey, 2006 – Bell, 2005). ηελ πξνθείκελε
δηδαθηνξηθή έξεπλα επηρεηξήζεθε - ζην βαζκφ πνπ θαηέζηε δπλαηφ βάζεη ησλ δεδνκέλσλ
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ζπλζεθψλ - κηα πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε ηεο δξάζεο ησλ ΤΓΓ ζε βηνινγηθά ζπζηήκαηα,
δίλνληαο ζθφπηκε θαη ζαθή έκθαζε ζε ζπζηεκηθέο παξακέηξνπο απφθξηζεο: ηελ
ειεθηξνθπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπηθψλ λεπξηθψλ δηθηχσλ αληί απηήο κεκνλσκέλσλ
λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ηε ζπκπεξηθνξηθή απφθξηζε πεηξακαηφδσσλ, θαη ηελ επηβίσζε
θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ, αληί ηεο κειέηεο κεκνλσκέλσλ πξσηετλψλ ή ζεκαηνδνηηθψλ
κνλνπαηηψλ.
Ζ κειέηε νξγαληδίσλ, θπηηάξσλ ή ηζηψλ δελ αληηηίζεηαη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο
ζεξαπεπηηθήο ησλ ΤΓΓ, εθ‟ φζνλ ε νπζία ρνξεγείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηνπηθνχ
ζπκπηψκαηνο ή κηαο νληνινγηθά “θιεηζηήο” ππν-πεξηνρήο πνπ λνζεί. Αληίζεηα, ζε κηα
θιηληθή κειέηε ζην επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ, ε εζηίαζε ζε εηδηθέο αληί
ζπζηεκηθψλ επηδξάζεσλ, θαη ε ρξήζε αλεπαξθνχο ρξνληθήο θιίκαθαο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα
παξάμεη κε αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα, θαηαγξάθνληαο έλα ζηηγκηφηππν απφ κηα
πνιχπινθα εμειηζζφκελε δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί (Bell et al., 2002).
Θεσξνχκε πσο ε ζεκαληηθφηεξε πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο
ζηελ επηζηήκε είλαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη - ζην θεθάιαην 11 ηεο
πδήηεζεο - ζηα απξφζκελα αιιά απηά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κειέηεο
θπηηαξνηνμηθφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ απφ ηε
πζηεκηθή Δπηζηήκε, ηελ Κπβεξλεηηθή θαη ηελ Θεσξία Καηεγνξηνπνίεζεο, ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ θαηάηαμε ζηνηρείσλ ζε
πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Αλ θαη δαλεηδφκαζηε αλαινγίεο απφ άιια επηζηεκνληθά πεδία,
κηα αθξηβήο αληηζηνίρηζε ελλνηψλ θαη πνζνηήησλ δελ είλαη δπλαηή φζν αθφκα δελ έρνπλ
πεξηγξαθεί νη ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην θαηλφκελν. Eίλαη απαξαίηεην λα
δηαπηζησζεί ζε ηη κεηαθξάδεηαη, θπζηθνρεκηθά θαη βηνινγηθά, ν κεραληζκφο δξάζεο ησλ ΤΓΓ
θαη λα απνζαθεληζηνχλ νη ζρεηηθέο έλλνηεο ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί κειινληηθά έλα αθξηβέο
δπλακηθφ κνληέιν. Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα απηφ, φρη κφλν ζα
ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ, θαη ηελ αλάπηπμε επξχηεξσλ
ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηε βηνινγία, αιιά ζα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηελ αληίιεςή
καο πεξί πγείαο θαη αζζέλεηαο.
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10.2 Μειέηεο Ζιεθηξνθπζηνινγίαο
10.2.1 Καηαγξαθέο από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα

Ζ κεζνδνινγία απηψλ ησλ δνθηκαζηψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 2.3, ζηηο ζειίδεο 39 έσο 58,
θαη ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ καδί κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε γίλεηαη ζην
θεθάιαην 6.1, ζηηο ζειίδεο 107 έσο 152.
ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαγξαθψλ απφ ην ΚΝ, ε ρνξήγεζε ησλ δηαιπκάησλ έγηλε in vivo ζε
δσληαλά πεηξακαηφδσα, ελψ νη ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο δπλακηθψλ πεδίνπ έγηλαλ
ex vivo ζε “oμείεο” ζαιακνθινητθέο εγθεθαιηθέο ηνκέο πνπ δηαηεξνχζαλ αθφκα ηελ
απζφξκεηε ειεθηξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Δμεηάζηεθαλ 142 ζαιακνθινητθά ζεκεία (20
ζεκεία ηεο ζπλζήθεο Opium, 23 ζεκεία ηεο ζπλζήθεο Coffea cruda, 19 ζεκεία ηεο ζπλζήθεο
Cocculus indicus, 50 ζεκεία ηεο ζπλζήθεο κάξηπξα θαη 30 ζεκεία ηεο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ
κάξηπξα). Γεληθά, απφ φιεο ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο παξήρζεζαλ “Up States” απφ πνιχ
κηθξφ αξηζκφ ζεκείσλ θαη θπξίσο απφ ηνκέο S1BF ζσκαηναηζζεηηθνχ θινηνχ (75% απφ ηνλ
θινηφ S1BF έλαληη 25% ηνπ θινηνχ M1). Αληίζεηα, απφ φιεο ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο
παξήρζε κεγάινο αξηζκφο δηθαζηθψλ επαξκάησλ θαί απφ ηηο δχν πεξηνρέο εγθεθαιηθνχ
θινηνχ (59,61% απφ ηνλ θινηφ S1BF έλαληη 40,38% ηνπ θινηνχ Μ1). Ωο εθ ηνχηνπ ε
αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ησλ ΤΓΓ ζηελ ειεθηξηθή

δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ

πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ ελδείθλπηαη λα γίλεη κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηθαζηθψλ
επαξκάησλ.
Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ηηο θαηαγξαθέο απηέο ήηαλ ε κέζε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ε κέζε ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα, ην κέζν πιάηνο ηνπ, θαη ε κέζε
ηζρχο

δηαθνξεηηθψλ

ζπρλνηήησλ

ζην

θάζκα

ζπκβαηηθά

νξηζκέλσλ

δσλψλ

θαλνληθνπνηεκέλσλ σο πξνο ηελ ζπλνιηθή ηζρχ θάζε κηαο ζε εχξνο 1-100 Hz [Γέιηα (1-4
Hz), Θήηα (4-8 Hz), Άιθα (8-12 Hz), Βήηα (12-30 Hz) θαη Γάκκα (30-100 Hz)] πνπ
αληαλαθινχλ ηηο αληίζηνηρεο λεπξηθέο ηαιαληψζεηο ζηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθφ θαη M1
θηλεηηθφ θινηφ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ γηα ηα δηθαζηθά
επάξκαηα, δείρλεη ηα εμήο:
ηνλ Μ1 θηλεηηθό θινηό ππήξμε κηα πςειά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P ≤ 0.001) δηαθνξά
αλάκεζα ζηελ επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο κάξηπξα θαη ηνπ Coffea cruda 30C ζηε ζπρλφηεηα
Άιθα ηεο θπκαηνκνξθήο θαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P ≤ 0.05) δηαθνξά κεηαμχ ηεο
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επίδξαζεο ηεο ζπλζήθεο κάξηπξα θαη ηνπ Opium ζπγθέληξσζεο 30C, ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα
(ζρήκαηα 6.24 θαη 6.25). Kαη ηα δχν ΤΓΓ εκθαλίδνπλ κεγάιε ειάηησζε ηεο ηζρχνο ηεο
ζπρλφηεηαο Άιθα έλαληη ηεο ζπλζήθεο κάξηπξα. Δπίζεο, κφλν ζηνλ θηλεηηθφ θινηφ,
δηαπηζηψζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P ≤ 0.05) δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επίδξαζε ηεο
ζπλζήθεο κάξηπξα θαη ηεο ζπλζήθεο Coffea cruda 30C ζηελ κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο
ζπρλφηεηαο Γάκκα ηεο θπκαηνκνξθήο (ζρήκα 6.31). Πξνβιεκαηηζκφ αζθαιψο πξνθαιεί ε
αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλζήθεο κάξηπξα θαη ηεο ζπλζήθεο “εζσηεξηθνχ
κάξηπξα” ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, πνπ δελ ζπλάδεη κε ην αλακελφκελν, θαη ελδέρεηαη λα
ζεκαίλεη φηη ην πφζηκν λεξφ πνπ ρνξεγείηαη ζηα δψα εξγαζηεξίνπ ηνπ ΗΗΒΔΑΑ (κε
απνζηεηξσκέλν θαη κε απηνληζκέλν θαζαξφ λεξφ δηθηχνπ, θηιηξαξηζκέλν κέζα απφ κεκβξάλεο
πνπ θαηαθξαηνχζαλ ηα ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 5 κm θαη άλσ) δηαθέξεη κε ηξφπν
θαξκαθνινγηθά ζεκαληηθφ απφ ην απηνληζκέλν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο “εζσηεξηθφο
κάξηπξαο” θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηαιχηεο γηα ηα ΤΓΓ.
ηνλ S1BF ζσκαηναηζζεηηθό θινηό ππήξμε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P ≤ 0.05) ειάηησζε
ζηελ κέζε θαλνληθνπνηεκέλε ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γάκκα ηεο θπκαηνκνξθήο απφ ηε ρνξήγεζε
δηαιχκαηνο Coffea cruda 30C ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε εζσηεξηθνχ κάξηπξα (ζρήκαηα 6.30
θαη 6.31). Απηή είλαη θαη ε κφλε πεξίπησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ
θαξκαθεπηηθνχ ππεξαξαηνχ δηαιχκαηνο θαη ηνπ δηαιχηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ, επνκέλσο θέξεη θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο
παξαηεξήζεηο. Ζ ζπρλφηεηα Γάκκα είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαηαζηάζεσλ εγξήγνξζεο θαη
έληνλεο δηαλνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα
(Σallon-Baudry et al., 1999 – Kucewicz et al., 2014) φκσο αλαθέξεηαη θαη ζε πεξηφδνπο
εξεκίαο θαη αλαηζζεζίαο (Steriade, 2006 - Chauvette et al., 2011 - Valderrama et al., 2012) ελψ
πξφζθαηα βξέζεθε πσο νη ζπρλφηεηεο Γάκκα ηνπ εγθεθάινπ παξάγνληαη θαη απφ λεπξνγινία
θαζψο ε παξεκπφδηζε ησλ λεπξνγινίσλ ζε κχεο πξνθαιεί ειάηησζε ζηελ ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο
Γάκκα, επεξεάδνληαο δξαζηηθά ηελ αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Lee et
al., 2014). Ο ιεηηνπξγηθφο ηνπο ξφινο αθνξά ην ρξνληθφ ζπληνληζκφ θαη ηελ ηαρχηαηε
ελζσκάησζε πνιιαπιψλ εηζεξρνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά θαλάιηα, παξάγνληαο
δηαλνεηηθέο δηεξγαζίεο κε ζπλνρή θαη ζπγρξνληζκφ (Βuzsaki, 2006). Καζψο ηα ίδηα δψα
ππνβιήζεθαλ θαη ζηα ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην 3, ζηε
ζειίδα 67, θαη αληηζηνηρίδνληαο ηελ επίδξαζε απηή κε ηελ εηθφλα ησλ δψσλ ζηα
ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα (θεθάιαην 10.3, ζειίδα 278), ζα πεξηκέλακε λα δνχκε απμεκέλν
άγρνο θαη ίζσο ρακειή ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ. ηηο αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξηθεο
274

δνθηκαζίεο ηα δψα εκθαλίδνπλ ειαηησκέλε δηάζεζε γηα παξακνλή ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο
φκσο ε θηλεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά δελ εκθαλίδεηαη νκνηφκνξθε κεηαμχ ησλ δνθηκαζηψλ.
Ζιεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζε επίκπεο, κε ρνξήγεζε ΤΓΓ Coffea cruda 30C θαηά ηελ αξρή
ηεο πεξηφδνπ ηνπ χπλνπ, έδεημαλ πσο επεξεάδεηαη ε ειεθηξνεγθεθαιηθή θαηαγξαθή απφ ηε
βξεγκαηηθή πεξηνρή απμάλνληαο ηε ζρεηηθή ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Γέιηα έλαληη ησλ δηαιπκάησλ
κάξηπξα, κε ηξφπν αληίζηνηρν κε απηφ ηεο κνξηαθήο θαθετλεο (Ruiz-Vega et al., 2000) ελψ ε
ρνξήγεζε ππεξαξαηήο Coffea cruda 30C καδί κε κνξηαθή θαθετλε βξέζεθε λα εληζρχεη ηε
δξάζε ηεο δεχηεξεο κε ελίζρπζε ηεο έληαζεο εηδηθά κεηά ηελ πάξνδν θάπνησλ σξψλ (RuizVega et al., 2003). Σέινο, ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο Coffea cruda 200C βξέζεθαλ λα
εληζρχνπλ κφλν ην ζπγρξνληζκφ ηεο λεπξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ruiz-Vega et al., 2002). ηα
δηθά καο πεηξάκαηα δελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα επίδξαζε ηνπ ΤΓΓ Coffea cruda ζηελ ηζρχ ηεο
ζπρλφηεηαο Γέιηα.
Γεληθά, ζε θαλνληθέο ζπγθεληξψζεηο ε θαθεΐλε ειαηηψλεη ηε θαζκαηηθή ηζρχ ησλ ζπρλνηήησλ
Γέιηα θαη Θήηα, ζπρλνηήησλ πνπ ζπλδένληαη αθ‟ελφο κε ην βαζχ θαη αλαδσνγνλεηηθφ χπλν
αθ‟εηέξνπ κε ηνλ χπλν REM θαη ηελ ελεξγεηηθή εμεξεχλεζε θαηά ηελ εγξήγνξζε (Dimpfel et
al., 1993 – Landolt et al., 2004) φπσο θαη ηεο ζπρλφηεηαο Άιθα (Dimpfel et al., 1993) πνπ
είλαη ηζρπξφηεξε θαηά ηεο πεξηφδνπο ήξεκεο εγξήγoξζεο κε θιεηζηά κάηηα. ε αλζξψπηλα
ππνθείκελα, ε απμεκέλε ζπρλφηεηα Άιθα εθθξάδεηαη σο απμεκέλε εμσζηξέθεηα θαη
ζηνρνπξνζήισζε (Shaw, 1996 - Robinson, 2001) .
ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ιίγεο ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ηεο επίδξαζεο ΤΓΓ ζε
βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο. Oη Sukul et al. (1991, 1999, 2001) αλαθέξνπλ επίδξαζε απφ ηελ
έθρπζε ΤΓΓ ζπγθέληξσζεο 30C ππεξηθνχ (Hypericum perforatum), αξζεληθνχ (Arsenicum
album) θαη εθρπιίζκαηνο ηνπ θπηνχ Arnica montana, ζην κέζν κεησπηαίν ισβφ επίκπσλ θαη
αηινπξνεηδψλ (Felis catus). H επίδξαζε πνπ αλαθέξεηαη αθνξά ηελ ζπρλφηεηαο
ππξνδνηήζεσλ (άκεζε ειάηησζε απφ ρνξήγεζε ΤΓΓ Arnica 30C θαη Hypericum 200C,
άκεζε αχμεζε απφ Arsenicum 30C). Παξαηεξείηαη πσο ην ίδην ΤΓΓ κπνξεί λα έρεη
θαηαζηαιηηθή ή δηεγεξηηθή επίδξαζε ζε δηαθνξεηηθνχο λεπξψλεο ελψ θάπνηνη λεπξψλεο δελ
αληαπνθξίλνληαη θαζφινπ. Οη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ ηελ άκεζε εκθάληζε ηεο επίδξαζεο ηνπ
ΤΓΓ ακέζσο κεηά ηε ρνξήγεζε κέζσ ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ, θάηη πνπ ιήθζεθε
ππφςε γηα ηα πεηξάκαηα ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο κε απνηέιεζκα πέξα απφ ηελ απφ
ζηφκαηνο ρνξήγεζε ησλ ΤΓΓ λα γίλεηαη θαη θαζεκεξηλή επάιεηςε ζην γελλεηηθφ
βιελλνγφλλν ησλ δψσλ.
Οη Bell et al. ζε κηα ζεηξά κειεηψλ ζε αλζξψπηλα ππνθείκελα ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ηχπν
πνζνηηθήο ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο (Cordance Q-EEG) (Leuchter, 1999) κε βειηησκέλε
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εληφπηζε ηεο ηνπηθήο αηκάησζεο, γηα λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ρνξήγεζεο ΤΓΓ ζε
νκάδεο αζζελψλ κε δηεγλσζκέλε ηλνκπαιγία (2004), αυπλίεο απφ ηελ πξφζιεςε θαθετλεο
(2012), ρεκηθή ππεξεπαηζζεζία (2013) ή δηαηαξαρή ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ειιεηκκαηηθήο
πξνζνρήο (2013) αιιά θαη ζε πγηείο εζεινληέο (2011). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζεσξείηαη
ηθαλή λα δηαθξίλεη κεηαμχ ηεο αληαπφθξηζεο ζε εηθνληθφ έλαληη πξαγκαηηθνχ θαξκάθνπ
(Leuchter et al., 2002), θάηη ζεκαληηθφ θαηά ηε ρνξήγεζε ΤΓΓ ζε αλζξψπηλα ππνθείκελα.
Καη άιιεο ηερληθέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηνλ ίδην ζθνπφ, δειαδή ηελ αληηθεηκεληθή
θαηαγξαθή βηνινγηθψλ κεηαβιεηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηνπ θαηλνκέλνπ placebo
(Mishra et al., 2011). Έρεη ελδηαθέξνλ πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο ησλ Bell et al.
ηα δηαιχκαηα ρνξεγήζεθαλ κε επαλαιακβαλφκελε θξνηαθνκεηαηρκηαθή νζθξεηηθή δηέγεξζε,
δειαδή εηζπλεφκελε ρνξήγεζε, φπσο είρε πξνηαζεί απφ ηνλ ίδην ην Samuel Hahnemann. Σν
νζθξεηηθφ επηζήιην πεξηέρεη λεπξψλεο πνπ εθθξάδνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
νζθξεηηθψλ ππνδνρέσλ, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο (trace amine-associated receptors,
TAARs) είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζε πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο (10-10 έσο 10-14 M)
πξνζδέηε, θαη ζπγθεθξηκέλα βηνγελψλ ακηλψλ (Zhang et al., 2013). Οη κειέηεο ησλ Bell et al.
επηθεληξψζεθαλ ζηε θαζκαηηθή ηζρχ ηεο ζπρλφηεηαο Άιθα αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ
ζπρλνηήησλ πνπ έδεημαλ λα επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαηά ηξφπν εληειψο κε
γξακκηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν αιιά θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο (6C, 12C, 30C) εηδηθά, δε,
ηεο ζπρλφηεηα Βήηα ηεο θπκαηνκνξθήο, πνπ νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ πσο επεξεάδεηαη
“ηαιαλησηηθά” ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα εβδνκάδσλ πνπ δηήξθεζαλ νη κειέηεο.
Απηφ απνδίδεηαη ζε ελδερφκελε επαηζζεηνπνίεζε (time-dependent sensitisation) ησλ
ππνθεηκέλσλ εμαηηίαο ηεο επαλαιακβαλφκελεο έθζεζεο ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο. Σέινο, νη
Ruiz-Vega et al. (2005) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ππεξαξαησκέλεο ηζηακίλεο 30C ζε
ειεθηξνεγθεθαινγξαθία χπλνπ επίκπσλ θαη δηαπίζησζαλ άκεζε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ειάηησζε ηεο θαζκαηηθήο ηζρχνο ηεο ζπρλφηεηαο Γέιηα ζε ζρέζε κε ην κάξηπξα. Σν
παξαπάλσ ζπλάδεη κε ηε δηαπίζησζε πσο νη ζπρλφηεηεο Γέιηα θαη Θήηα ηνπ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο αληηζηνηρίδνληαη επζέσο κε ηηο απμνκνηψζεηο 24ψξνπ ηεο
ηζηακίλεο ζηνλ ππνζάιακν (Philippu et al., 2001).
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10.2.2 Καηαγξαθέο από ην Πεξηθεξηθό Νεπξηθό ύζηεκα

Ζ κεζνδνινγία απηψλ ησλ δνθηκαζηψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 2.4, ζηηο ζειίδεο 58 έσο 66,
θαη ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ καδί κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε γίλεηαη ζην
θεθάιαην 6.2, ζηηο ζειίδεο 153 έσο 158.
ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαγξαθψλ απφ ην ΠΝ, ε ρνξήγεζε ησλ ΤΓΓ έγηλε κε ex vivo
απεπζείαο ρνξήγεζε ζε ηζρηαθά λεχξα επίκπσλ. Οη δχν κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ζε
απηνχο ηνπο ειέγρνπο έδεημαλ κηα κηθξή, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ
επί ηνηο εθαηφ (%) κεηαβνιή ηνπ χςνπο ηνπ χλζεηνπ Γπλακηθνχ Δλεξγείαο (ΓΔ) αλάκεζα
ζηα ηζρηαθά λεχξα πνπ είραλ πξνεπσαζηεί επί κία ψξα κε ππεξαξαηή νμαιηπιαηίλε, θαη ζε
απηά πνπ έιαβαλ κφλν κνξηαθή νμαιηπιαηίλε 10 κΜ. Αληίζεηα, ελψ ε πξνεπψαζε κε ΤΓΓ
θαίλεηαη λα επηηαρχλεη ην ρξφλν αλφδνπ ηνπ ΓΔ, ε θακπχιε ρξνληθήο αλφδνπ δελ δηαθέξεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.
Αλ θαη ην πεηξακαηηθφ δείγκα απηψλ ησλ κειεηψλ δελ είλαη κεγάιν, εληνχηνηο είλαη ζηαηηζηηθά
αμηφπηζην θαη ελδεηθηηθφ κηαο κεηαβνιήο φρη σο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα αιιά σο πξνο ηελ
έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2.4.5, ζηε ζειίδα 63, ε νμαιηπιαηίλε
δξά σο αλαζηνιέαο ησλ ΣΔΚΝa θαη έρεη δεηρζεί ε επίδξαζε ηεο ζην ρξφλν θιεηζίκαηνο απηψλ
ησλ δηαχισλ (Krishnan et al., 2006 - Park et al., 2009). πγθεθξηκέλα δείρζεθε πσο παξαηείλεη
ην ρξφλν απελεξγνπνίεζήο ηνπο (Αdelsberger et al., 2000 - Grolleau et al., 2001 - Gamelin et al.,
2002 - Webster et al., 2005) ελψ νη Kagiava et al. (2008, 2015) έδεημαλ πσο ππάξρεη έλαο
έκκεζνο ζηφρνο, ιεηηνπξγηθά ζπλαθήο κε ηα ΣΔΚΝa θαη ηα TEKΚ, πάλσ ζηνλ νπνίν δξα ε
νμαιηπιαηίλε πξνθαιψληαο ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ ΓΔ: ν ζηφρνο
απηφο είλαη νη αληιίεο θαη εκη-αληιίεο ησλ ραζκνζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ. Απηφο ν
κεραληζκφο, κε ηνλ νπνίν δηεπξχλεηαη ην πιάηνο θαη επηκεθχλεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ΓΔ,
θαη κε ηνλ νπνίν παξαηείλεηαη ε πεξίνδνο αλεξεζηζηφηεηαο (refractory period) ησλ πεξηθεξηθψλ
λεχξσλ, επζχλεηαη γηα ηελ νμεία πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα πνπ πξνθαιεί ε ρνξήγεζε
νμαιηπιαηίλεο ζε αζζελείο (Adelsberger et al., 2000). Με βάζε ηα επξήκαηα απφ ηα πεηξάκαηα
ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο, πνπ αζθαιψο ρξήδνπλ επαλάιεςεο θαη επέθηαζεο, ηαπηφρξνλε ή
πξφηεξε ρνξήγεζε ππεξαξαηήο νμαιηπιαηίλεο ζε αζζελείο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ
νμαιηπιαηίλε ζα κπνξνχζε λα κεηξηάζεη ηελ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία.

277

10.3 πκπεξηθνξηθέο Μειέηεο

Ζ κεζνδνινγία απηψλ ησλ δνθηκαζηψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 3, ζηηο ζειίδεο 67 έσο 74,
θαη ηα απνηειέζκαηα καδί κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην 7, ζηηο
ζειίδεο 159 έσο 174.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο κειέηεο ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο, δηαθξίλνληαη κφλν
κηθξέο,

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο

δηαθνξέο

κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ.

πγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο κχεο πνπ έιαβαλ επί 8 εκέξεο ΤΓΓ Coffea cruda 30C
παξαηεξείηαη: α) ζηε δνθηκαζία “Αλνηρηνχ Πεδίνπ” (ζρήκαηα 7.1 έσο 7.5) ε δηάλπζε ζρεηηθά
κεγαιχηεξσλ απνζηάζεσλ κέζα ζην ζάιακν, κε ζρεηηθά κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απφ φιεο ηηο
πεηξακαηηθέο νκάδεο, β) ζηε δνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο” (ζρήκαηα 7.6 έσο 7.10)
ζπρλέο κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ δχν δσλψλ κε ειαηησκέλε δηάζεζε παξακνλήο ζηε ζθνηεηλή
δψλε ηνπ ζαιάκνπ, γ) ζηε δνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ” (ζρήκαηα 7.11 έσο 7.13)
ζαθψο ειαηησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη ζαθψο ειαηησκέλε δηάζεζε γηα παξακνλή ζηνπο
αλνηρηνχο βξαρίνλεο ηεο ζπζθεπήο, ελψ ηέινο

δ) ζηε δνθηκαζία “Θεξκήο Δπηθάλεηαο”

(ζρήκα 7.14) δελ παξαηεξείηαη θακία αμηφινγε έλδεημε. Οη δηαθνξέο δελ βξέζεθαλ λα είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη αμηνινγνχληαη κφλν σο ελδείμεηο.
ε φ,ηη αθνξά ηνπο κχεο πνπ έιαβαλ επί 8 εκέξεο ΤΓΓ Opium 30C παξαηεξείηαη: α) ζηε
δνθηκαζία “Αλνηρηνχ Πεδίνπ” (ζρήκαηα 7.1 έσο 7.5) απμεκέλε θηλεηηθφηεηα θαη ειαηησκέλε
ζπρλφηεηα αλνξζψζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεηξακαηηθέο νκάδεο, β) ζηε δνθηκαζία
“Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο” (ζρήκαηα 7.6 έσο 7.10) ειαθξά απμεκέλε θηλεηηθφηεηα κε
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε θσηεηλή πεξηνρή ηνπ
ζαιάκνπ, ελψ δελ ππάξρνπλ πνιιέο κεηαβάζεηο κεηαμχ ηεο θσηεηλήο θαη ζθνηεηλήο δψλεο, γ)
ζηε δνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ” (ζρήκαηα 7.11 έσο 7.13) ζαθψο απμεκέλε
θηλεηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο ηεο ζπζθεπήο,
ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο πεηξακαηηθέο νκάδεο, ελψ ηέινο, δ) ζηε δνθηκαζία “Θεξκήο
Δπηθάλεηαο” (ζρήκα 7.14) δελ παξαηεξείηαη θακία αμηφινγε κεηαβνιή. Καη ζηελ πεξίπησζε
απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, νη δηαθνξέο δελ βξέζεθαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη
αμηνινγνχληαη κφλν σο ελδείμεηο.
Έρεη ελδηαθέξνλ, αλ θαη θαηαγξάθεηαη κφλν σο παξαηήξεζε, πσο ζε φ,ηη αθνξά ηα
πεηξακαηφδσα πνπ έιαβαλ ΤΓΓ Opium 30C ε απνπζία άγρνπο - ε νπνία εθδειψλεηαη σο
απμεκέλε δηάζεζε γηα παξακνλή ζε εθηεζεηκέλεο θαη θσηεηλέο πεξηνρέο ηνπ πεηξακαηηθνχ
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ρψξνπ - είρε γίλεη αληηιεπηή ηφζν απφ ηελ εξεπλήηξηα φζν θαη απφ κέιε ηνπ ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο Εσηθψλ Πξνηχπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ εμνηθείσζεο
πξηλ απφ ηα πεηξάκαηα. Τπελζπκίδεηαη πσο ε ρνξήγεζε φισλ ησλ θαξκάθσλ θαη δηαιπκάησλ
κάξηπξα έγηλε κε ηελ ηπθιή κέζνδν, ρσξίο γλψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαιχκαηνο πνπ
ιάκβαλε θάζε δψν.
Ζ βηβιηνγξαθία απφ ην πεδίν ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ δνθηκψλ κε ΤΓΓ ζε ηξσθηηθά είλαη
αξθεηά εθηεηακέλε, μεθηλψληαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη θηάλνληαο κέρξη ζήκεξα φπνπ
ε πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη πςειφηεξε. Έρεη εμεηαζηεί κηα πιεζψξα παξακέηξσλ
θαη ζπκπεξηθνξψλ: ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο φπσο ην άγρνο θαη ε θαηαηνλία (Σetau et al.,
1960 – Julian et al., 1965, 1966 – Binsard 1978, 1979, 1980 – Sukul, 1986 – Guillemain et al.,
1989 - Cristea et al., 1997 – Bousta et al., 2001 – Ruiz Vega et al., 2005 – da Silva Rocha et
al., 2008 – Bellavite et al., 2009 – Μarzotto et al., 2012 - Μutlu et al., 2015), παξάκεηξνη
κλήκεο θαη κάζεζεο (Tetau et al., 1960 – Epstein et al., 2006 – Mutlu et al., 2016), ε
πξνζηαζία έλαληη δειεηεξηάζεσλ απφ αηζαλφιε θαη ζηξπρλίλε (Sukul et al., 1999, 2001 –
Binsard, 1979) θαη ε αληίδξαζε ζε επψδπλα εξεζίζκαηα (de Paula et al., 2006 – Mutlu et al.,
2015). πλεζέζηεξα φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη “εζνινγηθά” (ethological) πεηξακαηηθά πξφηππα
δειαδή δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα δνζεί ιεηηνπξγηθή εξκελεία ζηηο απζφξκεηεο θαη ρσξίο ηηκσξία ή επηβξάβεπζε - αληηδξάζεηο ησλ δψσλ ζε αλψδπλα
εξεζίζκαηα θαη ζηε δηάζεζε εμεξεχλεζεο ελφο θαηλνχξηνπ πεξηβάιινληνο (Campos et al.,
2013 - Peters et al., 2015). Σέηνηεο δνθηκαζίεο, φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ
πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα - κε ηελ επηπιένλ πξνζζήθε ηεο δνθηκαζίαο “Θεξκήο
Δπηθάλεηαο” - θξίλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία σο επαξθψο επαίζζεηεο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ
εμέηαζε εμαηξεηηθά αδχλακσλ βηνρεκηθψλ εξεζηζκάησλ, φπσο απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
ρνξήγεζε ΤΓΓ (Βellavite et al., 2009). Γηα ηελ πξνθείκελε δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο
δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο θαζψο θακία απφ κφλε ηεο δελ ζεσξείηαη επαξθήο
γηα λα θαιχςεη πιήξσο ηε ζπκπεξηθνξηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ δψνπ: θάπνηεο
νπζίεο φπσο νη βελδνδηαδεπίλεο έρνπλ βξεζεί λα πξνθαινχλ επθξηλέζηεξε επίδξαζε θαηά ηε
δνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ” ελψ άιιεο, φπσο ε επηιεπηνγφλνο αληηθαηαζιηπηηθή
νπζία PTZ, εκθαλίδνπλ επίδξαζε ζηελ εμεξεπλεηηθή δηάζεζε ησλ δψσλ ζε φιεο ηηο
δνθηκαζίεο (Ramos et al., 2008). Ζ δνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο” θέξεηαη λα
θαηαγξάθεη θαιχηεξα ην άγρνο πνπ εθδειψλεηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ελψ νη
δνθηκαζίεο εμεξεχλεζεο θαηαγξάθνπλ θαιχηεξα ην γεληθεπκέλν άγρνο (Βelzung et al., 2001).
Οη πξψηκεο βηβιηνγξαθηθέο δεκνζηεχζεηο δείρλνπλ κηα πξνθπιαθηηθή επίδξαζε ηεο
ρνξήγεζεο θάπνηνπ ηνμηθνχ παξάγνληα ζε ππνηνμηθή ή ππεξαξαηή δφζε, έλαληη ηεο
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ρνξήγεζεο ηνπ ίδηνπ ή ηνπ “φκνηνπ” (similimum) παξάγνληα ζε ηνμηθή δφζε (Julian et al.,
1965, 1966 - Tetau et al., 1960 - Guillemain et al., 1989) ελψ άιιεο κειέηεο (Binsard, 1978 –
Βνusta et al., 2001) ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ππεξαξαηή ζπγθέληξσζε ηνπ ηνμηθνχ παξάγνληα
αλαθέξνπλ ηελ πξφθιεζε εκθαλνχο επίδξαζεο ζε ζπκπεξηθνξηθέο παξακέηξνπο, αθφκα θαη
ζε ζχγθξηζε κε επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο αλαθνξάο (Βinsard, 1979 –
Binsard et al., 1980 - Sukul, 1995 - Sukul et al., 2003 – Guillemain et al., 1989 – Cristea et
al., 1997 – Bellavite et al., 2009 - Magnani et al., 2010). Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηηο
επηδξάζεηο δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζηηο εθάζηνηε πεηξακαηηθέο παξακέηξνπο. Οη
ζπλήζεηο ζπγθεληξψζεηο ηνμηθνχ παξάγνληα πνπ ρνξεγνχληαη ζε ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο ζε
ηξσθηηθά είλαη κεγάιεο πξνο κέζεο, απφ 3C έσο 15C. Αξθεηέο κειέηεο αλαθέξνπλ ηε ρξήζε
ζπγθεληξψζεσλ 30C ελψ πην πξφζθαηα ε ρξήζε ζπγθεληξψζεσλ 200C αλαθέξεηαη λα
επηθέξεη επηδξάζεηο πνπ δηαηεξνχληαη πην καθξνπξφζεζκα (Van Wijk et al., 2009). ηελ
παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα πξνηηκήζεθε ε ρξήζε ηεο ζπγθέληξσζεο 30C ψζηε λα
ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο ππεξαξαηήο ζπγθέληξσζεο ρσξίο λα απνκαθξπλφκαζηε απφ ηηο
κνξηαθφηεηεο πνπ ζπλήζσο κειεηψληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
ε ζεκαληηθέο κειέηεο νη Bellavite et.al. (2009, 2011) θαη Magnani et al. (2010) αλαθέξνπλ
πσο ΤΓΓ Gelsemium sempervirens, πνπ ζε αλζξψπνπο ρνξεγείηαη γηα λενθνβία, θσηνθνβία
θαη θφβν δεκφζηαο έθζεζεο, ζε πεηξακαηφδσα ειαηηψλεη κε επαλαιήςηκν θαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ ηξφπν ην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία θαηά ηε δνθηκαζία “Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο”,
αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο αγρνιπηηθέο νπζίεο δηαδεπάκε θαη βνπζπηξφλε. Απηφ πνπ έρεη
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη πσο ζηα πεηξάκαηα ησλ Bellavite et al. αθφκα θαη κέζα ζην
ππεξαξαηφ

θάζκα

ζπγθεληξψζεσλ

κηθξφηεξεο

ζπγθεληξψζεηο

(ελ

πξνθεηκέλσ

ε

ζπγθέληξσζε 9C) επηθέξνπλ πην έληνλεο αγρνιπηηθέο επηδξάζεηο απφ ηηο κεγαιχηεξεο (5C,
7C) ελψ ε επίδξαζε δελ αθνινπζεί κηα ζπλήζε θακπχιε δφζεο-απφθξηζεο θαζψο ε
αγρνιπηηθή επίδξαζε ειαηηψλεηαη μαλά ζηε ζπγθέληξσζε 30C. Απηφ επηβεβαηψλεη
παιαηφηεξεο παξαηεξήζεηο απφ ηε βηβιηνγξαθία ζπκπεξηθνξηθψλ κειεηψλ, φπσο ησλ Binsard
et al. (1980) πνπ αλαθέξνπλ “δηθαζηθή” δξάζε ΤΓΓ Gelsemium sempervirens ρνξεγνχκελνπ
ζε ρακειέο ηνμηθέο δφζεηο, θαη ησλ Yakovchyuk et al. (2012) πνπ αλαθέξνπλ “δηθαζηθή”
ζπκπεξηθνξά

ζηε

δνθηκαζία

“Αλνηρηνχ

Πεδίνπ”

απφ

ρνξήγεζε

ελψζεσλ

ηνπ

αθεηπινζαιηθπιηθνχ νμένο ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο. Παξεκθεξείο κε-γξακκηθέο
επηδξάζεηο αλαθέξνληαη θαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο απφ ηηο κειέηεο
θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ, ζην θεθάιαην 10.4.
Παξφκνηα, νη Marzotto et al. (2012) αλαθέξνπλ αγρνιπηηθή επίδξαζε ζε κχεο απφ ρνξήγεζε
δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ (4C θαη 9C αληίζηνηρα) απφ δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα ηνπ
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θπηηθνχ εθρπιίζκαηνο Ignatia amara, ζε πέληε ηπθιέο ηπραηνπνηεκέλεο επαλαιήςεηο ησλ
δνθηκαζηψλ “Αλνηρηνχ Πεδίνπ” θαη “Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο”. Πην πξφζθαηα, νη Mutlu et
al. (2015, 2016) ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ ζπκπεξηθνξηθέο δνθηκαζίεο δηαπίζησζαλ
πσο ε ρνξήγεζε ζε κχεο ΤΓΓ Anax imperator ζε ππεξαξαηέο ζπγθεληξψζεηο (30C θαη 200C)
επηθέξεη αγρνιπηηθή, αληηθαηαζιηπηηθή θαη αλαιγεηηθή επίδξαζε, βειηηψλεη παξακέηξνπο
κλήκεο θαη κάζεζεο, θαηαζηέιιεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ έθθξαζε λεπξνπεπηηδηθψλ
ππνδνρέσλ (ΝPY1, NPY2) πνπ εκπιέθνληαη ζε κεραληζκνχο αλαιγεζίαο θαη ξχζκηζεο ηνπ
θηξθάδηνπ θχθινπ, θαη πξνζηαηεχεη ηελ κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ έλαληη ηνπ κε
αληαγσληζηηθνχ αληαγσληζηή ππνδνρένο NMDA, Dizocilpine, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
πξφθιεζε ζρηδνθξέλεηαο ζε δσηθά πξφηππα.
ηα πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο, νη δνθηκαζίεο έδεημαλ κηα ήπηα αγρνιπηηθή επίδξαζε
ηνπ ζθεπάζκαηνο Opium 30C θαη ηελ πξφθιεζε ήπηαο ππνθηλεηηθφηεηαο θαη αλαιγεζίαο απφ
ηε ρνξήγεζε Coffea cruda 30C. ζνλ αθνξά ην άγρνο, νη ελδείμεηο ζπλάδνπλ κε ηελ
δηθνξνχκελε δξάζε ηεο κνξηαθήο θαθεΐλεο ζε πξφηππα άγρνπο ζε κχεο: δξψληαο σο κε
επηιεθηηθφο αληαγσληζηήο ησλ Α(1) θαη Α(2Α) ππνδνρέσλ αδελνζίλεο θαη ελδερνκέλσο θαη
κέζσ άιινπ κεραληζκνχ, ε θαθεΐλε επηηείλεη ην άγρνο κε ζηαζεξφ δνζνεμαξηψκελν ηξφπν
(El Yacoubi et al., 2000), πξνθαιεί θηλεηηθή ππεξδηέγεξζε ή θαη θαηαζηνιή (Wu et al., 2006)
θαη απμάλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ θηξθάδηνπ θχθινπ ζηελ παξνπζία θσηεηλψλ εξεζηζκάησλ
(Van Diepen et al., 2014). χκθσλα, φκσο, κε άιινπο εξεπλεηέο ε θαθεΐλε κπνξεί λα
ειαηηψζεη ην άγρνο, ηδηαίηεξα ζε κηθξέο δφζεηο θαη βξαρεία ρνξήγεζε (Sweeney et al., 2016).
Ζ κνξθίλε εξγαζηεξηαθά θαηαζηέιιεη ηηο αληηδξάζεηο θφβνπ θαη αλεζπρίαο ζε
πεηξακαηφδσα: απμάλεη ηελ εμεξεπλεηηθφηεηα θαη ην ρξφλν παξακνλήο ζηνπο αλνηρηνχο
βξαρίνλεο θαηά ηε δνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ” (Asakawa et al., 1998 - Zarrindast
et al., 2005, 2008) ελψ ε δηαθνπή ηεο ζε εζηζκέλα πεηξακαηφδσα πξνθαιεί, αληίζηξνθα,
εκθάληζε άγρνπο ζηηο ίδηεο δνθηκαζίεο (Castilho et al., 2008). ε άιινπο ειέγρνπο φκσο, ε
κνξθίλε θαίλεηαη λα ειαηηψλεη ην ρξφλν παξακνλήο ζηνπο αλνηρηνχο βξαρίνλεο θαηά ηε
δνθηκαζία “Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ” λα πξνθαιεί ππεξθηλεηηθφηεηα (Michael-Titus, et al.,
1989 - Belknap et al., 1998) θαη λα απμάλεη ηε ζηγκνηαμία (Mickley et al., 1990) ζπληζηψληαο
κηα απξφζκελε αγρνγφλν επίδξαζε ηεο ζηνπο κχεο. Απηή πηζαλά λα νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλε
εξκελεία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ σο θφβνπ θαη ζηγκνηαμίαο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
νθείινληαη ζην φηη ε κνξθίλε επηθέξεη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηαζηέιιεη ηελ
εμεξεπλεηηθή δηάζεζε (Ζνdgson et al., 2010). H κνξθίλε ηξνπνπνηεί επίζεο δηθαζηθά ηελ
αλζεθηηθφηεηα ηξσθηηθψλ ζηελ επηιεπηνγέλεζε (Riazi et al., 2004). Aμίδεη λα ηνληζηεί πσο
ππάξρεη ζπλέξγεηα ησλ νπηνεηδψλ θαη ληθνηηληθψλ ππνδνρέσλ ζηνλ εγθέθαιν πξνο ηελ
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θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε εζηζκέλα δψα (Rezayof et al., 2013)
κε ηε ληθνηίλε λα έρεη επίζεο “δηθαζηθή” δξάζε θαζψο ρακειέο δφζεηο ληθνηίλεο
ειαηηψλνπλ ην άγρνο ζε ηξσθηηθά θαη πςειφηεξεο δφζεηο ην απμάλνπλ (File et al., 1998 Ouagazzal et al., 1999 - Tucci et al., 2003). Παξφκνηα δηθαζηθή επίδξαζε έρεη ε κνξθίλε
ζηελ θνηλσληθή κάζεζε ζε ηξσθηηθά: δφζεηο πνπ επξίζθνληαη θνληά ζηηο θπζηνινγηθέο
ζπγθεληξψζεηο ζηνλ εγθέθαιν βνεζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ελψ κεγαιχηεξεο,
αλαιγεηηθέο δφζεηο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε κλήκε (Bianchi et al., 2013). H δηθαζηθφηεηα
απηή εξκελεχεηαη απφ ζπγγξαθείο σο ζπλέπεηα ηεο πξφζδεζεο ηεο ίδηαο νπζίαο ζε
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηνπ ίδηνπ ππνδνρέα, ίζσο θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ
(Jacquet et al., 1973 - Tucci et al., 2003) ή ζε πνιππινθφηεηα ηεο ζεκαηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο
κε εκπινθή δηαθνξεηηθψλ ππνδνρέσλ αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγσληζηή (Bianchi et
al., 2013).
Ζ αίζζεζε ηνπ πφλνπ ήηαλ ε παξάκεηξνο πνπ επεξεάζηεθε ιηγφηεξν θαηά ηηο δνθηκαζίεο ηεο
πξνθείκελεο δηαηξηβήο. Σφζν ε θαθεΐλε φζν θαη ε ζαθψο αλαιγεηηθή κνξθίλε επεξεάδνπλ
ηελ αληίιεςε ηνπ ζεξκηθνχ πφλνπ ζηα πεηξακαηφδσα (Espejo et al., 1994 - Minami et al.,
2009). Ζ ήπηα αλαιγεηηθή δξάζε πνπ παξαηεξήζεθε απφ ην Coffea cruda ζπλάδεη κε ηελ
αχμεζε ησλ βήηα-ελδνξθηλψλ ζην πιάζκα ηξσθηηθψλ απφ ρνξήγεζε κνξηαθψλ δφζεσλ
θαθεΐλεο (Αrnold et al., 1982). Έρεη φκσο ελδηαθέξνλ, θαη άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο
παξνχζαο δηαηξηβήο, ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πσο ε θαθεΐλε αλ θαη ζπλήζσο εκθαλίδεη
αλαιγεηηθή δξάζε ζε δφζεηο θάησ ησλ 35-100 mg/kg βάξνπο (Wu et al., 2006 - Sawynok,
2011) θάπνηεο κειέηεο ζε ηξσθηηθά αλαθέξνπλ πσο πνιχ ρακειέο δφζεηο (10 mg/kg)
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην αληίζηξνθν, δειαδή ππεξαιγεζία (Godfrey et al., 2006) ή,
εηδηθφηεξα, απμεκέλε επαηζζεζία έλαληη ειάρηζηα νδπλεξψλ εξεζηζκάησλ (Sawynok et al.,
1986).
Γεληθά, θαίλεηαη πσο ηα δσηθά πξφηππα κειέηεο ηνπ πφλνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή
άκεζσλ παξά κφλν έκκεζσλ ζπκπεξαζκάησλ, κέζσ ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ πεηξακαηφδσνπ.
κσο, θαζψο ηα ίδηα ρεκηθά εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ
επεξεάδνπλ θαί ηελ θηλεηηθφηεηα αιιά θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
εθδήισζε ηεο αληίδξαζεο, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα θαζίζηαηαη δπζδηάθξηην (Le Bars et al.,
2001). Tέινο, δηαθνξεηηθά ζηειέρε ηξσθηηθψλ εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα επαηζζεζίαο
ζηνλ πφλν: νη κχεο C57BL/6 πνπ ρξεζηκνπνηηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή έξεπλα, αλ
θαη απνηεινχλ ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαζηεξηαθφ ζηέιερνο κπφο, έρνπλ
απμεκέλε επαηζζεζία ζηνλ πφλν θαη νη αλαιγεηηθέο νπζίεο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ κεγάιε
επίδξαζε ζε απηά (Mogil et al., 1999).
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ηελ πξνθείκελε δηαηξηβή ε ρξήζε ζπκπεξηθνξηθψλ δνθηκαζηψλ βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε
πσο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα εληνπίδακε ελδείμεηο είηε κηαο “παζνγελεηηθήο αληίδξαζεο”
(proving) ιφγσ ηεο ρξήζεο κηαο κέζεο δπλακνπνίεζεο, 30C (Βaumgartner, 2009) είηε κηαο
ζεξαπεπηηθήο αληίδξαζεο ζηε ρνξήγεζε ΤΓΓ λεπξνηνμηθψλ νπζηψλ ζε κχεο (Van Wijk et al.,
2009).

Ζ

απνπζία

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθψλ

απνηειεζκάησλ

δελ

επηηξέπεη

ζαθή

ζπκπεξάζκαηα. Λακβάλνληαο, πάλησο, ππ‟φςε πσο ζηελ νκνηνπαζεηηθή βηβιηνγξαθία ην
θάξκαθν Opium έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παζνινγίαο ηνπ ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ
(ζπαζκνί, αυπλία, ηξέκνπιν, παξάιπζε) εμαηηίαο ηνπ θφβνπ (“ailments from fright”) ελψ ην
θάξκαθν Coffea cruda έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο παζνινγίαο ηνπ ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη
ππεξδηέγεξζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (“excitement of the mind
to ecstatic states”) έπεηαη πσο ε ειαηησκέλε λενθνβία θαη ην ειαηησκέλν άγρνο ζηα δψα πνπ
έιαβαλ Opium, θαη παξνκνίσο ε ππνθηλεηηθφηεηα θαη ειαθξά απμεκέλε αλαιγεζία ζηα δψα
πνπ έιαβαλ Coffea cruda, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κφλν σο “ζεξαπεία” θαη φρη σο
παζνγελεηηθή αληίδξαζε. Οθείινπκε δειαδή λα ζεσξήζνπκε φηη ηα πγηή πεηξακαηφδσα
επξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε άγρνπο ζην πείξακα, άξα είλαη κελ πγηή αιιά εκθαλίδνπλ
ζπκπηψκαηα ιφγσ ηεο “παζνινγηθήο θαη αθχζηθεο” θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επξίζθνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ε νπνία επηηείλεη ηελ θπζηθή ηνπο ηάζε γηα λενθνβία
θαη ζηγκνηαμία, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εγθισβηζκνχ ή κηαο θπζηθήο
θαηαζηξνθήο, πγηείο άλζξσπνη κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ δηάθνξεο “παζνινγηθέο” αληηδξάζεηο
αλάινγα κε ηελ πξνδηάζεζή ηνπο.
Παξφκνηεο επηδξάζεηο αλαθέξνπλ θαη δεκνζηεχζεηο φπσο ησλ Pinto et al. (2008) φπνπ
ρνξήγεζε Chamomilla 6C γηα θάπνηεο ψξεο πξηλ απφ έλα ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν ειάηησζε ην
άγρνο ησλ δψσλ, ελψ ζε άιιεο έξεπλεο ε ρνξήγεζε ΤΓΓ δείρλεη λα έρεη κηα ξπζκηζηηθή θαη
εμηζνξξνπηζηηθή επίδξαζε επηθέξνληαο θαηεπλαζηηθή δξάζε κφλν ζε ήδε ππεξθηλεηηθά δψα
(Da Silva Rocha et al., 2008), επηθέξνληαο δηέγεξζε ζε ππνθηλεηηθά δψα απφ ρνξήγεζε
Chamomilla 5C αιιά αγρνιπηηθή επίδξαζε απφ ηε ρνξήγεζε Chamomilla 30C ζε κχεο κε
ελδνγελή ππεξθηλεηηθφηεηα (Cristea et al., 1997) ή επηδξψληαο κε αληίζεην ηξφπν ζε
αγρσκέλα θαη ζε ήξεκα δψα (Βνusta et al., 2001). πκπεξαζκαηηθά, είλαη πηζαλφ αθφκα θαη
ζην ίδην πείξακα λα ππάξμεη ζεξαπεπηηθνχ ηχπνπ επίδξαζε ζε νξηζκέλα δψα θαη
παζνγελεηηθή απφθξηζε ζε άιια, επνκέλσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξηθέο κειέηεο ΤΓΓ
ζε δψα, είλαη ζεκαληηθφ κειινληηθά λα νξηζηνχλ απζηεξά θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ
ησλ δχν νκάδσλ, πξηλ ηελ ηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ.
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10.4 Μειέηεο Κπηηαξνηνμηθόηεηαο θαη Δπίδξαζεο ζην Γελεηηθό Τιηθό

Ζ κεζνδνινγία απηψλ ησλ δνθηκαζηψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 4, ζηηο ζειίδεο 75 έσο 94,
θαη ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ καδί κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε γίλεηαη ζην
θεθάιαην 8, ζηηο ζειίδεο 175 κέρξη 260.
Γηα ηηο δνθηκαζίεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θπηηαξνηνμηθέο ελψζεηο ηεο πιαηίλαο, ε
ζηζπιαηίλε (CDDP) θαη ε νμαιηπιαηίλε (OXP). Απηέο ρνξεγήζεθαλ ζε δηάθνξεο
ζπγθεληξψζεηο ζηα θχηηαξα, είηε άλεπ πξνεπψαζεο είηε θαηφπηλ πξνεπψαζεο ησλ θπηηάξσλ
κε δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε ηεο ίδηαο έλσζεο πνπ ρνξεγήζεθε θαί θαηά ηε δεχηεξε θάζε
(“ηζνπαζεηηθή πξνζέγγηζε”). Οη δνθηκαζίεο απηέο νδήγεζαλ ζε αξθεηά ελδηαθέξνληα θαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζε δηαδνρηθέο ελαιιαγέο
απμεκέλεο θαη κεησκέλεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο ή ηνμηθήο επίδξαζεο ζην γελεηηθφ πιηθφ,
έλαληη ηνπ κάξηπξα. Γηα ηηο κειέηεο απηέο σο κάξηπξαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο πδαηηθφο
δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ΤΓΓ, ελψ ζε θάζε πείξακα ε θάζε
ζπλζήθε εμεηάζηεθε εμαπιά, αληί ηξηπιά φπσο είλαη ην ζχλεζεο, γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία.
Απφ ηηο πέληε θπηηαξηθέο ζεηξέο ζηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ζηζπιαηίλε ζε ρακειή κνξηαθή
(12Υ) ή ππεξαξαηή (12C, 30C) ζπγθέληξσζε, κφλν ζηα αζαλαηνπνηεκέλα θχηηαξα επηζειίνπ
ηνπ πλεχκνλα, MRC5 (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ησλ θπζηνινγηθψλ ζε πεηξάκαηα
θπηηαξνηνμηθφηεηαο) εκθαλίδεηαη κηα πςειά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ φισλ
ησλ πιεζπζκψλ πνπ έιαβαλ CDDP κεηαμχ ηνπο, αιιά φρη θαη σο πξνο ην κάξηπξα (ζρήκα
8.3). Έρεη ελδηαθέξνλ πσο ζε φιεο, ζρεδφλ, ηηο θαξθηληθέο ζεηξέο ε ρνξήγεζε CDDP ζε
ρακειή αξαίσζε νδήγεζε ζε απμεκέλν θπηηαξηθφ θιάζκα επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ,
δειαδή ην αληίζηξνθν απφ ην αλακελφκελν (ζρήκαηα 8.1, 8.2, 8.4) θαζψο ππνδεηθλχεη κηα
ελίζρπζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ. Ήδε φκσο ζηε δηαηξηβή αλαθέξζεθαλ
βηβιηνγξαθηθά επηβεβαησκέλα παξαδείγκαηα φπνπ ε ρνξήγεζε θαξκαθνινγηθά δξαζηηθψλ
παξαγφλησλ ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο παξάγεη ηελ αληίζηξνθε απφ ηε “ζπλήζε” επίδξαζε,
φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο θαθεΐλεο, ηε κνξθίλεο θαη ηεο ληθνηίλεο, πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην
θεθάιαην 10.3. Ζ επαλάιεςε ησλ δνθηκαζηψλ κε θαηλνχξηα δηαιχκαηα CDDP αληέζηξεςε
ηελ εηθφλα γηα ηα θχηηαξα ΜRC5 δίδνληαο ειαηησκέλε θπηηαξηθή επηβίσζε έλαληη ηνπ
κάξηπξα (ζρήκα 8.9) ρσξίο φκσο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ δηαδηθαζία ηεο
πξνεπαηζζεηνπνίεζεο

κε

ππεξαξαηή

CDDP

δελ

απέδσζε

θάπνηα

αμηφινγε

θπηηαξνπξνζηαζία έλαληη ησλ ηνμηθψλ κνξηαθψλ δφζεσλ, ελψ δελ θάλεθε θαη θάπνηα
δηαθνξά κεηαμχ ηεο απεπζείαο ρνξήγεζεο πδαηηθψλ δηαιπκάησλ θαη ηνπ εκπνηηζκνχ ηνπο ζε
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ζηεξεφ θνξέα (ζαθραξφδε). Έηζη, ε δηαδηθαζία ηνπ εκπνηηζκνχ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε
πεξαηηέξσ πεηξάκαηα.
Ζ ρνξήγεζε νμαιηπιαηίλεο παξήγαγε πην ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. ιεο ζρεδφλ νη
δνθηκαζίεο εκθαλίδνπλ κηα δηαθχκαλζε ζηελ θπηηαξηθή επηβίσζε, ε νπνία δελ ζπλάδεη κε
κηα αλακελφκελε κνλνθαζηθή, ζηγκνεηδή θακπχιε θαξκαθεπηηθήο δξάζεο. Δλδερνκέλσο
ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξαξαηψλ ζπγθεληξψζεσλ απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε
ζηαηηζηηθή δηαθχκαλζε, φκσο παξαηεξείηαη - έζησ θαη κφλν ζπνξαδηθά - θαη γηα ηελ πεξηνρή
εθείλε ησλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ είλαη αθφκα κνξηαθέο (ζρήκαηα 8.26 έσο 8.33 θαη 8.37 έσο
8.39).
πσο

θαίλεηαη

ζην

ζρήκα

8.12,

ηα

θχηηαξα

ΜRC5

εκθαλίδνπλ

ειαηηνχκελε

θπηηαξνηνμηθφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αξαίσζε, κε εμαίξεζε ηε ζπγθέληξσζε OXP 12C
(ζεσξεηηθή κνξηαθφηεηα 12.57*10-27 Μ) φπνπ εκθαλίδεηαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p =
0,018) δηαθνξά απφ ην κάξηπξα, φπσο θαη κε ηελ πην θνληηλή ζην κάξηπξα ζπγθέληξσζε
OXP 40C (p = 0,057) πνπ αληηζηνηρεί ζε ζεσξεηηθή κνξηαθφηεηα OXP 12.57*10-83 M. ηηο
πεξηπηψζεηο πξνεπψαζεο κε κνξηαθή OXP γηα 6 ψξεο πξηλ ηε ρνξήγεζε ππεξαξαηήο OXP, ε
ζπγθέληξσζε 40C κνηάδεη ζπλεξγηζηηθά λα επηθέξεη κέγηζηε θπηηαξνηνμηθφηεηα έλαληη ηνπ
κάξηπξα γηα ηηο θαηαζηαιηηθέο ζπγθεληξψζεη IC25 θαη IC50 ελψ γηα ηελ IC75 εκθαλίδεηαη
αθαλφληζηε δηαθχκαλζε ηεο απφθξηζεο (ζρήκαηα 8.13, 8.14, 8.15) ρσξίο φκσο ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα.
Σα λεπξηθά δηαθνξνπνηεκέλα θύηηαξα PC-12 είλαη επαίζζεηα ζηελ νμαιηπιαηίλε θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφηππα λεπξνηνμηθφηεηαο κέζσ θαηαζηξνθήο ησλ λεπξηηηθψλ
απνιήμεσλ (Ceresa et al., 2014). ηηο πξνθείκελεο δνθηκαζίεο εκθαλίδεηαη αθαλφληζηε
δηαθχκαλζε ζηα θιάζκαηα θπηηαξηθήο επηβίσζεο έλαληη ηνπ κάξηπξα, φκσο ην
ζεκαληηθφηεξν εχξεκα είλαη ε πςειή ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ην κέζν κήθνο θαη ηε
κέζε έληαζε θζνξηζκνχ ηεο νπξάο ηνπ “θνκήηε” ζηε δνθηκαζία “Comet”. Οη παξάκεηξνη
απηνί, ελδεηθηηθέο ηεο έθηαζεο θαηαζηξνθήο ηνπ DNA, εκθαλίδνληαη πνιχ απμεκέλoη ζε
θχηηαξα πνπ έιαβαλ ππεξαξαηή πδαηηθή OXP ζεσξεηηθήο κνξηαθφηεηαο 12.57*10-27 Μ
έλαληη θπηηάξσλ πνπ έιαβαλ ηζφπνζν δηάιπκα κάξηπξα (ζρήκαηα 8.19, 8.21).
Γηα ηα θύηηαξα αδελνθαξθηλώκαηνο ηνπ νξζνύ DLD-1 πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηελ
νμαιηπιαηίλε (Fujie et al., 2005), ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δνθηκαζίεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο
βιέπνπκε

κηα

δηαθπκαηλφκελε

απφθξηζε

δηαδνρηθά

απμεκέλεο

θαη

ειαηησκέλεο

θπηηαξνπξνζηαζίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ. ε νξηζκέλεο
δνθηκαζίεο, φπσο απηή ηνπ ζρήκαηνο 8.24, ε ελαιιαζζφκελε απηή απφθξηζε είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή κεηαμχ νκάδσλ. ηηο δνθηκαζίεο “Comet” (ζρήκαηα 8.29 έσο 8.31) εκθαλίδεηαη ε
285

ίδηα ελαιιαζζφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλάδεη κάιηζηα κε ηηο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο γηα
ηηο δηαθνξεο πεηξακαηηθέο νκάδεο: ζην ζρήκα 8.29 βιέπνπκε ηε ζπγθέληξσζε 40C λα
εκθαλίδεη κέγηζηε επίδξαζε ζην γελεηηθφ πιηθφ, ελψ ηηο 12Υ θαη 30C λα εκθαλίδνπλ ζρεηηθά
ειαηησκέλε επίδξαζε. Ζ ίδηα εηθφλα δίδεηαη, ζε αδξέο γξακκέο, απφ ηελ αληίζηνηρε κειέηε
θπηηαξνηνμηθφηεηαο (ζρήκα 8.26). Πεξαηηέξσ, ε δνθηκαζία “Comet” ζε θχηηαξα DLD-1
δείρλεη κηα δηαθνξά ηνπ κέζνπ κήθνπο νπξάο αλάκεζα ζε θχηηαξα πνπ έιαβαλ ΤΓΓ, αθφκα
θαη πνιχ κεγάιεο αξαίσζεο (40C), θαη ζε θχηηαξα ηνπ κάξηπξα πνπ έιαβαλ ηνλ ίδην φγθν
δηαιχηε, θαη ε δηαθνξά απηή είλαη είηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είηε πςειά ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Δμεηάδνληαο ηελ παξάκεηξν ηεο έληαζεο θζνξηζκνχ ηεο νπξάο ηνπ θνκήηε, νη
ηηκέο πιεζηάδνπλ επίζεο ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p = 0,061). Ζ επαλάιεςε ηεο
δνθηκαζίαο “SRB” (ζρήκαηα 8.32 έσο 8.34) γηα θχηηαξα DLD-1 έδσζε κηα παξφκνηα
ελαιιαζζφκελε εηθφλα “εκηηνλνεηδνχο ζπλάξηεζεο” κε κηθξέο δηαθνξέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο
πνπ ζπκπίπηνπλ κε θνξπθέο κέγηζηεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο. πγγξαθείο επηζεκαίλνπλ
(Bellavite et al., 2009) πσο ζε πεηξάκαηα βαζηθήο έξεπλαο κε ΤΓΓ, πνηνηηθψο παξφκνηα
απνηειέζκαηα ζπρλά παξάγνληαη απφ ηε ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, επνκέλσο
είλαη ίζσο αδφθηκν λα κηιάκε γηα ζπγθεθξηκέλεο “ζσζηέο” ζπγθεληξψζεηο γηα ηε ζεξαπεία
ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ.
ηα νδνληηθά πνιθηθά βιαζηηθά θύηηαξα DPSC εκθαλίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ ε ίδηα ηάζε
ελαιιαγήο θπηηαξνπξνζηαζίαο θαη θπηηαξνηνμηθφηεηαο ελψ ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξε
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θαη πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηηο δηαθνξεηηθέο απνθξίζεηο
κεηαμχ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. ηα ζρήκαηα 8.35, 8.36 θαη 8.37 παξαηεξνχκε πσο ε
ζπγθέληξσζε OXP 1Υ είηε κφλε ηεο είηε καδί κε OXP 5 κΜ ή 10 κΜ, έρεη ζεκαληηθή
θπηηαξνηνμηθή δξάζε έλαληη ηνπ κάξηπξα. Αληίζεηα, φηαλ ζηα θχηηαξα ρνξεγείηαη ηνμηθή
δφζε 50 κΜ ή 100 κΜ θαηφπηλ πξνεπαηζζεηνπνίεζεο κε OXP 1X, ε θπηηαξνηνμηθφηεηα
κεηψλεηαη, θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηελ αλαθεξφκελε θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή ζπλεξγηζηηθή δξάζε
θαη κε ηελ θιηληθή ρξήζε ππεξαξαηψλ ηνμηθψλ παξαγφλησλ γηα ρεκεηνπξνθχιαμε (Bellavite et
al., 1995 - Βνnamin et al., 2008). Aλ θαη ε ηάζε απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή,
πιεζηάδεη φκσο ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p = 0,061 θαη p = 0,071 ζηα ζρήκαηα 8.38 θαη
8.39 αληίζηνηρα). Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα επηζεκαλζεί ην εχξεκα ησλ Wälchli et al. (1997)
πσο ε ηζνζεξαπεπηηθή πξνεπψαζε θπηηάξσλ κε ΤΓΓ πξνζηαηεχεη κφλν θχηηαξα πξνεξρφκελα
απφ πξσηνγελείο θαιιηέξγεηεο θαη φρη απφ θπηηαξηθέο ζεηξέο πνπ αλαθαιιηεξγνχληαη επί
δεθαεηίεο θαη έρνπλ, ελδερνκέλσο, απσιέζεη ηελ ηδηφηεηα λα απνθξίλνληαη ζε ξπζκηζηηθά
ζήκαηα ηνπ θπηηάξνπ. πγθεθξηκέλα, έδεημαλ πσο ε πξνθπιαθηηθή επίδξαζε ηεο πξνέθζεζεο
ζε ρακειέο κνξηαθέο (nM – κΜ) δφζεηο ηνπ ηνμηθνχ παξάγνληα CdCl2 ήηαλ ζεκαληηθή θαη ζε
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πγηή πξσηνγελή ιεκθνθχηηαξα θαη ζε θαξθηληθά ιεκθνθχηηαξα Jurkat, αιιά νη ππεξαξαηέο
(10-31 Μ) ζπγθεληξψζεηο πξνζηάηεπζαλ κφλν ηηο πξσηνγελείο θαιιηέξγεηεο απφ έθζεζε ζε
ηνμηθή ζπγθέληξσζε CdCl2.
ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα, θαη ζε άιιεο κειέηεο, θάηη ηέηνην δελ παξαηεξείηαη
απφιπηα. Δληνχηνηο, νη ηζρπξφηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηελ
πεξίπησζε πξνεπαηζζεηνπνίεζεο πνιπδχλακσλ βιαζηνθπηηάξσλ, DPSC. Πηζαλά απηφ ζα
κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ πνιχ απμεκέλε δπλαηφηεηα απφθξηζεο ησλ θπηηάξσλ απηψλ ζε
ξπζκηζηηθά ζήκαηα θαη ηελ ηαρχηαηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζε ππνπιεζπζκνχο απφ ζηειέρε
κε πνιχ δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο αλαδηπιαζηαζκνχ (Gronthos et al., 2000 - Huang et al.,
2009). Γεληθά, ηα ζπζηήκαηα βιαζηνθπηηάξσλ αλαθέξεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηε
ρνξήγεζε ΤΓΓ, φπσο δηαπηζηψζεθε ζε κειέηεο κε ρνξήγεζε ππεξαξαηήο ζπξνμίλεο ζε
γπξίλνπο βαηξάρσλ, ε νπνία θαζπζηέξεζε ηε κεηακφξθσζή ηνπο (Endler et al., 1995 –
Guedes et al., 2004 - Graunke et al., 2007 - Lingg et al. 2008) δξψληαο αληίζηξνθα κε ηελ
επίδξαζε πνπ έρεη ζε κνξηαθέο ζπγθεληξψζεηο. H έθζεζε ησλ ΤΓΓ ζε κηθξνθπκαηηθή
αθηηλνβνιία θαη αθηηλνβνιία θηλεηψλ ηειεθψλσλ βξέζεθε λα αδξαλνπνηεί απηή ηελ
επίδξαζε (Weber et al., 2008). Δλ ηέιεη, ηα θπηηαξηθά θαη βηνινγηθά ζπζηήκαηα φπνπ
δηελεξγνχληαη έληνλεο δηεξγαζίεο δηαθνξνπνίεζεο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα
ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ππεξαξαίσζεο. Δλδεηθηηθφ ηνπ πηζαλνχ ζπζρεηηζκνχ ηνπ
κεραληζκνχ δξάζεο ησλ ΤΓΓ κε κεηαγξαθηθέο δηεξγαζίεο είλαη ην φηη ε ρνξήγεζε ηνπ
θαηαζηνιέα

κεηαγξαθήο,

θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή

αθηηλνκπθίλεο-D,

δξάζε

ππεξαξαηψλ

βξέζεθε

δηαιπκάησλ

λα
ζε

παξεκπνδίδεη
θπηηαξηθά

ηελ

ζπζηήκαηα

(ρξσκνζσκηθέο βιάβεο, κηθξνππξήλεο εξπζξνθπηηάξσλ, αλσκαιία ζπεξκαηηθψλ θεθαιψλ,
δείθηεο κίησζεο) πνπ κειεηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο θπηηαξηθήο αλαπαξαγσγήο
(Datta et al., 1999 – Chakrabarti et al., 2001).

πγθέληξσζε

Θεσξεηηθή Μνξηαθόηεηα

1X

12.57*10-4 M

6X

12.57*10-10 Μ

12X

12.57*10-116 M

1C

12.57*10-5 M

6C

12.57*10-15 M

12C

12.57*10-27 Μ

20C

12.57*10-43 Μ

30C

12.57 * 10-63 Μ

40C

12.57 * 10-83 Μ

Πίλαθαο 10. 1: Οη κνξηαθόηεηεο πνπ
ζεσξεηηθά αληηζηνηρνύλ ζηηο ζπγθεληξώζεηο
OXP πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα θύηηαξα (1Φ έσο
40C, γηα ηα πεηξάκαηα θπηηαξνηνμηθόηεηαο θαη
γνλνηνμηθόηεηαο) θαη ζηα ηζρηαθά λεύξα γηα ηηο
ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο από ην
Πεξηθεξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα (ζπγθέληξσζε
6C).
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Γεληθά, ζηα πεηξάκαηα ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο, θάζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ έρεη ελδηαθέξνλ, δεδνκέλσλ ησλ πνιχ ρακειψλ θαη
ππεξαξαηψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ δηαιπκάησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα θχηηαξα (εηθφλα 10.1).
ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο παξαηεξνχκε ελδείμεηο
“ηαιαλησηηθήο”

ζπκπεξηθνξάο

κεηαμχ

θπηηαξηθνχ

ζαλάηνπ

θαη

απμεκέλνπ

πνιιαπιαζηαζκνχ έλαληη ηνπ κάξηπξα. H πεξηνδηθφηεηα ζηελ απφθξηζε δηαθφξσλ
παξακέηξσλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο κειεηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζε ΤΓΓ,
αλαθέξεηαη επαλεηιεκκέλα απφ πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Cherruault et al., 1989 Davenas et al., 1988 - Delinick, 1991 - Bastide et al., 1987 – Sainte Laudy et al., 1991 Bastide et al., 1995 - Betti et al., 1997, 2003 – Boiron et al., 1990 - Endler et.al., 1994, 1995 Bonamin et al., 2001 – Hyland et al., 2002 - Bellavite et.al., 2009) θαη έρεη απνδνζεί ζε
θαηλφκελα αξκνληθνχ ζπληνληζκνχ ζηελ απφθξηζε βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πξνο ηελ
παξάκεηξν ηεο ζπγθέληξσζεο ηνμηθψλ νπζηψλ. Ωζηφζν κηα ηέηνηα εξκελεία ζα ήηαλ
πνιχπινθε θαζψο ζα πξνυπέζεηε κηα ζεηξά απφ παξαδνρέο. Μηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο θαη
ζπδήηεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην 11.

Δηθόλα 10. 2: Φαξαθηεξηζηηθό γξάθεκα “ηαιαλησηηθήο” απόθξηζεο ζε ΥΓΓ όπνπ απεηθνλίδεηαη ην
πνζνζηό απνθνθθίσζεο βαζεόθηισλ θπηηάξσλ σο απόθξηζε ζηε ρνξήγεζε δηαδνρηθά αξαηόηεξσλ
δηαιπκάησλ αληηζσκάησλ anti-IgE (Davenas et al., 1988, Nature).

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί πσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπκε κηα ζηαηηθή
ηαιάλησζε ζε αδξαλή παξάκεηξν - ηελ εθάζηνηε ζπγθέληξσζε ηεο ρεκηθήο νπζίαο - θαη φρη
ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. Σέινο, έρεη ελδηαθέξνλ πσο ε “ηαιαλησηηθή” ζπκπεξηθνξά ζηελ
απφθξηζε ησλ θπηηάξσλ ζηελ νμαιηπιαηίλε, παξαηεξείηαη ζε ζπγθεληξψζεηο πνπ θηλνχληαη
ηφζν ζην θάζκα ησλ ππεξαξαηψλ φζν θαη ησλ ρακειψλ κνξηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ (ζρήκα
10.1). πγθεθξηκέλα, ην θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ήδε κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ 1Υ θαη 6Υ,
δειαδή κεηαμχ 12.57*10-4 M θαη 12.57*10-10 M, ηε ζηηγκή πνπ ε εκίζεηα θαηαζηαιηηθή
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ζπγθέληξσζε ηεο OXP γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θαξθηληθέο ζεηξέο θπκαίλεηαη κεηαμχ 1-65 κΜ.
Δπνκέλσο, παξαηεξνχκε εκθάληζε ηεο “ηαιαλησηηθήο” ζπκπεξηθνξάο ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο ήδε απν κηα ρακειή κνξηαθή ζπγθέληξσζε. Απηφ πηζαλά ζεκαίλεη πσο ππάξρεη
έλαο νπδφο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ (εηθφλα 10.3) πνπ ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη
είηε κε ηε κνξηαθφηεηα θαζαπηή, είηε κε ηε κέζνδν παξαζθεπήο ησλ ππεξαξαηψλ
δηαιπκάησλ. Ο κεραληζκφο ηνπ νπδνχ απηνχ πξέπεη λα εμεξεπλεζεί πεξαηηέξσ.

Δηθόλα 10. 3: Η πεξηνρή ηεο ζηγκνεηδνύο θακπύιεο δόζεο-απόθξηζεο ζηελ νπνία παξαηεξείηαη
“ηαιαλησηηθή” απόθξηζε ηνπ θπηηαξηθνύ πιεζπζκνύ έλαληη ηεο ρνξήγεζεο νινέλα κηθξόηεξσλ
ζπγθεληξώζεσλ OXP (θνξά βέινπο) πεξηιακβάλεη θαί κνξηαθέο αιιά θαη ππεξαξαηέο ζπγθεληξώζεηο.

Δλψ ε παξαπάλσ παξάδνμε “ηαιαλησηηθή” ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη θπξίσο ζε εξεπλεηηθέο
δεκνζηεχζεηο απφ ην πεδίν ησλ ΤΓΓ, κηα δηθαζηθή (biphasic, bitonic, bimodal, U-shaped, Jshaped) απφθξηζε έλαληη πνιχ ρακειψλ ζπγθεληξψζεσλ πεξηγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα
πνιιά θαηλφκελα. Ο γεληθφο φξνο “όξκεζε” (hormesis) (Southam et al., 1943) αλαθέξεηαη
ζηελ ηδηφηεηα αζζελψλ εξεζηζκάησλ λα αζθνχλ δηεγεξηηθή ή επεξγεηηθή επίδξαζε ζε
βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ελψ ηα ίδηα εξεζίζκαηα ζε κεγαιχηεξε δφζε είλαη ηνμηθά ή
θαηαζηαιηηθά (εηθφλα 10.4). O ηαηξφο ηνπ Μεζαίσλα, Παξάθειζνο, oξίδεη ηα θάξκαθα σο
“ηνμίλεο κε επεξγεηηθή δξάζε ζε ρακειέο δφζεηο” ελψ ην θαηλφκελν πεξηγξάθεηαη αδξά θαη
απφ ηνλ Samuel Hahnemann πνπ κηιά γηα “πξσηνγελείο” θαη “δεπηεξνγελείο” δξάζεηο ηνπ
νίλνπ, ηνπ θαθέ θαη ηνπ νπίνπ, θαζψο ζε δεχηεξν ρξφλν επηθέξνπλ ηελ αληίζηξνθε επίδξαζε
απφ φηη θαηά ηελ αξρηθή ηνπο ιήςε. Καηά ην 19ν αηψλα, ν βηνιφγνο Rudoplh Virchow
παξαηήξεζε πσο ρακειέο ζπγθεληξψζεηο NaOH θαη KOH απμάλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ
ηξηρνεηδψλ απνθχζεσλ ζην θξνζζσηφ επηζήιην ηεο ηξαρείαο, ε θηλεηηθφηεηα φκσο παχεηαη
πιήξσο απφ κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ίδησλ βάζεσλ (Oberbaum et al., 2015).
Παξφκνηα ν θαξκαθνιφγνο Hugo Schulz παξαηήξεζε ηε δηθαζηθή επίδξαζε δηαθφξσλ
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δειεηεξίσλ ζην βαζκφ αιθννιηθήο δχκσζεο ησλ κπθήησλ, κε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο λα
απμάλνπλ ηελ παξαγσγή CΟ2 θαη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο λα ηελ δηαθφπηνπλ πιήξσο (Schulz,
1888). H παξαηήξεζε δηαηππψζεθε ππφ κνξθή λφκνπ (“Nφκνο ησλ Arndt-Schulz”) απφ ηνλ
ςπρίαηξν Rudolf Arndt, ν νπνίνο πάλησο ηφληζε πσο δελ είλαη εχθνιν λα απνζαθεληζηεί πφηε
έλα εξέζηζκα νξίδεηαη σο “αζζελέο”, “κέζν” ή “ηζρπξφ”. Οη Calabrese et al. (2007)
επηρείξεζαλ λα απνδψζνπλ αδξά πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην θαηλφκελν, φπσο θαίλεηαη
ζηελ εηθφλα 10.5.

Δηθόλα 10. 4: Μνξθή δηθαζηθήο θακπύιεο πνπ πεξηγξάθεη γεληθά ηα θαηλόκελα “όξκεζεο“ ή δηθαζηθήο
απόθξηζεο. Μηθξή δόζε κηαο νπζίαο πξνθαιεί δηέγεξζε θάπνηαο βηνινγηθήο παξακέηξνπ ελώ ζε
κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ε ίδηα νπζία δξα θαηαζηαιηηθά.

Δηθόλα 10. 5: Γξάθεκα δόζεο-απόθξηζεο πνπ απεηθνλίδεη ηνπο ραξαθηεξηζηηθνύο πνζνηηθνύο
ζπζρεηηζκνύο ηεο όξκεζεο. Η εηθόλα δείρλεη ην κέζν κέγηζην εύξνο δηέγεξζεο θαη ην ηππηθό πιάηνο ηεο
δηέγεξζεο. Η απεηθόληζε βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ από βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη πάλσ
από 8000 πεξηπηώζεηο νπζηώλ κε δηθαζηθή δξάζε (Calabrese et al., 2007).
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ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο κνξίσλ πνπ εκθαλίδνπλ δηπιή
δξάζε, αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ρνξήγεζήο ηνπο αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ βηνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ρνξεγνχληαη. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην εθρχιηζκα
ηνπ θπηνχ Digitalis purpurea, ηα γιπθνδίδηα ηνπ νπνίνπ ρνξεγνχληαη σο θαξδηνηνλσηηθά γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηαθψλ αξξπζκηψλ θαη πξνθαινχλ είηε βξαδπθαξδία είηε
ηαρπθαξδία, αλάινγα κε ηε δφζε ρνξήγεζήο ηνπο (Ζayward, 1983), φπσο θαη ην αιθαινεηδέο
αηξνπίλε πνπ ελψ θαλνληθά πξνθαιεί θνιπνθνηιηαθή θνκβηθή ηαρπθαξδία, ζε κηθξέο
ζπγθεληξψζεηο ειαηηψλεη ηελ ηαρχηεηα επαλεηζφδνπ ζηνλ θνιπνθνηιηαθφ θφκβν (Das et al.,
1975) ελψ παξφκνηα δηθαζηθή επίδξαζε έρεη αλαθεξζεί θαη ζην ΚΝ (Dawe et al., 2006).
Άιια παξαδείγκαηα φξκεζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ, ηελ αλαπλνή
θαη ηε κεηαθνξά λεπξηθψλ ψζεσλ (Bellavite et al., 1995) ελψ ηα εξεζίζκαηα πνηθίιινπλ θαη
κπνξεί λα είλαη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο (Miller et al., 1945 - Ungar et al., 1946 – Welch et al.,
1946 - Randall et al., 1947 - Foley et al., 1949 - Garrod, 1951 - Murrell et al., 1990 - Melchior
et al., 1994 - Giuliani et al., 1998 - Honar et al., 2004 - Wise et al., 2007 - - Yakovchyuk et al.,
2012), απαξαίηεηα ηρλνζηνηρεία (Dodig et al., 2004 - Penniston et al., 2006 - Vieth, 2007 Βigagli et al., 2010), ηνμίλεο (Μarotta et al., 2002, 2003 – Snow et al., 2005), ελδνγελείο θαη
ζπλζεηηθνί αγσληζηέο γηα πιεζψξα ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ (Gorenstein et al., 1994 –
Kaltschmidt et al., 1999 - Love et al., 2002), παζνγφλνη νξγαληζκνί ή θαη θαηλφκελα φπσο ε
ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, o ειεθηξηζκφο, ην ζεξκηθφ ζνθ ή θαη ε επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ
θπζηθή θαηάζηαζε (Stranahan et al., 2010 - Gen Son et al., 2010). Λέγεηαη, κάιηζηα, πσο νη
ηνμίλεο ζπρλφηεξα εκθαλίδνπλ δηθαζηθή, παξά ζηγκνεηδή θακπχιε απφθξηζεο (Μattson et al.,
2010). Ωο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ πξνηαζεί πνηθίινη κεραληζκνί επαλφξζσζεο,
εμηζνξξφπεζεο θαη απφθξηζεο ζε ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα, νη νπνίνη θηλεηνπνηνχληαη απφ ηε
δηαηάξαμε ηεο νκνηνζηαηηθήο ηζνξξνπίαο. Τπνδειψλνπλ, δε, έλα ζεκαληηθφ είδνο βηνινγηθήο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη πιαζηηθφηεηαο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην θαηλφκελν
εκθαλίδεηαη ζε ηφζν κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ππνδνρέσλ (Calabrese et
al., 2003 - Μattson, 2010). Ωζηφζν, ην θαηλφκελν ηεο “φξκεζεο” δελ είλαη επξέσο γλσζηφ θαη
δελ ηνπ έρεη απνδνζεί ε δένπζα επηζηεκνληθή πξνζνρή, ελδερνκέλσο εμαηηίαο ηνπ απζαίξεηνπ
ζπζρεηηζκνχ ηνπ ζηα κάηηα αξθεηψλ εξεπλεηψλ κε ηε ζεξαπεπηηθή ησλ ππεξαξαηψλ
δηαιπκάησλ (Bellavite et al., 2010 - Van Wijk et al., 2011 - Fisher, 2015 – Οberbaum et al.,
2015).
Ζ

βηβιηνγξαθία

πεξηιακβάλεη

κεγάιν

αξηζκφ

κειεηψλ

ηεο

θπηηαξνηνμηθήο

ή

θπηηαξνπξνζηαηεπηηθήο επίδξαζεο ΤΓΓ ζε in vitro θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο (Bellavite et al.,
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2015). Κάπνηεο απφ απηέο αλαθέξνπλ ηζνζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια ελψ άιιεο ηελ απεπζείαο
ρνξήγεζε ΤΓΓ ζε θχηηαξα. Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ρακειέο κνξηαθέο έσο θαη πςειά
ππεξαξαηέο ζπγθεληξψζεηο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά κφλν ηηο πην ελδηαθέξνπζεο κειέηεο:
Οη Jonas et al. (2001) κειέηεζαλ κε ρξήζε δνθηκαζίαο “MTT” ηε λεπξνπξνζηαηεπηηθή δξάζε
ΤΓΓ γινπηακηθνχ νμένο έλαληη ηεο ηνμηθφηεηαο απφ γινπηακηθφ νμχ ζε λσηηαίνπο, θινηηθνχο
θαη παξεγθεθαιηδηθνχο λεπξψλεο επίκπσλ, θαη βξήθαλ ζηαζεξά πςειφηεξε βησζηκφηεηα
ζηνπο λεπξψλεο πνπ είραλ πξνεπαηζζεηνπνηεζεί κε ππεξαξαηά δηαιχκαηα. Ζ ίδηα νκάδα
(Marotta et al. 2002, 2003) κειέηεζε ηελ ηζνζεξαπεπηηθή πξνεπψαζε λεπξηθψλ θπηηάξσλ κε
ρακειέο θαη ππεξαξαηέο ζπγθεληξψζεηο γινπηακηθνχ νμένο, KCl, Arnica montana θαη
θπθινεμηκηδίνπ έλαληη ηεο ρνξήγεζεο ηνμηθήο δφζεο γινπηακηθνχ νμένο, θαη βξήθε κηα
ζεκαληηθή κε-γξακκηθή πξνθπιαθηηθή επίδξαζε ησλ ρακειψλ (γινπηακηθφ νμχ, KCl) θαη
ππεξαξαηψλ (θπθινεμηκίδην) ζπγθεληξψζεσλ. Οη Seligmann et al. (2003) κειέηεζαλ ηηο
γνλνηνμηθέο επηδξάζεηο ζε πγηή αλζξψπηλα Σ-ιεκθνθχηηαξα in vitro ελφο κείγκαηνο
ππεξαξαησκέλσλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε θαξθίλν θαη ζε παζνινγίεο πνπ
πξνθαινχλ αλνζνθαηαζηνιή. Ωζηφζν, δελ βξήθαλ θακία επίδξαζε ζηνπο δείθηεο κίησζεο,
νχηε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο ζε ζχγθξηζε κε ην κάξηπξα, ελψ δελ παξαηήξεζαλ θαζφινπ
θπηηαξνηνμηθφηεηα ή επίδξαζε ζε ρξσκνζσκηθφ επίπεδν. Σν ίδην αθξηβψο κείγκα φηαλ
ρνξεγήζεθε ζε πγηή πνληίθηα θαη ζε πνληίθηα κε πεηξακαηηθφ θαξθίλν (ζάξθσκα-180) απφ
ηνπο Sato et al. (2005) βξέζεθε λα επηθέξεη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ φγθσλ θαη
κείσζε ζην κέγεζφο ηνπο ζε ζρέζε κε ην κάξηπξα, φπσο θαη απμεκέλε επηβίσζε θαη αχμεζε
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπθνπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ.
Οη MacLaughlin et al. (2006) εξεχλεζαλ ηελ αληηθαξθηληθή δξάζε ησλ θπηηθψλ εθρπιηζκάησλ
Sabal serrulata, Thuja occidentalis θαη Conium maculatum (κεηξηθφ βάκκα έσο ζπγθέληξσζε
200C) ζε in vitro αλζξψπηλα θχηηαξα θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε (PC-3 θαη DU-145) θαη
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ (MDA-MB-231) θαη ζε ζε in vivo μελνκνζρεχκαηα πνληηθνχ (PC-3 θαη
MDA-MB-231) θαη βξήθαλ πσο in vitro ε αγσγή κε Sabal serrulata νδήγεζε ζε ζεκαληηθή
ειάηησζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη ειάηησζε ζεκαληηθά ην
κέγεζνο ησλ in vivo φγθσλ ηνπ πξνζηάηε, ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο κάξηπξα. Οη Ramachandran
et al. (2007) κειέηεζαλ

ηηο αλνζνηξνπνπνηεηηθέο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ ζε in vitro

θαιιηέξγεηεο πγηψλ αλζξψπηλσλ ιεπθνθπηηάξσλ απφ δφηεο, δχν πνιχπινθα ππεξαξαηά
ζθεπάζκαηα γηα κε-εηδηθή θαη γηα εηδηθή αλνζνδηέγεξζε αληίζηνηρα. Γνθηκαζία ELISA έδεημε
πσο ηα δχν ζθεπάζκαηα δηέγεηξαλ ηελ παξαγσγή πξν- θαη αληη- θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ απφ
ηα ιεπθνθχηηαξα, αλ θαη νη πςειφηεξεο δφζεηο ζπρλά παξήγαγαλ αζζελέζηεξε αληαπφθξηζε
απφ ηηο ρακειφηεξεο δφζεηο.
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Σνμηθέο ελψζεηο ηνπ αξζεληθνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο ζε ηζνπαζεηηθά πξσηφθνιια
έξεπλαο ζε ΤΓΓ. Oη Datta et al. (1999) εμέηαζαλ ηελ ελδερφκελε θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή
ζπλέξγεηα δχν ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ αξζεληθνχ (Arsenicul album, 30C θαη 200C) ελαληίνλ
ηεο ρνξήγεζεο ηνμηθνχ παξάγνληα As2Ο3. Δμεηάδνληαο ηε ρνξήγεζε ησλ ΤΓΓ πξηλ,
παξάιιεια θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ As2Ο3, βξήθαλ πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο ρνξήγεζεο πξηλ
θαη κεηά ηελ ηνμίλσζε επηηπγράλεη ηε κέγηζηε θπηηαξνπξνθχιαμε ελψ ε κεγαιχηεξε
ππεξαξαίσζε (200C) έρεη εληνλφηεξε πξνθπιαθηηθή επίδξαζε απφ ηελ πην ππθλή (30C).
Παξφκνηα, νη Banerjee et al. (2007) εθαξκφδνληαο έλα πξσηφθνιιν ηζνζεξαπείαο κε
παξάιιειε ρνξήγεζε As2Ο3 θαη Arsenicum album ζε πςειή δπλακνπνίεζε (200C) βξήθαλ
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο γνλνηνμηθφηεηαο ζηνπο κχεο πνπ είραλ ιάβεη ΤΓΓ
Arsenicum album έλαληη ηνπ κάξηπξα. ιεο νη παξάκεηξνη ηνμηθφηεηαο πνπ εμεηάζηεθαλ κε
κεγάιν αξηζκφ θπηηαξνγελεηηθψλ θαη βηνρεκηθψλ δνθηκαζηψλ βξέζεθαλ λα έρνπλ επεξεαζηεί
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ειάηησζεο. Σέινο, νη Ive et al. (2012) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ
αλζξψπηλε θπηηαξηθή ζεηξά MT4 (ιεπραηκία Σ-θπηηαξηθνχ ηχπνπ) γηα λα κειεηήζνπλ ηηο
ζεξαπεπηηθέο επηδξάζεηο ππεξαξαηνχ As203 δίλνληαο έκθαζε ζηελ επίδξαζε ή φρη ηεο θξνχζεο
ησλ δηαιπκάησλ, θαζψο ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο δεκνζηεχζεηο (Sukul et al., 2001 - Brizzi et
al., 2000). Έγηλε πξνέθζεζε ζε As203 θαη κεηά ηα θχηηαξα ππνβιήζεθαλ ζε αγσγή κε Αs2O3 κε
ή άλεπ θξνχζεο ζε ζπγθεληξψζεηο 6C, 30 θαη 200C. Γνθηκαζία “ΜΣΣ” έδεημε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή απμεκέλε βησζηκφηεηα ησλ πξνεπσαζκέλσλ θπηηάξσλ,

φκσο ε θξνχζε δελ

θάλεθε λα πξνθαιεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα απνηειέζκαηα.
Οη Es et al. (2007) εξεχλεζαλ ηελ αληηθαξθηληθή θαη αληηκεηαζηαηηθή δξάζε επηιεγκέλσλ ΤΓΓ
ζε κεηακνζρεπκέλνπο φγθνπο ζε κχεο πνπ έιαβαλ εθρπιίζκαηα Ruta graveolens θαη Hydrastis
canadensis ζε ζπγθέληξσζε 200C. Σα ΤΓΓ αχμεζαλ ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ κπψλ
θαη ειάηησζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην κέγεζνο ησλ ζπκπαγψλ φγθσλ, ελψ ην πεξαηηέξσ
ππεξαξαηφ Hydrastis 1Μ εμαθάληζε ή αλέζηεηιε ζεκαληηθά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ
ζπκπαγψλ φγθσλ θαη αχμεζε ηελ επηβίσζε. Οη Khuda-Bukhsh et al. (2011) κειέηεζαλ ηελ
επίδξαζε εθρπιίζκαηνο Secale cornutum 30C ζε δεξκαηηθά ζειψκαηα πνληηθψλ κεηά απφ
επαγσγή κε DMBA θαη θξνηνλέιαην. Γηελεξγψληαο ηζηνινγηθέο θαη θπηηαξνγελεηηθέο
αλαιχζεηο θαη δνθηκαζίεο αλνζνθζνξηζκνχ βξήθαλ ηξνπνπνίεζε ζε κεγάιν αξηζκφ
πξσηετληθψλ κεηαγσγεψλ ζήκαηνο θαη πξν-απνπησηηθψλ πξσηετλψλ, θαη βειηίσζε ζε
ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεξκαηηθψλ ζεισκάησλ. Πεξαηηέξσ, θπηηαξηθή δηαινγή
(Fluorescence Activated Cell Sorting, FACS) έδεημε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζε
θάζε S θαη G2, θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ θπηηάξσλ ζε ππν-G1 θαη G1 θάζε, ζε πνληίθηα
πνπ είραλ ππνζηεί θαξθηλνγέλεζε ρσξίο αγσγή κε Secale cornutum. ε αληίζηνηρνπο
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πιεζπζκνχο πνπ είραλ ιάβεη αγσγή, απηά βξέζεθαλ θνληά ζην θπζηνινγηθφ. Οη Frenkel et al.
(2010) δνθίκαζαλ ΤΓΓ πνπ ρνξεγνχληαη ζπρλά ζε αζζελείο κε θαξθίλν (Carcinosinum,
Phytolacca, Conium maculatum θαη Thuja occidentalis) πάλσ ζε δχν αλζξψπηλεο θπηηαξηθέο
ζεηξέο αδελνθαξθηλψκαηνο ηνπ καζηνχ (MCF-7 θαη MDA-MB-231) θαη ζε κηα ζεηξά
αζαλαηνπνηεκέλσλ θπζηνινγηθψλ αλζξψπηλσλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ καζηνχ (HMLΔ)
θαη βξήθαλ επηιεθηηθή θπηηαξνηνμηθφηεηα έλαληη ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, κε πξφθιεζε
είηε θαζπζηέξεζεο είηε θαη παχζεο ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν, θαη απφπησζεο. Πεξαηηέξσ,
βξήθαλ αιινίσζε ζηελ έθθξαζε ξπζκηζηηθψλ πξσηεηλψλ ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, κε
κεηνξξχζκηζε ηνπ θσζθνξπιησκέλνπ Rb, απμνξξχζκηζε ηνπ αλαζηνιέα CDK, p27, θαζψο θαη
επαγσγή απνπησηηθήο αιιεινπρίαο ζηα θχηηαξα πνπ έιαβαλ αγσγή.
Οη Hofbauer et al. (2010) ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γαζηξηθή επηζειηαθή θπηηαξηθή ζεηξά KATO-III
γηα λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ΤΓΓ θπηηθψλ εθρπιηζκάησλ Strychnos nux vomica θαη
Calendula officinalis ζηε γνληδηαθή έθθξαζε ηνπ επηδεξκηθνχ παξάγνληα πξφζδεζεο ηεο
επαξίλεο (HB-EGF) πνπ πξνάγεη ηε κεηάζηαζε φγθσλ. Με PCR ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν βξήθαλ
πσο πξνζζήθε θαη ησλ δχν ΤΓΓ ζε ζπγθέληξσζε 10C θαη 12C επέθεξε ζεκαληηθή κείσζε ηεο
επαγφκελεο απφ Helicobacter pylori αχμεζεο ηεο έθθξαζεο ηνπ HB-EGF. Οη Preethi et al.
(2011) παξαηήξεζαλ πξφθιεζε κνξθνινγηθψλ αιιαγψλ θαη γνλνηνμηθφηεηαο απφ ρνξήγεζε
Ruta graveolens 200C ζε θαξθηληθά θχηηαξα ιεκθψκαηνο αζθίηε ηνπ Dalton, ελψ ππεξαξαηφ
δηάιπκα Carcinosinum 200C αχμεζε ηα επίπεδα ηνπ απνπησηηθνχ γνληδίνπ p53 θαη Ruta 200C
κείσζε ηα επίπεδα ηνπ αληηαπνπησηηθνχ γνληδίνπ Bcl-2. Οη εξεπλεηέο πξνρψξεζαλ ζε
αλάιπζε κηθξνζπζηνηρηψλ ησλ θπηηάξσλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε ΤΓΓ ε νπνία έδεημε αχμεζε
ζε πνιιά έλδπκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφπησζε, ζε επίπεδα παξφκνηα κε απηά πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηα ππθλά κεηξηθά βάκκαηα ησλ εθρπιηζκάησλ.
Οη Ghosh et al. (2013) κειέηεζαλ ηελ θπηηαξνηνμηθή δξάζε ΤΓΓ εθρχιηζκαηνο Phytolacca
decandra ζε πγηή κνλνπχξελα θχηηαξα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο θαη θαξθηληθά θχηηαξα
θαθνήζνπο κειαλψκαηνο, Α375. Υξήζε δνθηκαζηψλ “MTT”, γαιαθηηθήο αθπδξνγνλάζεο θαη
έιεγρνη ηεο ζπζζψξεπζε δξαζηηθψλ κνξθψλ νμπγφλνπ (ROS) θαη ηεο έθθξαζεο απνπησηηθψλ
γνληδίσλ, έδεημαλ αμηνζεκείσηε κείσζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ Α375, ρσξίο
ζεκαληηθή θπηηαξνηνμηθφηεηα ζηα πγηή θχηηαξα. Παξφκνηα νη Samadder et al. (2013) βξήθαλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ΤΓΓ Lycopodium clavatum 5C θαη 15C ζε θχηηαξα θαξθίλνπ ηεο κήηξαο,
HeLa, κε αιιαγέο ζηε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ, ηελ έλαξμε ηεο απφπησζεο θαη ηελ
έθθξαζε απνπησηηθψλ γνληδίσλ. Ωζηφζν, αληίζηνηρε ρνξήγεζε ΤΓΓ ζε θπζηνινγηθά
κνλνπχξελα θχηηαξα δελ πξνθάιεζε ζεκαληηθή απφπησζε. Οη Arora et al. (2013) εξεχλεζαλ
ηελ θπηηαξνηνμηθφηεηα εθρπιηζκάησλ Sarsaparilla έλαληη θπηηάξσλ αλζξψπηλνπ λεθξηθνχ
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αδελνθαξθηλψκαηνο ACHN, Ruta graveolens έλαληη θπηηάξσλ αλζξψπηλνπ θαξθηλψκαηνο ηνπ
παρένο εληέξνπ COLO-205 θαη Phytolacca decandra έλαληη αλζξψπηλσλ θπηηάξσλ
θαξθηλψκαηνο ηνπ καζηνχ, MCF-7. ιεο νη ζπγθεληξψζεηο βξέζεθαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο
επηδξάζεηο ζηηο αληίζηνηρεο θπηηαξηθέο ζεηξέο, πξνθαιψληαο θπηηαξνηνμηθφηεηα θαη κείσζε
ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ θαί ζην κεηξηθφ βάκκα αιιά θαη ζε πςειέο
ππεξαξαηψζεηο. Οη Mukherjee et al. (2013) ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ εάλ ΤΓΓ ηνπ εθρπιίζκαηνο
Thuja occidentalis ζε ζπγθέληξσζε 30C ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη γελεηηθέο βιάβεο απφ
πξνεπψαζε κε ην ηζρπξφ θαξθηλνγφλν βελδν[a]ππξέλην (BaP), ζε πλεπκνληθά θχηηαξα απφ
κχεο in vitro. λησο ρνξήγεζε ηνπ εθρπιίζκαηνο ζε ππεξαξαίσζε αχμεζε ζεκαληηθά ηε
βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο νκάδεο κάξηπξα, θαη αλέζηεηιε ζεκαληηθά ηα
επίπεδα θπηηαξηθνχ ζηξεο. Οη Marzotto et al. (2014) ππνζέηνληαο πσο ην αλζξψπηλν
λεπξνθπηηαξηθφ γνληδίσκα είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεην ζε απεηξνειάρηζηα ρεκηθά εξεζίζκαηα,
εμέηαζαλ κε αλάιπζε κηθξνζπζηνηρίαο αλζξψπηλα θχηηαξα λεπξνβιαζηψκαηνο SH-SY5Y,
ρνξεγψληαο πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξαηψζεηο ηνπ θπηνχ Gelsemium sempervirens. Δηδηθά ε
έθζεζε ζηε ζπγθέληξσζε 2C βξέζεθε λα αιιάδεη ζεκαληηθά ηελ έθθξαζε 56 ζεκαηνδνηηθψλ
γνληδίσλ, ε δε ηάζε ησλ επηδξάζεσλ δηαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαί ζηηο ππεξαξαηέο
ζπγθεληξψζεηο, αλ θαη ην εχξνο ησλ δηαθνξψλ ήηαλ κηθξφ. Οη Bigagli et al. (2014) κειέηεζαλ
ην νιηθφ πξνθίι γνληδηαθήο έθθξαζεο αλζξψπηλσλ αζαλαηνπνηεκέλσλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ
πξνζηάηε RWPE-1 πνπ έιαβαλ δηαιχκαηα Apis mellifica δηαθνξεηηθψλ δπλακνπνηήζεσλ.
Οξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο (κεηξηθφ βάκκα, 3C, 5C, 7C) βξέζεθαλ λα ηξνπνπνηνχλ ηελ
έθθξαζε εθαηνληάδσλ γνληδίσλ, ξπζκίδνληαο νκάδεο γνληδίσλ δηεγεξηηθά ή θαηαζηαιηηθά
θαηά παξφκνην ηξφπν, ελψ άιια γνλίδηα έδεημαλ αληίζηξνθε δξάζε κεηαμχ πςειψλ θαη
ρακειψλ αξαηψζεσλ, ππνδεηθλχνληαο “δηθαζηθή” απφθξηζε. Παξφκνηα απνηειέζκαηα
αλαθέξνληαη θαη απφ ηνπο Marzotto et al. (2016) θαη Olioso et al. (2016): κε ρξήζε πνζνηηθήο
PCR αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο έδεημαλ φηη ε ρνξήγεζε ρακειψλ κνξηαθψλ θαη ππεξαξαηψλ
(2C έσο 15C) θπηηθψλ εθρπιηζκάησλ Arnica Montana ζε έλα in vitro θπηηαξηθφ πξφηππν
κειέηεο ηεο αλάπιαζεο θαη επνχισζεο (δηαθνξνπνηεκέλα αλζξψπηλα θχηηαξα THP-1) είηε
απμάλεη είηε θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
θηλεηνπνίεζε νπδεηεξνθίισλ θπηηάξσλ, ηελ αγγεηνγέλεζε θαη ηελ αλάπιαζε, θαη πσο απηφ
ζηελ πεξίπησζε αξθεηψλ γνληδίσλ εκθαλίδεηαη κε κε-γξακκηθφ ηξφπν.
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10.5 Μειέηεο Φαζκαηνζθνπίαο
Ζ κεζνδνινγία απηψλ ησλ δνθηκαζηψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 5, ζηηο ζειίδεο 95 έσο 104,
θαη ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην 9, ζηηο ζειίδεο 261 έσο 268.
ηνπο ειέγρνπο απηνχο γεληθά δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ΤΓΓ
NaCl θαη KCl δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, νχηε κεηαμχ ησλ ΤΓΓ θαη ηνπ δηαιχηε. Οη
φπνηεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ, απνδφζεθαλ απφ ηελ Οκάδα Τπεξβξαρείσλ ΜεΓξακκηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ θαη Πεγψλ Laser, ζηε δεηγκαηνιεςία. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ
αμηνινγνχληαη.
Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε ζεηξά κεηξήζεσλ Φαζκαηνζθνπίαο TΖz ζε πδαηηθά δηαιχκαηα NaCl
θαη KCl (ζρήκαηα 9.1 θαη 9.2) νη κεηαηνπίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη σο πξνο ην πιάηνο ησλ
ζπρλνηήησλ κεηαμχ ηνπ δηαιχηε θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ δχν αιάησλ,
νθείινληαη ζε κηθξνδηαθνξέο ζηα πάρε ησλ δεηγκάησλ. Ωζηφζν δελ παξαηεξείηαη θάπνηα
αιιαγή ζην θάζκα. ηε δεχηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ ζην θάζκα ησλ THz, ζε πδαηναηζαλνιηθά
δηαιχκαηα NaCl (ζρήκα 9.3), νη δηαθνξέο ζην πιάηνο κεηαμχ ηνπ δηαιχηε θαη ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ νθείινληαη ζε κηθξνδηαθνξέο ζηα πάρε ησλ δεηγκάησλ.
Ωζηφζν νχηε εδψ παξαηεξείηαη θάπνηα αιιαγή ζην θάζκα. πγθξίλνληαο κε ηηο
πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο ζε πδαηηθφ δηαιχηε παξαηεξνχκε φηη ζηηο κεηξήζεηο απηέο κε
πδαηναηζαλνιηθφ δηαιχηε πεξηεθηηθφηεηαο 70% ζε αηζαλφιε, ε απνξξφθεζε είλαη πνιχ πην
έληνλε, ην νπνίν είλαη αλακελφκελν.
ηηο κεηξήζεηο απφ ην θάζκα ηνπ Μαθξηλνχ Τπεξχζξνπ εκθαλίδνληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δεηγκάησλ πνπ φκσο απνδφζεθαλ ζε κηθξνδηαθνξέο ζηα πάρε ησλ δεηγκάησλ εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο πσο ηα πδαηηθά δηαιχκαηα, απνπζία αηζαλφιεο, ήηαλ πξαθηηθά δχζθνιν λα
ελαπνηεζνχλ ζε ζθαηξίδηα KBr θαη έηζη θαηαζθεπάζηεθε απνζπλαξκνινγνχκελε θπςειίδα
γηα πγξά εηδηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. Παξνκνίσο, ζηελ πξψηε αιιά θαη ζηε
δεχηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην θάζκα ηνπ Τπεξηψδνπο – Οξαηνχ - Κνληηλνχ
Τπεξχζξνπ ζε πδαηηθά θαί πδαηναηζαλνιηθά δηαιχκαηα, δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο
κεηαμχ ηνπ δηαιχηε θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, κε ηηο θακπχιεο ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ λα ζπκπίπηνπλ πιήξσο κεηαμχ ηνπο (ζρήκαηα 9.9, 9.10, 9.11).
Απηφ πνπ αμηνινγήζεθε αξρηθά σο πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο κεηξήζεηο Mέζνπ
Τπεξχζξνπ απφ πδαηηθά δηαιχκαηα, ήηαλ ε κεηαηφπηζε ηνπ θάζκαηνο, εηδηθά ζηελ θνξπθή
πνπ εκθαλίδεη ην λεξφ ζην γξάθεκα γηα ην KCl θνληά ζηα 150-160 TΖz, αιιά ζε κηθξφηεξν
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βαζκφ θαη ζηηο ππφινηπεο θνξπθέο ηνπ λεξνχ, ηφζν γηα ην KCl φζν θαη γηα ην NaCl
(θπθισκέλεο πεξηνρέο ζηα ζρήκαηα ηεο εηθφλαο 10.6).

Δηθόλα 10. 6: Φαζκαηνζθνπία Μέζνπ Υπεξύζξνπ γηα δηαθνξεηηθά αξαηά θαη ππεξαξαηά πδαηηθά
δηαιύκαηα KCl θαη NaCl. Σηνλ άμνλα ησλ Φ απεηθνλίδεηαη ε ζπρλόηεηα (THz) θαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ ε
κεηάδνζε (ηπραίεο κνλάδεο, αδηάζηαην κέγεζνο). H θπθισκέλε πεξηνρή αξρηθά ζεσξήζεθε πσο
θαλεξώλεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δηαιπκάησλ.

Σν λεξφ σο κε-γξακκηθφ ηξηαηνκηθφ κφξην έρεη ηξεηο ζεκειηψδεηο ηχπνπο κνξηαθήο δφλεζεο,
βάζεη ηνπ ηχπνπ 3n-6 πνπ δίλεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο γηα ηε δφλεζε κε-γξακκηθψλ
κνξίσλ, θαη φπνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ H20 ηζρχεη n=3. ηελ πγξή θάζε ην κφξην ηνπ λεξνχ
δηαθξίλεηαη

απφ

πςειήο

ζπρλφηεηαο

“ζπκκεηξηθέο”

θαη

“αζπκκεηξηθέο”

(ή

“αληηζπκκεηξηθέο”) δνλήζεηο ηάζεο ζηνπο 3652 θαη 3756 cm-1 αληίζηνηρα, θαη απφ ρακειήο
ζπρλφηεηαο δνλήζεηο θάκςεο ζηνπο 1595 cm-1. Οη δνλήζεηο απηέο εθηεινχληαη ζπγρξνληζκέλα
κε απιή αξκνληθή πεξηνδηθφηεηα (Mayo et al., 2010). Δηδηθά ε δφλεζε θάκςεο ηνπ Ο-Ζ είλαη
πεξηζζφηεξν επαίζζεηε πξνο δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηξίηα άηνκα
γηα ην ζρεκαηηζκφ πεξαηηέξσ δεζκψλ, θαη ηε ζρεηηθή ηζρχ ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ (Κumagai,
2012). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Venyaminov et al., 1997) σο πξνο ηηο βαζηθέο δέζκεο
απνξξφθεζεο ηνπ πγξνχ H20 επξηζθφκελνπ ζε ζεξκνθξαζία 37oC, ζηα 150-160 ΣΖz (δειαδή
5003-5337 cm-1) εληνπίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο δφλεζεο θάκςεο ηνπ H-O-H κε ηηο δνλήζεηο
ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο ηάζεο ηνπ κνξίνπ. Καζψο ε Τπέξπζξε αθηηλνβνιία δηεγείξεη θαη
ηα ηξία απηά είδε κνξηαθήο δφλεζεο (Mayo et al., 2010), ζεσξείηαη ηδαληθή θαζκαηνζθνπηθή
κέζνδνο γηα ηε κειέηε ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ θαη εηδηθά ησλ δνλήζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ
ζην ειεθηξηθφ δίπνιν ησλ κνξίσλ (Connors, 1987 – Maréchal, 2006). Ζ κεηαηφπηζε πνπ
θαίλεηαη ζην ζρήκα 10.6 ζεσξήζεθε ελδηαθέξνπζα θαζψο απφ ηελ αξρή είρε ζεσξεζεί
πηζαλφηεξν λα παξαηεξεζεί θάηη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαζκαηηθή πεξηνρή, παξέρνληαο θάπνηα
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ζεηηθή έλδεημε γηα πηζαλή κεηαβνιή ζηε ζπρλφηεηα δφλεζεο ησλ δεζκψλ ζην κφξην ηνπ
δηαιχηε, ζηα ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο καο ήηαλ πσο θάηη
ηέηνην, εθφζνλ ίζρπε, ζα κπνξνχζε λα θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε “πξσηετληθψλ
ππνδνρέσλ” πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπρλφηεηεο δφλεζεο δηαθφξσλ κνξίσλ ζην Τπέξπζξν
θάζκα, θαη‟αλαινγία κε κνληέια πξσηετληθψλ ππνδνρέσλ πνπ δηεγείξνληαη φρη κέζσ ηεο
πξφζδεζεο κνξίσλ αιιά κέζσ αλειαζηηθήο ζθέδαζεο ειεθηξνλίσλ θαη εθθηλνχλ κνξηαθά
ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ ειέγρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο φζθξεζεο (Dyson, 1928 – Turin,
1996) θαη ηεο αληίιεςεο ησλ ρξσκάησλ (Conway, 2009). Σειηθά νη δηαθνξέο ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ αμηνινγήζεθαλ σο ζεκαληηθέο.
ηε βηβιηνγξαθία ησλ ΤΓΓ αλαθέξεηαη ε ρξήζε αξθεηψλ θαζκαηνζθνπηθψλ κεζφδσλ αιιά
φρη θαζκαηνζθνπίαο THz, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ πξνθείκελε
δηδαθηνξηθή έξεπλα. Αληίζεηα, ε θαζκαηνζθνπία Ππξεληθνχ Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ
(NMR) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο. Θεσξείηαη ρξήζηκε εηδηθά γηα ηε κειέηε δηαιπκάησλ πνπ
έρνπλ ζαλ πξψηεο χιεο κεκνλσκέλεο ρεκηθέο ελψζεηο, παξά πνιχπινθα κείγκαηα φπσο π.ρ.
απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θνληνξηνπνίεζε νιφθιεξσλ θπηψλ. Θεσξείηαη επίζεο
θαηαιιειφηεξε γηα ηε κειέηε ησλ κεγαιχηεξσλ (“δεθαηηαίσλ”) θαη ιηγφηεξν ησλ κηθξφηεξσλ
(“εθαηνζηηαίσλ”) ζπγθεληξψζεσλ (Rey, 2003). Σα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα απφ
θαζκαηνζθνπία NMR εκθαλίδνπλ, φκσο, δπζθνιίεο ζηελ επαλαιεςηκφηεηα (Aabel et al.,
2001 – Milgrom et al. 2001).
Oη ρξφλνη εξέκεζεο πξσηνλίσλ Σ1, Σ2, Σ1/Σ2 είλαη επαίζζεηνη ζηελ θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο
θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ. Έηζη, νη Sukul et al. (2000) κειέηεζαλ ηελ
ηξνπνπνηεκέλε δνκή ηνπ αηζαλνιηθνχ δηαιχηε ζε δπλακνπνηεκέλα ππεξαξαηά δηαιχκαηα Nux
Vomica θαη κε ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο NMR βξήθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνπο
ρξφλνπο εξέκεζεο (Σ1) ηνπ δηθηπψκαηνο ησλ ηδηνζηξνθνξκψλ (spin) ζηνπο δεπηεξησκέλνπο
ππξήλεο, κεηαμχ ππεξαξαηψλ δεηγκάησλ ζπγθέληξσζεο έσο θαη 1Μ, ελψ βξήθαλ δηαθνξέο
θαη κεηαμχ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ πνπ είραλ ππνζηεί ηε δηαδηθαζία ηεο θξνχζεο ζε ζρέζε
κε εθείλα πνπ δελ είραλ. Ωζηφζν, νη Αabel et al. (2001) αλαθέξνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο
ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έιαβαλ θαηαγξάθνληαο ηα αληίζηνηρα θάζκαηα 1Ζ γηα
ππεξαξαηά δπλακνπνηεκέλα δηαιχκαηα Sulphur 4Υ έσο θαη 30Υ ζε δχν δηαθνξεηηθέο
ζπρλφηεηεο (300 θαη 500 ΜΖz). ια ηα δηαιχκαηα έδεημαλ ηαπηφζεκα κνλνδηάζηαηα
θάζκαηα πξσηνλίσλ (1Ζ NMR) ζηα 300 θαη 500 ΜΖz αλεμάξηεηα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη
θξνχζε ελψ δελ βξέζεθαλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο δηακήθεηο (Σ1) ρξφλνπο
εξέκεζεο κεηαμχ απηνληζκέλνπ λεξνχ θαη ππεξαξαηψλ ζθεπαζκάησλ. Oη Milgrom et al.
(2001)

κειέηεζαλ

ππεξαξαηά

δηαιχκαηα

κε

298

βάζε

ηνπο

Σ2

ρξφλνπο

εξέκεζεο

θαζκαηνζθνπίαο ρακειήο δηαθξηηηθφηεηαο. Δπηρείξεζαλ λα αλαπαξάμνπλ ηηο δηαθνξέο ζηνπο
Σ2 spin-spin ρξφλνπο εξέκεζεο κεηαμχ δπλακνπνηεκέλσλ θαη κε δπλακνπνηεκέλσλ ΤΓΓ
Nitric acid πνπ είραλ αλαθέξεη νη Conté et al. (1996) αιιά απηφ δελ θαηέζηε εθηθηφ παξά ηε
ρξήζε ησλ ίδησλ νξγάλσλ θαη πεηξακαηηθψλ πξσηνθφιισλ. Έηζη ηα αξρηθά απνηειέζκαηα
απνδφζεθαλ ζε ζθάικαηα πξνεξρφκελα απφ ηα πάιηλα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ NMR. Σέινο ν Demangeat (2013) εμέηαζε ηνπο ρξφλνπο
εξέκεζεο πξσηνλίσλ T1, T2, T1/T2 ζηελ πεξηνρή ησλ 0.02-20 MHz γηα κεγάιν αξηζκφ ΤΓΓ
ππξηηίνπ, ηζηακίλεο θαη καγγαλίνπ ρξεζηκνπνηψληαο σο δηαιχηε φρη κφλν λεξφ αιιά θαη
NaCl 0.15 Μ θαη LiCl 0.15 Μ. Βξήθε απμεκέλεο ηηκέο ζηα T1 θαη T1/T2 ζε δηαιχκαηα
ππξηηίνπ-ιαθηφδεο πέξαλ ησλ 9C, 10C θαη 12C, ελψ γηα δηαιχκαηα ππξηηίνπ ζε LiCl βξήθε
κηα ζπλερή κείσζε ηνπ Σ2 κε αχμεζε ηνπ Σ1/Σ2 κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ 12C θαη 24C.
Απηφ αμηνινγήζεθε σο απμαλφκελε εκθάληζε θάπνηαο ππεξδνκήο κέζα ζην λεξφ, ε νπνία
αλαδχεηαη ζηεξενρεκηθά γχξσ απφ ηε δηαιπφκελε νπζία, παξά ηελ αληίζηνηρε ειαηηνχκελε
παξνπζία ηεο αξρηθήο δηαιπκέλεο νπζίαο. Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ πσο ηα επξήκαηα απηά
εμαθαλίζηεθαλ θαηφπηλ ζέξκαλζεο αιιά θαί ςχμεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ εκπεηξηθή
παξαηήξεζε απφ ηελ ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή ησλ ΤΓΓ πσο ηα δηαιχκαηα απηά ράλνπλ ηε
ζεξαπεπηηθή ηνπο δξαζηηθφηεηα φηαλ ζεξκαίλνληαη ή ςχρνληαη.
ε έλα πξσηφηππν πείξακα θαζκαηνζθνπίαο NMR, νη Botha et al. (2008) ζπγθξίλνληαο δχν
δηαθνξεηηθά δηαιχκαηα K2Cr2O7 ίδηαο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο 12C πνπ φκσο είραλ πξνθχςεη
απφ αξαίσζε δχν δηαθνξεηηθψλ αξρηθψλ ζπγθεληξψζεσλ: 3C θαη 4C αληίζηνηρα, βξήθαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο, εηδηθά σο πξνο ηηο ηηκέο ρεκηθήο κεηαηφπηζεο (δ) θαη ησλ ηεζζάξσλ
θνξπθψλ ελδηαθέξνληνο. Άιινη εξεπλεηέο (Maity et al. 2010 - Mahata et al. 2013) εμέηαζαλ
θαζκαηνζθνπηθά ηε δηειεθηξηθή δηαζπνξά ΤΓΓ - δειαδή ηελ εμάξηεζε ηεο ειεθηξηθήο
επηδεθηηθφηεηαο απφ ηε ζπρλφηεηα ελφο εθαξκνδφκελνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ - φηαλ απηά
ππνβιήζεθαλ ζε κεηαβιεηήο ζπρλφηεηαο ειεθηξηθά πεδία εχξνπο 100 kHz έσο 50 MHz.
Δληφπηζαλ ηφηε πνιιαπιέο ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ ηθαλέο λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαη λα
ηαπηνπνηήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά δηαιχκαηα. Πξνηάζεθε επνκέλσο πσο ηα ΤΓΓ ελψ είλαη
ρεκηθψο ηζνδχλακα κε ην δηαιχηε, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε κνξηαθή ηνπ δηάηαμε.
Οη Mahata et al. απνδίδνπλ ηελ επξεία κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ ζπληνληζκνχ, ζε
ηαιαληψζεηο κηθξνζθνπηθψλ δηπφισλ κέζα ζηνλ δνκεκέλν θαη πνισκέλν πδαηηθφ δηαιχηε.
O Anick (2004) ρξεζηκνπνίεζε θαζκαηνζθνπία 1Ζ-NMR πςειήο επαηζζεζίαο γηα λα
εμεηάζεη ηελ ππφζεζε πσο ηα ΤΓΓ πεξηέρνπλ επζηαζή ζπζζσκαηψκαηα φπνπ έλαο ε
πεξηζζφηεξνη δεζκνί πδξνγφλνπ παξακέλνπλ ζηαζεξνί γηα κεγάιε θιίκαθα ρξφλνπ. Ζ κειέηε
απηή βαζίζηεθε ζηελ παιαηφηεξε ππφζεζε ησλ Anagnostatos et al. (1991) πσο ε δηαδηθαζία
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ησλ αξαηψζεσλ πέξα απφ ην φξην ηνπ Avogadro, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ θξνχζεηο, ζρεκαηίδεη
κέζα ζε πδαηηθνχο θαη κή πδαηηθνχο δηαιχηεο, ζηαζεξά ζπζζσκαηψκαηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αξρηθνχ κνξίνπ. Με ρξήζε δηειεθηξηθήο ραιάξσζεο θαη ζεξκηδνκεηξίαο δηαθνξηθήο
ζάξσζεο νη Anagnostatos et al. είραλ βξεη πεηξακαηηθέο ελδείμεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηέηνησλ
ζπζζσκαησκάησλ ζε ΤΓΓ εθρπιίζκαηνο ρακνκειηνχ. Ζ ππφζεζε ησλ Anagnostatos et al.
γηα ηε δεκηνπξγία κνξηαθψλ ζπζζσκαησκάησλ ζε ΤΓΓ εληζρχζεθε απφ ηνπο Elia et al.
(2004) πνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκφ αξθεηψλ πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ [θαζκαηνζθνπίαο
Μαθξηλνχ

Τπεξχζξνπ,

Τπεξηψδνπο/Οξαηνχ,

κηθξνζθνπίαο

θζνξηζκνχ

(FM)

θαη

κηθξνζθνπίαο αηνκηθήο δχλακεο (AFM)] δηαπίζησζαλ ηελ παξνπζία ζηαζεξψλ δνκψλ κέζα
ζε ΤΓΓ ζε κνξθή “ππεξκνξηαθψλ” (supramolecular) ζπζσκαησκάησλ, κεγέζνπο
εθαηνληάδσλ λαλνκέηξσλ, ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Ο
Anick εμέηαζε κεγάιν αξηζκφ ΤΓΓ ζε ζπγθεληξψζεηο απφ 6C έσο θαη 1Μ θαη κεγάιν αξηζκφ
δεηγκάησλ ειέγρνπ. Με πξνθνξεζκφ σο πξνο ην ζήκα θνξπθήο ηνπ λεξνχ, φια ηα ζήκαηα
πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε δείγκαηα κε δεζκνχο πδξνγφλνπ ζε ζπγθεληξψζεηο κέρξη θαη 5 κM
έγηλε δπλαηφ λα αληρλεπζνχλ. Βξέζεθαλ 35 ζέζεηο κε δηαθξηηφ ζήκα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα 103 θάζκαηα, ηα νπνία ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα είλαη απφληα ζην θαζαξφ λεξφ. Σν
κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ απφ απηά ηαπηνπνηήζεθαλ είηε σο πεηξακαηηθά ζθάικαηα ηεο
ζπζθεπήο είηε σο κφιπλζε δείγκαηνο απφ νξγαληθά ζηνηρεία, ελψ νξηζκέλα πνπ παξέκεηλαλ
αλεμήγεηα, εκθαλίζηεθαλ ην θαζέλα ζε έλα θαζκαηνγξάθεκα κφλν.
Oη Sukul et al. (2005) αλέιπζαλ κε κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηα ππέξπζξα θάζκαηα ΤΓΓ Nux
vomica, Lycopodium, Santonin, Cina θαη ηνπ πδαηναηζαλνιηθνχ θνξέα, ζηελ πεξηνρή κεθψλ
θχκαηνο απφ 2000-1000 cm-1 ζηνπο 20ν C. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ δηαιπκάησλ βξέζεθαλ λα
δηαθέξνπλ ε κηα απφ ηελ άιιε θαη απφ ην δηαιχηε θαηά ηνλ αξηζκφ ησλ δσλψλ απνξξφθεζεο
v2, ηνπο θπκαηαξηζκνχο ηνπο (cm-1), ην ζρήκα θαη ην εκίζεην εχξνο (cm-1) ησλ δσλψλ. Ο
αξηζκφο θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο δψλεο v2 αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεζκψλ
πδξνγφλνπ θαη ηελ ηζρχ ηνπ δεζκνχ αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, νη
δπλακνπνηήζεηο θαη ηα δηαιχκαηα δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ δεζκψλ
πδξνγφλνπ φζν θαη ζηελ ηζρχ ηνπο. κσο κηα πξφζθαηε κειέηε κε θαζκαηνζθνπία Μέζνπ
αιιά θαη Κνληηλνχ Τπεξχζξνπ δελ δηέθξηλε θακία δηαθνξά κεηαμχ κεγάινπ αξηζκνχ ΤΓΓ
θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα δηαιχκαηα απηά είλαη “κε νξαηά” ζην ππέξπζξν
θάζκα (Gorlowska et al., 2015).
H θαζκαηνζθνπία Τπεξηψδνπο - Οξαηνχ έρεη αμηνινγεζεί σο πην θαηάιιειε γηα ηε κειέηε
ησλ ΤΓΓ ζε ζρέζε κε ηε θαζκαηνζθνπία Τπεξχζξνπ, θαζψο ηα ΤΓΓ θαίλεηαη λα
παξνπζηάδνπλ εκθαλείο δηαθνξέο ζην ππεξηψδεο θάζκα. Δληνχηνηο ηα πεηξακαηηθά
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απνηειέζκαηα ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο δελ ππνζηεξίδνπλ απηά ηα
δεκνζηεπκέλα ζπκπεξάζκαηα θαζψο παξά ηηο κεηξήζεηο ζε έλα εξγαζηήξην κεγάιεο
επηζηεκνληθήο ηερλνγλσζίαο θαη παξά ηε ρξήζε απιψλ αιάησλ σο πξψησλ πιψλ γηα ηα
δηαιχκαηα, δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ
αιάησλ. Ο Rao (2007) ρξεζηκνπνηψληαο θαζκαηνζθνπία Τπεξηψδνπο - Οξαηνχ θαη
Φαζκαηνζθνπία Raman πέηπρε λα δηαθξίλεη δηαθνξεηηθψλ ΤΓΓ Nux vomica θαη Natrum
muriaticum (ΝaCl) ελψ νη Wolf et al. (2011) ρξεζηκνπνίεζαλ θαζκαηνζθνπία Τπεξηψδνπο Οξαηνχ θαη Φαζκαηνκεηξία Μάδαο κέζσ Δπαγσγηθά πδεπγκέλνπ Πιάζκαηνο (ICP-MS)
θαη βξήθαλ ηηο ππεξηψδεηο εθπνκπέο ησλ ΤΓΓ CuSO4, SiO2 θαη Sulphur λα έρνπλ ζεκαληηθά
κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο απφ απηέο ησλ δεηγκάησλ κάξηπξα. Σέινο, νη Marschollek et al.
(2010) δηεξεχλεζαλ ηελ πηζαλή επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο ηεο ππεξηψδνπο
αθηηλνβνιίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζία ζε ΤΓΓ CuSO4 (1C-30C) θαη Sulphur (1X -30X)
κεηξψληαο ηηο ππεξηψδεηο εθπνκπέο ηνπο (ζηα 190–340 nm) ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο
θαηφπηλ έθζεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (37oC, 90oC) θαη ζε ππεξηψδε ιπρλία
απνζηεηξψζεσο Οη ππεξηψδεηο εθπνκπέο γηα ηα ΤΓΓ CuSO(4) βξέζεθαλ λα έρνπλ κεησζεί
ζεκαληηθά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, σο πξνο ηα δείγκαηα κάξηπξα, ηδηαίηεξα κεηά ηε
ζέξκαλζε ζηνπο 37νC θάηη πνπ δελ ίζρπζε γηα ηα YΓΓ Sulphur.
ηε βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε πσο ίζσο ε δξαζηηθφηεηα
ησλ ΤΓΓ λα νθείιεηαη ζε λαλνζσκάηηα πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηα δηαιχκαηα θαηά ηε
δπλακνπνίεζε, εμαηηίαο ηεο θξνχζεο ησλ κνξίσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηνηρψκαηα ησλ
πάιηλσλ ζσιήλσλ, θαη ηα νπνία απμάλνπλ ηελ ζπζζσκάησζή ηνπο ζε επζεία ζπλάξηεζε κε
ην βαζκφ δπλακνπνίεζεο. Κάπνηεο κειέηεο εληνπίδνπλ λαλνζπζζσκαηψκαηα ηεο αξρηθήο
νπζίαο κέζα ζε ΤΓΓ. Oη Sharma et al. (2012) πνπ κειέηεζαλ ΤΓΓ Digitalis purpurea κέζσ
θαζκαηνζθνπίαο

Φζνξηζκνχ

θαη

Κπθιηθήο

Βνιηακκεηξίαο,

θαη

ππεξηψδνπο

θαζκαηνζθνπίαο, αλαθέξνπλ ηελ αλίρλεπζε πξψησλ πιψλ ελψ νη Chikramane et al. (2010)
ζε κηα κειέηε πνπ ζεσξείηαη κεζνδνινγηθά ακθηιεγφκελε, ρξεζηκνπνίεζαλ Μηθξνζθνπία
Γηέιεπζεο Ζιεθηξνλίσλ (TEM), ρεκηθή αλάιπζε θαη θαζκαηνζθνπία Αηνκηθήο Δθπνκπήο
Δπαγσγηθά πδεπγκέλνπ Πιάζκαηνο (ICP-AES) γηα λα εμεηάζνπλ κεγάιν αξηζκφ ΤΓΓ
δηαζέζηκσλ ζην εκπφξην, πξνεξρφκελσλ απφ ηελ αξαίσζε κεηαιιηθψλ πξψησλ πιψλ. Οη
κειέηεο απηέο έδεημαλ ηελ παξνπζία κέζα ζε ΤΓΓ αξαησκέλσλ πνιχ πέξαλ ηνπ αξηζκνχ ηνπ
Avogadro, ζπζζσκαησκάησλ κεγέζνπο 200-400 nm, πνπ απνηεινχληαλ απφ λαλνζσκαηίδηα
δηακέηξνπ 5-15 nm έθαζην.
Aλ θαη νη παξαπάλσ θαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη είλαη ζεκαληηθέο, έρνπλ ην πξφβιεκα πσο
παξάγνπλ ζήκαηα κε βάζε ηνλ ρξνληθφ αξηζκεηηθφ κέζν (time-averaged), είλαη επνκέλσο
301

ιηγφηεξν θαηάιιειεο γηα ηελ θαηαγξαθή δπλακηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο απηά πνπ πηζαλφλ
εκπιέθνληαη ζηελ παξαζθεπή ησλ ΤΓΓ. Τπεξεπαίζζεηεο θαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη δφλεζεο
φπσο ε Τπεξεπαίζζεηε Τπεξηαρεία Φαζκαηνζθνπία Γφλεζεο ζην Πεδίν ηνπ Υξφλνπ
(Ultrasensitive Ultrafast Time-Resolved Vibrational Spectroscopy) πνπ αληρλεχεη εμαηξεηηθά
επαίζζεηα, κε-γξακκηθά ζήκαηα απφ κνξηαθέο λαλνθιίκαθεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλακηθή ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ ζηα ΤΓΓ , ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν (Selig et al., 2015).
Καηά ηηο θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, έγηλε
θάζε πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη θάζε εθηθηή ξχζκηζε ησλ
νξγάλσλ κέηξεζεο ψζηε λα απνδνζνχλ αθξηβείο θαη πξαγκαηηθέο ηηκέο. Δπίζεο, ε ρακειή
νπηηθνπνίεζε θαηά ηελ πξψηε ζεηξά πεηξακάησλ, πνπ νθεηιφηαλ ζηνλ πδαηηθφ δηαιχηε,
βειηηψζεθε κε ηε ρξήζε πδαηναηζαλνιηθνχ δηαιχηε κε πςειή (70%) πεξηεθηηθφηεηα ζε
αηζαλφιε θαηά ηε δεχηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ. Θεσξνχκε πσο ε ρξήζε δεπηεξησκέλνπ χδαηνο
(D20) σο δηαιχηε αληί H20 ή Ζ20-ΔtOH ζα ήηαλ πηζαλά θαηαιιειφηεξε γηα κειινληηθέο
επαλαιήςεηο ησλ κεηξήζεσλ, θαζψο ην D20 επηηξέπεη θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε θαη δίλεη
κεγαιχηεξεο θαη πην επθξηλείο θνξπθέο (Rey 2003, 2007).
Πεξαηηέξσ, ζην πιαηζίν δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απνθαζίζηεθε λα δηεξεπλεζεί ε
πεξίπησζε ν κεραληζκφο ησλ Τ.Γ.Γ. λα ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ησλ “ελπδαησκέλσλ
ειεθηξνλίσλ” (hydrated electrons) δειαδή ελφο κεηαζηαζεξνχ είδνπο ειεθηξνλίσλ πνπ
ππάξρνπλ ειεχζεξα κέζα ζε δηαιχκαηα, ζπγθξαηνχκελα αλάκεζα ζε κφξηα λεξνχ απφ
δεζκνχο πδξνγφλνπ. Απηά παξάγνληαη απφ αθηηλνβφιεζε κε πςειή ελέξγεηα θαη κέζα απφ
ρεκηθέο αληηδξάζεηο, θαη εκθαλίδνπλ ηζρπξή αλαγσγηθή δξάζε. To λεξφ, φηαλ αθηηλνβνιείηαη
κε αθηίλεο Υ ή Γάκκα, παξάγεη ειεθηξφληα πςειήο ελέξγεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
θξνχζεσλ απηά ηα ειεθηξφληα ράλνπλ έλα κέξνο ελέξγεηαο θαη έξρνληαη ζε ζεξκηθή
ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σν ειεθηξφλην πνπ έρεη θηάζεη ζε θαηάζηαζε ζεξκηθήο
ηζνξξνπίαο ελπδαηψλεηαη θαη ζρεκαηίδεη έληνλα ρξσκαηηζκέλν ελπδαησκέλν ηφλ e-(aq) ην
νπνίν είλαη αληηδξά ηζρπξά κε ην λεξφ θαη κε ηφληα H+, θαη έρεη επξχ θάζκα απνξξφθεζεο.
Σν ίδην ην ελπδαησκέλν ειεθηξφλην δξα σο αλαγσγηθφ ζψκα.
Ζ αλαθάιπςε ησλ ελπδαησκέλσλ ειεθηξνλίσλ (Platzman, 1953 - Hart et al., 1962) θαηφπηλ
αθηηλνβφιεζεο λεξνχ κε παικνχο “γξήγνξσλ ειεθηξνλίσλ” 1.8 MeV ζεσξείηαη απφ ηηο
θνξπθαίεο αλαθαιχςεηο ηνπ 20νπ αηψλα. Σν θαηλφκελν έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλα αιιά
εμαθνινπζεί λα κελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ (Μarsalek et al., 2012) εηδηθά δε νη
αιιειεπηδξάζεηο ησλ ελπδαησκέλσλ ειεθηξνλίσλ κε ηνλ δηαιχηε φπσο θαη ε ζέζε ηνπο κέζα
ζην δηάιπκα, γηα παξάδεηγκα ζε θνηιφηεηεο ηνπ δηαιχηε (Ehrler et al, 2009). Σν θαηλφκελν
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παξαηεξείηαη επίζεο ζε δηαιχκαηα αιθαιηθψλ κεηάιισλ ζε ακκσληαθφ δηαιχηε, αιεηθαηηθέο
ακίλεο θαη αηζέξεο (Jortner et al., 1966). ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο
έξεπλαο ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ επεηδή ζεσξείηαη ηδαληθφο αληρλεπηήο γηα ηηο κηθξνζθνπηθέο
ειεθηξηθέο, νπηηθέο θαη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο πγξψλ κέζσλ θαη παισδψλ ζηεξεψλ.
Πξνηάζεθε ε ππφζεζε πσο ελπδαησκέλα ειεθηξφληα κπνξεί λα ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ
δπλακνπνίεζε θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ θξνχζε ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ. Γηα ηε δηεξεχλεζε
απηήο ηεο ππφζεζεο παξαζθεπάζηεθαλ ΤΓΓ ρξεζηκνπνηψληαο σο δηαιχηε πδξνμείδην ηνπ
ακκσλίνπ (NH4OΖ, δηαιχκαηνο ακκσλίαο) αληί λεξνχ. Σν ΝΖ4ΟΖ επηηξέπεη ηε
ζηαζεξνπνίεζε ησλ “ακκσλησκέλσλ ειεθηξνλίσλ” [e-(am)] γηα πνιιεο εκέξεο ή θαη
εβδνκάδεο, ζε αληίζεζε κε ην λεξφ φπνπ ην θαηλφκελν δηαξθεί κφλν θιάζκαηα ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ (Hart et al., 1962). εκεηψλεηαη πσο ζηε θαξκαθνπνηία ην NH4OH δελ
ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ σο δηαιχηεο γηα ηελ παξαζθεπή YΓΓ επνκέλσο δελ ππάξρεη πξφηεξε
εκπεηξία ή γλψζε πηζαλήο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαιπκάησλ φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί
ακκσληαθφο δηαιχηεο.
Απνθαζίζηεθε λα γίλεη έιεγρνο ακκσληαθψλ δηαιπκάησλ ησλ αιάησλ αιθαιηθψλ κεηάιισλ
NaCl θαη KCl, θαηαξρήλ ζηελ ζρεηηθά ππθλή ζπγθέληξσζε 1C θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε
αξαηφηεξα δηαιχκαηα εθ‟φζνλ αληρλεχνληαλ δηαθνξέο θαηά ηε θαζκαηνκέηξεζε.
Παξαζθεπάζηεθαλ δηαιχκαηα NaCl θαη KCl ζε πδξνμείδην ηνπ ακκσλίνπ (NH4ΟΖ) θαη ζε
αηζαλφιε (C2H5OH) θαζαξφηεηαο 99%, ρξεζηκνπνηψληαο είηε α) απιή αλάδεπζε είηε β)
ηζρπξή θξνχζε. ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ησλ δηαιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Τπεξηψδνπο Οξαηνχ θάζκαηνο θαζψο ζην Τπέξπζξν ε δηαπεξαηφηεηα ηνπ NΖ4OH δελ επέηξεπε
νπηηθνπνίεζε. Οη κεηξήζεηο (ζρήκαηα 9.11, 9.12) δελ έδεημαλ θάπνηα αμηνινγήζηκε δηαθνξά
πέξα απφ κηα κηθξή κεηαηφπηζε ζηελ πεξηνρή ησλ 1100 nm (9090.91 cm-1) γηα ηα ακκσληαθά
δηαιχκαηα.
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Κεθάιαην 11 – ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΔΝΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

11.1 πζηεκηθή Θεσξία θαη πζηεκηθά Μνληέια
Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ (von Bertalanffy, 1950) είλαη κηα ζεσξία ησλ αλνηρηψλ
ζπζηεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ, ελέξγεηαο θαη χιεο κε
ην πεξηβάιινλ ηνπο. Έλα αλνηρηφ ζχζηεκα είλαη έλα “φινλ” πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
πνιχπινθε νξγάλσζε θαη πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο, θαη ην νπνίν θαζνξίδεη ην ραξαθηήξα
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ. Οη βηνινγηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ σο ηα θαηεμνρήλ αλνηρηά ζπζηήκαηα θαζψο, απφ άπνςε θπζηθήο, ε
ραξαθηεξηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ είλαη ε “αλνηρηφηεηα”, ελψ ε
“θιεηζηφηεηα” θαη νη θαηαζηάζεηο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κφλν
ππνζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (von Bertalanffy, 1950). Δπνκέλσο ε ζεξαπεπηηθή ησλ
ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ, πνπ εμεηάδεη ηνλ νξγαληζκφ κέζα απφ έλα
νιηζηηθφ πξίζκα, απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ πεδίν γηα έξεπλα πνπ ζα δηέπεηαη απφ ηε
κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία ηεο πζηεκηθήο Βηνινγίαο (Hankey, 2006). Ζ πζηεκηθή
Βηνινγία δίλεη έκθαζε ζηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ, ησλ
ηκεκάησλ πνπ ηα απνηεινχλ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο – θαη ζηηο λνεηέο ή πξαγκαηηθέο
ιεηηνπξγηθέο δνκέο πνπ αλαδχνληαη απφ απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο (Oltvai et al., 2002).
Θεσξεί, δε, σο “Κεληξηθφ Γφγκα” πσο ε ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θπηηάξσλ
θαζνξίδνληαη απφ ζπζηεκηθέο δηεξγαζίεο (Wolkenhauer et al., 2005). Έρεη ιερζεί πσο ν
βαζηθφο ζηφρνο ηεο πζηεκηθήο Βηνινγίαο είλαη λα κεηακνξθψζεη ηε Βηνταηξηθή ζε Μεραληθή
αθξηβείαο (Kitano, 2002). Πξνο ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχζζνληαη “κνληέια” δειαδή
αθαηξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ κειέηε.
Σν 1948, ν καζεκαηηθφο Norbert Wiener εθεχξε ηνλ φξν “Κπβεξλεηηθή” γηα λα πεξηγξάςεη ηε
κειέηε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ηηο κεραλέο. ε
έλα θπβεξλεηηθφ κνληέιν ηα κέξε ελφο νξγαληζκνχ θαη νη δπλακηθνί ηνπο ζπζρεηηζκνί
αλαπαξίζηαληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε έκθαζε λα δίλεηαη ζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά
θπξίσο ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ξνή ησλ εληνιψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ
απνθάζεσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα επέιζεη σο απφθξηζε ζε θάπνην εξέζηζκα. Αθνχ ε
κνληεινπνίεζε πξνυπνζέηεη αθαίξεζε, εμππαθνχεηαη πσο ην ηειηθφ κνληέιν είλαη εμ νξηζκνχ
κηθξφηεξεο πνιππινθφηεηαο απν ην αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηά. ζν, δε, πην πνιχπινθν ην
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ζχζηεκα πνπ ζέινπκε λα αλαπαξαζηήζνπκε, ηφζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφ ησλ κνληέισλ πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα πεξηγξαθεί κε αθξίβεηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην
αμίσκα ηνπ Levins (1968), θαλέλα κνληέιν δελ δχλαηαη λα βειηηζηνπνηεζεί ηαπηφρξνλα θαί
σο πξνο ην ξεαιηζκφ θαί σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαί σο πξνο ηε γεληθφηεηά ηνπ, ε χπαξμε κηαο
πιεζψξαο ζεσξεηηθψλ κνληέισλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλφεζε ελφο
ζπζηήκαηνο.
Ζ ίδηα ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο θαινχ ζπζηεκηθνχ κνληέινπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ
άληιεζε νπζηαζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, είλαη ζεκαληηθφηεξε θαη απφ ην ίδην ην κνληέιν, γηαηί
ε πζηεκηθή Βηνινγία είλαη πξηλ απφ φια ε “ηέρλε ηεο επηινγήο ησλ ζσζηψλ παξαδνρψλ θαη
ππνζέζεσλ” (Wolkenhauer, 2014). Δπνκέλσο, απηά πνπ εθιακβάλνπκε σο δεδνκέλα φηαλ
θαηαζθεπάδνπκε έλα κνληέιν, ελδερνκέλσο λα είλαη ζεκαληηθφηεξα θαη απφ ηα ίδηα ηα
απνηειέζκαηα (Wiener, 1921). ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ ΤΓΓ δελ ππάξρεη, αθφκα, θάπνην
ηειηθφ κνληέιν. Τπάξρνπλ φκσο ελδείμεηο, φπσο απηέο απφ ηελ επίδξαζε ΤΓΓ ζε θπηηαξηθέο
ζεηξέο in vitro, πνπ πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 8 θαη ζπδεηήζεθαλ ζην θεθάιαην
10.4.
Ζ γιψζζα ησλ κνληέισλ είλαη εμ νξηζκνχ κεηαθνξηθή. Οη ζπζηεκηθέο κεηαθνξέο (systemic
metaphors) φληαο θαηλνκελνινγηθέο αλαινγίεο απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
γλψζεο αιιά θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κέζσ ηνπ ηζνκνξθηζκνχ: ηεο αληηζηνίρηζεο σο
πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα. Αλ θαη ππάξρνπλ
πεξηνξηζκνί ζηηο εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ, νη ζπζηεκηθέο κεηαθνξέο έρνπλ
επεξεάζεη ηε βηνινγηθή ζθέςε ζε βάζνο (Paton, 1994, 1996). ηε βηνινγία, δε, ππάξρεη
καθξά πξντζηνξία θαηαζθεπήο κνληέισλ φπνπ ππνζεηηθά ζηνηρεία επηβεβαηψζεθαλ πνιχ
αξγφηεξα φηαλ απηφ θαηέζηε ηερλνινγηθά δπλαηφ, π.ρ. ε ζπζηεκηθή κεηαθνξά ησλ
ηξηρνεηδψλ αγγείσλ σο ζσιήλσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε θχθισκα, θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο
ππφζεζεο γηα ηε δνκή ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ William Harvey (Lawson et
al., 2005 – Ribatti, 2009).
ηελ πεξίπησζε ησλ ΤΓΓ θαη εθφζνλ απνδερφκαζηε ηελ χπαξμε θάπνηαο επίδξαζήο ηνπο
ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηά καο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα
αθαηξεηηθφ κνληέιν “καχξνπ θνπηηνχ” (Cauer, 1941 – Ashby, 1956) φπνπ κηα πιεξνθνξία
αλακεηαδίδεηαη, κε κεραληζκφ άγλσζην σο πξνο ηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, ζε
βηνινγηθά πξνδηαηεζεηκέλα ζπζηήκαηα (Bastide, 1998 – Fisher, 1998) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα θηλεηνπνηήζεη κηα βηνινγηθή απφθξηζε.
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Δηθόλα 11. 1: Τν κνληέιν ηνπ “καύξνπ θνπηηνύ” πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Μεραληθή θαη ηελ
Κπβεξλεηηθή θαηά ην νπνίν κεραληζκόο άγλσζηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο
πξνζιακβάλεη έλα γλσζηό εηζεξρόκελν ζήκα, ην επεμεξγάδεηαη θαη εμάγεη κηα κεηξήζηκε απόθξηζε.

Έρεη ζεκαζία ζε πνηά εκβάζπλζε ζα επηιέμνπκε λα αλαιχζνπκε έλα βηνινγηθφ κεραληζκφ,
φπσο αθξηβψο ην επίπεδν αλάιπζεο κηαο θσηνγξαθίαο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη πφζεο
πιεξνθνξίεο είλαη ζε ζέζε λα καο κεηαδψζεη ε θσηνγξαθία απηή (Gell-Mann, 1995). ηελ
πεξίπησζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ησλ ΤΓΓ ζεσξνχκε ζεκαληηθφ ζην κνληέιν “καχξνπ θνπηηνχ”
πνπ ζα θαηαζθεπάζνπκε λα ζέζνπκε φξηα πνπ ζα πεξηθιείνπλ ηελ επηθάλεηα επαθήο
(interface) ησλ ειάρηζησλ ελνηήησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηε ζηηγκή
κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γειαδή, ηνπ πδαηηθνχ ή πδαηναηζαλνιηθνχ δηαιχηε - κε ηηο
ειάρηζηεο κνξηαθέο ή ππνκνξηαθέο δνκέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ θσδηθνπνηεκέλε
θπζηθνρεκηθή πιεξνθνξία - θαη ησλ θπηηάξσλ ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ πνπ θέξεη
πξνδηάζεζε πξνο ην ρνξεγνχκελν ΤΓΓ είηε βάζεη ησλ αξρψλ ζπληαγνγξάθεζεο ηεο
νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο είηε κέζσ ηερλεηήο ηνμίθσζεο απφ ηνλ ρνξεγνχκελν
αξαησκέλν παξάγνληα.
πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 1.1.2 (ζειίδα 6) ηεο Δηζαγσγήο, έρεη δεηρηεί καζεκαηηθά
πσο ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχηε κέζα ζηνλ νπνίν αξαηψλεηαη ε δξαζηηθή νπζία γηα ηελ
παξαζθεπή ελφο ΤΓΓ απμάλεηαη θαηά ηνλ ξπζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε πνπ
απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηεο θακπχιεο West-Brown-Enquist, πνπ πεξηγξάθεη ηελ
νληνγνληθή αχμεζε ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ (Μνlski, 2011). Σν ζπκπέξαζκα απηφ, παξ'
φηη σο ηέηνην παξακέλεη κφλν κηα καζεκαηηθή αλαινγία, κέλεη λα δεηρζεί κε πεξαηηέξσ
έξεπλα αλ κπνξεί λα ππνζηαζηνπνηήζεη απζηεξά θάηη απφ ηηο βηηαιηζηηθέο απαξρέο ηεο
ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο ησλ ΤΓΓ ζε κηα απζηεξφηεξε θαη πην ρξεζηηθή κεηαθνξά ζε
ζχγρξνλνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο.
Σφζν ε ζεσξία φζν θαη ε θιηληθή εθαξκνγή ηεο ζεξαπεπηηθήο ησλ ΤΓΓ, ζην βαζκφ πνπ
απνδερφκαζηε φηη παξέρνπλ αμηφπηζηεο ελδείμεηο, ππνδεηθλχνπλ πσο ε δηαδνρηθή αξαίσζε κε
θξνχζε κηαο ρεκηθήο νπζίαο κέζα ζε έλα πδαηναηζαλνιηθφ θνξέα εληζρύεη παξά
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απνδπλακψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ δηαιχκαηνο ζε επαηζζεηνπνηεκέλα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, κε
ηξφπν ηθαλφ λα επηθέξεη ηε βηνρεκηθή ηνπο θηλεηνπνίεζε. Καη‟αληηζηνηρία κε ην παξαπάλσ,
ζηα πιαίζηα ηνπ αθαηξεηηθνχ κνληέινπ πνπ επηρεηξνχκε λα δνκήζνπκε γηα θαηαλφεζε ηνπ
κεραληζκνχ δξάζεο ησλ ΤΓΓ, θαη κε κηα απιή ινγηθή αληίζηξνθεο κεραληθήο (reverse
engineering) πνπ ζεσξνχκε πσο πξέπεη λα αθνινπζεζεί (Csete et al., 2002 – Sontag, 2004 Villaverde et al., 2013), πξνηείλεηαη πσο ε δηαδηθαζία ηεο ππεξαξαίσζεο, πνπ απνηειεί ην
βαζηθφ “αγθάζη” ησλ ΤΓΓ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απνδπλακψλεη αιιά αληίζεηα πσο
εληζρχεη ηελ θπζηθνρεκηθή πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην αξρηθφ δηάιπκα. Σν δήηεκα ηεο
ππεξαξαίσζεο ζα έπξεπε, δειαδή, λα αληηζηξαθεί θαη απφ πξνβιεκαηηθφ λα ζεσξεζεί σο
έλδεημε πσο ε δηαδηθαζία ηεο δπλακνπνίεζεο ιεηηνπξγεί σο ελίζρπζε ζήκαηνο. Αλ θαη επί ηνπ
παξφληνο δελ ππάξρεη γλσζηφο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ απηφ κπνξεί λα επηηπγράλεηαη,
ην θαηαζέηνπκε σο ππφζεζε εξγαζίαο γηα κειινληηθνχο εξεπλεηέο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα
αλαδεηήζνπλ ην ελδνκνξηαθφ ή δηακνξηαθφ ζηνηρείν ηνπ δηαιχηε πνπ ζα κπνξνχζε λα
ζπκπηέδεη θαη λα θσδηθνπνηεί θπζηθνρεκηθή πιεξνθνξία δηαηεξψληαο δχν ηαπηφρξνλεο
παξακέηξνπο: ηε κνξηαθή δνκή ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο θαη έλα ππνζεηηθφ εθζέηε ηζρχνο ηνπ
ζήκαηνο. Μηθξά βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απηή έγηλαλ θαηά ηελ πξνθείκελε
δηδαθηνξηθή έξεπλα κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο ησλ “ακκσλησκέλσλ ειεθηξνλίσλ” πνπ
ζπδεηήζεθε ζην θεθάιαην 10.5, ζηε ζειίδα 296. Παξαθάησ δηεξεπλάηαη

πεξαηηέξσ ε

κεηάδνζε ηεο θπζηθνρεκηθήο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ πδαηηθνχ δηαιχηε κέζα απφ ην πξίζκα
ηεο Θεσξίαο ηεο Πιεξνθνξίαο.

11.2 Αλαζθόπεζε Φπζηθώλ Δλλνηώλ

Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφπεηξα αλάιπζεο ησλ πεηξακαηηθψλ καο απνηειεζκάησλ, απαηηείηαη
κηα ζεκαληηθφηαηε παξαηήξεζε κεζνδνινγηθνχ ηχπνπ πνπ αθνξά ην ζηαηηζηηθό ραξαθηήξα
ησλ κεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα, ηελ ρξήζε κέζσλ ηηκψλ γηα ηελ εμαγσγή κεηαβιεηψλ φπσο
είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα θιάζκαηα επηβίσζεο θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ. πγθεθξηκέλα, ζην
πιαίζην απζηεξά ζεκειησκέλσλ ζεσξήζεσλ φπσο ε Κιαζζηθή ή ε Κβαληηθή ηαηηζηηθή
Μεραληθή, είλαη δπλαηή ε αλαγσγή πνιιψλ καθξνζθνπηθψλ κεγεζψλ φπσο ηεο
ζεξκνρσξεηηθφηεηαο, ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο θαη άιισλ, ζε ζρεηηθά απιέο ζπλαξηήζεηο
ελφο κηθξνχ ππνζπλφινπ κεηαβιεηψλ, φπσο ν φγθνο, ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία. Απηέο
πξνθχπηνπλ σο κέζεο ηηκέο απφ έλα ηεξάζηην πιήζνο κηθξνζθνπηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο.
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Απηφ είλαη δπλαηφ κφλν επεηδή ην ζηέξεν καζεκαηηθφ ππφβαζξν ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ
πξνζθέξεη ην απαηηνχκελν απνδεηθηηθφ πιηθφ. ηελ πεξίπησζε, φκσο, ησλ πνιχπινθσλ
βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επξίζθνληαη καθξηά απφ ηε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία, απηφ
θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθφ. Δπνκέλσο, νη ηηκέο πνπ απνθηψληαη κε αλάινγεο δηαδηθαζίεο
ελδέρεηαη λα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη κε δεδνκέλν φηη πηζαλφηαηα
απνηεινχλ ηνκέο θαη πξνβνιέο απφ έλαλ πνιχ κεγάιν παξακεηξηθφ ρψξν, κε εζσηεξηθέο
αιιειεπηδξάζεηο θπβεξλεηηθνχ ηχπνπ πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε έσο θαη αδχλαηε ηελ άκεζε
αλαγσγή ζε απιά κνληέια, ελψ δηέπνληαη θαη απφ ζηαηηζηηθέο δηαθπκάλζεηο επνκέλσο
εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία δπλακηθήο ζηνραζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά.
ζνλ αθνξά ηελ θχξηα πξνο έιεγρν ππφζεζε καο, απηή αθνξά ηελ κεηάδνζε θάπνηαο
πιεξνθνξίαο ραξαθηεξηζηηθήο ηεο αξρηθήο δξαζηηθήο νπζίαο. Απφ ζπζηεκηθή άπνςε θαη
εθ‟φζνλ νη ζπγθεθξηκέλνη θπηηαξηθνί πιεζπζκνί ζεσξνχληαη σο θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα,
είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί κηα αλάιπζε κε φξνπο ηεο Θεσξίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαηά
Shannon (Shannon et al., 1949).
Καηαξρήλ, ζηηο κειέηεο θπηηαξηθήο επηβίσζεο θαη θπηηαξνηνμηθφηεηαο (θεθάιαην 8)
παξαηεξνχκε ηε ζεκαληηθή απηνηέιεηα ηνπ κεραληζκνχ απφθξηζεο, ν νπνίνο παξέκεηλε
ζρεηηθά αλεμάξηεηνο απφ ηελ παξνπζία ή απνπζία πξν-επαηζζεηνπνίεζεο, θαζψο ηα
πξσηφθνιια ηζνπαζεηηθήο απέδσζαλ εμίζνπ κε ηα πεηξάκαηα φπνπ δελ αθνινπζήζεθε
αληίζηνηρν πξσηφθνιιν. Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 10.4, ζα κπνξνχζακε
λα ππνζέζνπκε πσο ηα θχηηαξα πηζαλά θιεξνλνκνχλ κηα πξνδηάζεζε απφ ηνλ κεηξηθφ
πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνήιζαλ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ην πξφβιεκα ηνπ κνληέινπ
πνπ πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγίζνπκε δελ είλαη απιά εθείλν ελφο απνκνλσκέλνπ πιεζπζκνχ
θπηηάξσλ, αιιά ελφο αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δέρεηαη εμσηεξηθή πιεξνθνξία.
Με φξνπο ηεο Θεσξίαο ηεο Πιεξνθνξίαο απηφ πξνυπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέξε θαη
ζπγθεθξηκέλα έλα πνκπό ν νπνίνο δηακνξθψλεη κε νξηζκέλν ηξφπν ην κήλπκα, έλα δίαπιν
επηθνηλσλίαο δειαδή ην κέζν θαηαγξαθήο θαη δηάδνζεο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη,
αζθαιψο, ηνλ δέθηε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ, ζην πιαίζην ηεο αθαίξεζεο πνπ επηρεηξνχκε, πξέπεη
λα ζεσξεζεί σο θάπνηνπ ηχπνπ ππνδνρέαο.
Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ε ζεκαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ε
νπνία δχλαηαη αθφκε θαη λα κεηψζεη ην κήθνο ηνπ κελχκαηνο ειαρηζηνπνηψληαο κε θάπνηνλ
επθπή ηξφπν ηελ πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη ηειηθά, νπφηε κηινχκε γηα ζπκπίεζε
(compression) ηεο πιεξνθνξίαο. H ζπκπηεζηφηεηα απηή είλαη επίζεο ζηαηηζηηθφ κέγεζνο θαη
δελ κπνξεί λα δνζεί κε ηε κνξθή ελφο απινχ, αλαιπηηθνχ ηχπνπ θαζψο εμαξηάηαη απφ ηνλ
ηχπν κελχκαηνο θαη ηελ εζσηεξηθή ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ησλ ζπκβφισλ.
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πλνςίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ζηελ εηθφλα 11.2, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη κηα αληηζηνίρηζε
κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο ησλ ΤΓΓ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεγή (source) ελψ ε
πξάμε ηεο έθζεζεο ησλ θπηηάξσλ ζηα ΤΓΓ αληηζηνηρεί ζηελ κεηάδνζε (transmission) κε
θάπνην ζηνηρείν ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο λα απνηειεί πηζαλφηαηα ηνλ δέθηε (receiver). H
πεγή ζνξύβνπ (noise source) θαηά ηελ κεηάδνζε αλαθέξεηαη ηφηε ζε φιεο ηηο πηζαλέο πεγέο
δηαηαξαρψλ ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξελνρινχλ ηελ ζσζηή θαη
νινθιεξσκέλε ιήςε ηνπ κελχκαηνο. Απηέο ειαρηζηνπνηήζεθαλ θαηά ην δπλαηφλ κε ηε ρξήζε
ησλ θαηάιιεισλ καξηχξσλ, φκσο επεηδή ε θχζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηα ΤΓΓ είλαη πξνο ην
παξφλ άγλσζηε, δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί πσο θάπνηνο παξάγνληαο φπσο νη
ζεξκνθξαζηαθέο ή αηκνζθαηξηθέο δηαθπκάλζεηο δελ επηδξνχλ σο ζφξπβνο ζηε δηαδηθαζία.

Δηθόλα 11. 2: Τππηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ βαζηθνύ κνληέινπ δηαύινπ επηθνηλσλίαο θαηά Shannon: κηα
πεγή αλακεηαδίδεη έλα κήλπκα κε ηε κνξθή ζήκαηνο πνπ ηαμηδεύεη κέζσ ελόο αλακεηαδόηε θαη
παξαιακβάλεηαη από έλαλ απνδέθηε θαη κεηαηξέπεηαη ζε βηνινγηθά λνεκαηνδνηεκέλν κήλπκα.

Aλ έπξεπε λα κεηαδψζνπκε κέζα απφ θάπνην δίαπιν, κε θάπνην κέζν θαηαγξαθήο -είηε απηφ
είλαη ν πδαηηθφο δηαιχηεο είηε ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα είηε θάπνηνο θβαληηθφο
κεραληζκφο εγγξαθήο- έλα πνζφ πιεξνθνξίαο πνπ λα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζηελ
γεσκεηξηθή, ζηεξενρεκηθή δνκή ηεο αξρηθήο δηαιπκέλεο νπζίαο, ην νπνίν ζα αληηζηνηρνχζε
ζε έλα πνζφ πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί ζε Υ bytes, ηφηε είλαη ελ γέλεη γλσζηφ φηη ε
ρσξεηηθφηεηα θαηά Shannon (Shannon, 1949) αλάγεηαη νπζηαζηηθά ζε έλα ιφγν δχν αξηζκψλ
πνπ αλαθέξεηαη ζαλ “ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν” (signal-to-noise ratio, SNR). ζν
κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο είλαη απηφο ν ιφγνο, ηφζν αλαινγηθά κεγαιχηεξε είλαη θαη ε
ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηαχινπ. ε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, ν ζεξκηθφο ζφξπβνο θαη άιια είδε
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ζνξχβνπ πνπ ππεηζέξρνληαη θάλνπλ νινέλα θαη πην δχζθνιε ηελ επηηπρή θαηαγξαθή ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ bits (κνλάδσλ πιεξνθνξίαο) πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηε. Πεξαηηέξσ, ηελ
θαζηζηνχλ επάισηε θαη βξαρχβηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δεδνκέλα ελφο θιαζζηθνχ δηαχινπ.
Ζ παξαπάλσ αλάιπζε νδεγεί ζε ηξία επηκέξνπο πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα
απαληεζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο ζηελ πξνθείκελε εξγαζία: α) ηε θχζε ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη
απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ πεγή (παξαζθεπή ελφο ππεξαξαηνχ δπλακνπνηεκέλνπ
δηαιχκαηνο), β) ηε θχζε ηνπ θαλαιηνχ αλακεηάδνζεο θαη γ) ηνλ θπηηαξηθφ κεραληζκφ ιήςεο
θαη απφθξηζεο. Αλ θαη ζα αλαθέξνπκε ζην ηέινο θάπνηεο πηζαλέο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζε κηα
πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο, ε θχξηα δηεξψηεζε εδψ αθνξά ην ηξίην κέξνο θαη θπξίσο ηελ
“ηαιαλησηηθή” απφθξηζε πνπ παξαηεξήζεθε.
ζνλ αθνξά ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο ειεθηξνκαγλεηηθήο αλακεηάδνζεο, πηζαλφηαηα κπνξνχκε
λα απνθιείζνπκε εμ αξρήο νξηζκέλεο ππνζέζεηο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ξαδηνηερλίαο θαη ηεο
ζεσξίαο ηειεπηθνηλσληψλ φπσο καο είλαη ήδε γλσζηά. Ζ εγγξαθή θαη αλακεηάδνζε
πιεξνθνξίαο ζε αλαινγηθά είηε ςεθηαθά κέζα πξνυπνζέηεη θαηαξρήλ ηε δπλαηφηεηα
ρεηξηζκνχ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο σο πξνο ηξεηο θχξηεο παξακέηξνπο, δεδνκέλνπ
ηνπ θπκαηηθνχ ραξαθηήξα θάζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αλακεηάδνζεο. Απηέο είλαη: α) ην πιάηνο
κηαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αξκνληθήο δηαηαξαρήο, β) ε ζπρλφηεηα ηεο θαη γ) ε θάζε ηεο.
χκθσλα κε έλα ζεκειηψδεο ζεψξεκα ηεο αλάιπζεο θαηά Fourier (Kamen et al., 2000 Prestini, 2004) θάζε ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή κπνξεί πάληα λα αλαιπζεί ζε Ν αξκνληθνχο
ηξφπνπο φπνπ ην Ν κπνξεί λα ηείλεη θαη ζην άπεηξν αιιά κε κεηνχκελε έληαζε. Κάζε ππάξρσλ
ηχπνο δηακφξθσζεο ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ειέγμεη 3Ν παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ
απνιχησο ην αλακεηαδηδφκελν κήλπκα. Πξνθαλψο, απηή είλαη κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
πνιχπινθε δηαδηθαζία ε νπνία ζπλήζσο γίλεηαη κε εμεηδηθεπκέλα ειεθηξνληθά ή νπηνειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθά ζπζηήκαηα εθπνκπήο, είηε ζε θαλνληθή είηε αθφκε θαη ζε
λαλν-θιίκαθα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ζπζηήκαηα ιήςεο θαη απνδηακφξθσζεο ησλ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ.
Δίλαη γλσζηφ απφ ηε δηεζλή ξαδηνηερληθή πξαθηηθή (Hasted, 1973) φηη νπνηνδήπνηε θιαζζηθά
δηακνξθσκέλν ζήκα εμαζζελεί ζεκαληηθά κέζα ζην λεξφ πάξα πνιχ γξήγνξα. Ωο εθ ηνχηνπ,
ζηα ΤΓΓ είλαη ηερληθά αδχλαην λα δηακνξθψλεηαη θαη λα αλακεηαδίδεηαη πιεξνθνξία κε ηνλ
ίδην ηξφπν πνπ γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ ξαδην-ηειεφξαζε ή ζηελ θηλεηή ηειεθσλία.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Θεσξίαο Σειεπηθνηλσληψλ, ε πνζφηεηα
πιεξνθνξίαο πνπ ζα πξέπεη λα εγγξαθεί θαζνξίδεη κε νπζηαζηηθφ θαη απφιπην ηξφπν ηνλ
αξηζκφ Ν ησλ ηξφπσλ ηαιάλησζεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάηη ηέηνην, πνπ νλνκάδεηαη γεληθά
θαη “εχξνο δψλεο” θαη εμαξηάηαη επίζεο απφ ηνλ ιφγν SNR. Ζ κνλαδηθή άιιε πηζαλφηεηα,
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πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα δηεξεπλεζεί εδψ, είλαη ην ελδερφκελν θάπνησλ πνιχ εηδηθψλ
θσδηθνπνηήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ζε κνξηαθνχο ε άιινπο βαζκνχο ειεπζεξίαο
ηνπ λεξνχ θαη νη νπνίνη αθφκε θαη αλ εκπιέθνπλ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δελ κπνξεί λα
αληηζηνηρνχλ ζηνπο θιαζζηθνχο αλζξσπνγελείο ηξφπνπο εγγξαθήο θαη αλακεηάδνζεο
πιεξνθνξηψλ. Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ απηψλ, πηζαλνινγείηαη φηη αλ ππάξρεη θάπνηνο
άγλσζηνο δίαπινο κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο ζηα ΤΓΓ, πηζαλφηαηα δελ κπνξεί λα είλαη
απφιπηα θιαζζηθφο. Πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο γηα απηφ καο πξνζθέξεη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε
ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ επηπέδσλ νξγάλσζεο ηνπ δέθηε – θπηηάξνπ ζε δηάθνξεο
ζπλππάξρνπζεο θιίκαθεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.

11.3 Αλαζθόπεζε ησλ Δπηπέδσλ πγθξόηεζεο
Μπνξνχκε, ελ πνιινίο, λα ζπλνςίζνπκε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα παξάιιεισλ ιεηηνπξγηψλ
ζηνπο θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο νη νπνίνη ζα πξέπεη πηζαλά λα ιεθζνχλ ππφςε φζνλ αθνξά ηηο
απνθξίζεηο ηνπο, αλ θαη δελ γλσξίδνπκε αθφκε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηξφπσλ ζχδεπμεο
θαη επηθνηλσλίαο - θαη άξα αιιεινεπεξεαζκνχ ηνπο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο
παξνπζηάδνπκε αξθεηά ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε
ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ κπνξεί λα ππεηζέξρνληαη ζηελ εξκελεία ησλ
θαηλνκέλσλ πνπ καο απαζρνινχλ.

11.3.1 Δπίπεδν Γπλακηθήο Πιεζπζκώλ
Ζ Γπλακηθή Πιεζπζκψλ είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν αλάιπζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα λα αλαδείμεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πεηξακάησλ ζε ηζρπξή ηερληθή κε ην θαηάιιειν
καζεκαηηθφ θαη ππνινγηζηηθφ ζπκπιήξσκα.
πγθεθξηκέλα, ε δπλακηθή ελφο πιεζπζκνχ κπνξεί λα κειεηεζεί κε ηε βνήζεηα κηαο ζεηξάο
εξγαιείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο Θεσξίαο Γπλακηθψλ πζηεκάησλ φπνπ
κειεηψληαη δηαθξηηά ή ζπλερή ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή εμέιημε πεξηγξάθεηαη είηε
απφ δηαθξηηέο απεηθνλίζεηο, είηε απφ ζπλήζεηο ή κεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Δλδεηθηηθέο
κειέηεο δίλνληαη απφ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη
άιιεο παξφκνηεο πεξηνρέο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (Alarcon et al., 2011 – Liene, 2012 – Setty
et al., 2012 - Jin et al., 2014 - Jiang et al., 2015).
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Με ηα εξγαιεία απηά είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ πνιιέο ή θαη φιεο νη
ηξνρηέο ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ πιεζπζκψλ ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζηε θπζηθνρεκεία
“ρψξνο θαηαζηάζεσλ” (state space). Δπίζεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηα ππνζχλνια αξρηθψλ
ζπλζεθψλ απφ ηα νπνία θαηαιήγνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηξνρηψλ κε παξφκνην
εμειηθηηθφ πξφηππν.
Δθφζνλ κπνξεί λα γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξηθνξψλ γηα δηάθνξεο
ηηκέο θάπνησλ παξακέηξσλ πνπ νξίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε θπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο
ρακειφηεξνπ επηπέδνπ νξγάλσζεο, π.ρ. ζε κνξηαθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν ζηνηρεησδψλ
αληηδξάζεσλ, είλαη εθηθηφ λα ζπγθξηζνχλ άκεζα ε έκκεζα δηάθνξα πεηξακαηηθά
απνηειέζκαηα θαη λα ζπλαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο δηαηαξαρήο πνπ
αζθήζεθε ζε έλαλ πιεζπζκφ. πγθξίλεηαη, δειαδή, ε εμειηθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
πιεζπζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο κε ήδε γλσζηέο ηξνρηέο θαη κέζσ θαηάιιειεο
παξεκβνιήο εληνπίδεηαη πνηέο ηηκέο ησλ άκεζα ζρεηηθψλ παξακέηξσλ βξίζθνληαη κέζα ζηα
φξηα ηηκψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή.
ε ζρέζε κε ηελ εδψ παξαηεξνχκελε “ηαιαλησηηθή” ζπκπεξηθνξά, ελδέρεηαη ζε
κεηαγελέζηεξε έξεπλα λα βξεζεί θαηάιιειν ζχλνιν εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε γεληθή
δπλακηθή πιεζπζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν θπηηάξσλ θαη λα εμεηαζηεί ν ρψξνο
θαηαζηάζεσλ γηα ηελ χπαξμε παξφκνηαο ηαιαλησηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα εμαρζνχλ νη
θαηάιιειεο ηηκέο παξακέηξσλ. Απφ απηέο ζα κπνξνχζαλ κεηά λα εμαρζνχλ έκκεζα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην είδνο ηεο δηαηαξαρήο πνπ αζθήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
βηνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, ψζηε λα εμαλαγθαζζνχλ ζε απηφ ηνλ ηχπν απφθξηζεο.

11.3.2 Δπίπεδν Γπλακηθήο Ηνληηθώλ Αληιηώλ

Ζ δπλακηθή ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαζψο ην ζχλνιν ησλ
ηνληηθψλ αληιηψλ Ca+2, Κ+, Na+ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ηζνδχλακν πιέγκαηνο
(grid) κε κε θαλνληθή δηάηαμε. Πιελ φκσο, ε παξνπζία αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ε
ζπλαθφινπζε παξαγσγή αζζελνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ θάζε πξσηετληθφ πφξν
απνηειεί κέζν ζχδεπμεο θαη απηφ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην γηα ηελ
επηηάρπλζε επνχισζεο κέζσ εμσηεξηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο δηέγεξζεο (Jaffe et al., 2004 –
Messerli et al., 2011).
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Ζ ζπκπεξηθνξά ζπδεπγκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαθέξεη θαηά ηνλ ίδην γεληθφ ηξφπν πνπ δηαθέξεη
ε ελ γέλεη πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ζπδεπγκέλσλ ηαιαλησηψλ. Σν απινχζηεξν
παξάδεηγκα δίλεηαη κε ηελ Αξρή πγρξνληζκνχ ηνπ Heugens (Oliveira et al., 2015) φπνπ
παξαηεξείηαη ζηαδηαθφο ζπγρξνληζκφο ζε νκάδα ξνινγηψλ ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ
ίδην ηνίρν. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζχδεπμε παξέρεηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ ηνίρνπ ε
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ κεηάδνζε ησλ δνλήζεσλ απφ ην έλα ξνιφη ζην άιιν. ηελ
πεξίπησζε ηνπ πιέγκαηνο ηνληηθψλ αληιηψλ, ην ηνπηθφ αζζελέο ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν
παίδεη έλαλ αληίζηνηρν ξφιν.
ε ζπζηήκαηα κε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ κπνξεί λα εκθαληζηεί ε ιεγφκελε “ζπλάθεηα”
(coherence). Τπάξρεη κηα εμαηξεηηθή αλαινγία κεηαμχ αλάινγσλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία είλαη
θνηλά κε νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηνρέο φπνπ εθδειψλεηαη καθξνζθνπηθή θβαληηθή
ζπκπεξηθνξά, κε θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηελ ππεξαγσγηκφηεηα. O Herbert Fröhlich (1969)
κίιεζε γηα ηαιαληψζεηο ζπλάθεηαο ζε κε-γξακκηθά ζπζηήκαηα θαη πξνζπάζεζε λα δείμεη
πσο ππάξρνπλ ελέξγεηεο ζπληνληζκνχ - θαη θαηά ζπλέπεηα απνξξφθεζεο - ζηνπο βηνινγηθνχο
ηζηνχο θαζψο κφξηα ησλ βηνινγηθψλ ηζηψλ πξνζιακβάλνληαο ρεκηθή ελέξγεηα θαηά ηνπο
ζπλήζεηο ηξφπνπο, εμαλαγθάδνληαη ζε κεραληθέο ηαιαληψζεηο θαη ηξνπνπνηεηηθέο
αιιειεπηδξάζεηο, δειαδή ζε πςειφηεξεο ζηάζκεο δηαδηθαζίεο. Γηα ηνλ Fröhlich νη
βηνινγηθνί νξγαληζκνί απνηεινχλ καθξνζθνπηθά θβαληηθά ζπζηήκαηα. Πξφζθαηα, νη Jaeken
θαη Matveev (Jaeken, 2007 - Jaeken et al., 2012) εηζήγαγαλ κηα κε-γξακκηθή κνληεινπνίεζε
βαζηζκέλε ζε απηέο ηηο έλλνηεο.
Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πιέγκαηνο ησλ ηνληηθψλ δηαχισλ έρεη αλαγθαζηηθά θαη ζηνραζηηθά
ζηνηρεία, ιφγσ ηνπ έληνλνπ ζεξκηθνχ ζνξχβνπ ζηελ καθξνκνξηαθή θιίκαθα. Πξφζθαηεο
έξεπλεο ζε αλάινγα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ γνληδηαθή έθθξαζε θαη εκπεξηέρνπλ
παξφκνηα ζηνραζηηθά ζηνηρεία έδεημαλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αιγνξίζκσλ ειέγρνπ θαη
δηαθνξνπνίεζεο ηεο έθθξαζεο απηήο. Παξφκνηεο κέζνδνη ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ
αιιά θαη λα έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί ζε εμειηθηηθφ επίπεδν θαη ζην πιέγκα ησλ ηνληηθψλ
αληιηψλ γηα ηελ ζχιιεςε θαη κεηαθνξά ππεξ-αζζελψλ ζεκάησλ θαη πιεξνθνξίαο.
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11.3.3 Δπίπεδν Γπλακηθήο Κπηηαξνζθειεηνύ-Μηθξνζσιελίζθσλ

Ο θπηηαξνζθειεηφο είλαη έλα απφ ηα πην πνιχπινθα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα ησλ
επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ, πνπ απφ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη πνιιέο
ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο κίησζεο. Σππηθά ρσξίδεηαη ζε ηξία ππνεπίπεδα: ην κεκβξαληθφ-ζηεξηθηηθφ θαη ην επίπεδν κεηαθνξάο ζπζηαηηθψλ κέζσ θηλεζηλψλδπλετλψλ, ελψ νη κηθξνζσιελίζθνη θαίλεηαη λα είλαη ην ηκήκα κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ
σο πηζαλά ππνινγηζηηθφο κεραληζκφο (Tucker, 1990 – Nogales, 2000).
Οη κηθξνζσιελίζθνη παξνπζηάδνπλ πνιιέο δπλακηθέο ηδηφηεηεο φπσο δηαξθή πνιπκεξηζκφ
θαη απνπνιπκεξηζκφ κε ρξνληθέο αθνινπζίεο πνπ δελ είλαη αξκνληθέο αιιά νηνλεί-πεξηνδηθέο
(quasi-periodic) ελψ ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα ράνπο ζε κεγάιεο ρξνλνζεηξέο ή ζε
πεξηπηψζεηο εγγξαθήο θάπνηαο πνιχπινθεο πιεξνθνξίαο.

Δηθόλα 11. 3: Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα ρξνλνζεηξάο πνιπκεξηζκνύ- απνπνιπκεξηζκνύ ηνπκπνπιίλεο
(Fygenson et al., 1994).

Οη κηθξνζσιελίζθνη νηθνδνκνχληαη σο ζπεηξνεηδείο δνκέο απφ α- θαη β-ηνπκπνπιίλεο
ζρεκαηίδνληαο αθνινπζία δηκεξψλ, ηα νπνία ζην έλα εζσηεξηθφ άθξν έρνπλ δεζκεπκέλε
πεξίζζεηα ελφο ειεθηξνλίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηδηνζηξνθνξκή κπνξεί λα αιιάδεη θαηάζηαζε
πξνζνκνηάδνληαο ζε έλα θβαληηθφ θπςειηδηθφ απηφκαην (quantum cellular automaton).
Δπηπιένλ, πάλσ ζηελ επηθάλεηα θάζε κηθξνζσιελίζθνπ εθάπηεηαη κηα ζεηξά εηδηθψλ
πξσηετλψλ (Microtubule-Associated Proteins, MAPs) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη
ελεξγνχλ ζαλ θαιψδηα κεηαθνξάο θνξηίνπ θαη πξφθιεζεο δηεγέξζεσλ. Πξσηφιεηα
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ππνινγηζηηθά κνληέια γηα ηέηνηνπ είδνπο απηφκαηα ήδε κειεηψληαη, φπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθφλα 3 φπνπ δείρλνληαη δηαδνρηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δηάδνζεο ελφο θχκαηνο δηέγεξζεο.
Έλαξμε λέαο δηαδηθαζίαο πνιπκεξηζκνχ θαη κηθξνζσιεληζθν-γέλεζε παξαηεξείηαη απφ
θάπνηα “νξγαλσηηθά θέληξα” (Μicrotubule-Οrganising Centres, MTOCs) φπσο ην
θεληξφζσκα θαη θπξίσο νη θεληξηφιεο. Γηα ηα MTOC, έρεη επηβεβαησζεί ήδε φηη ζε θχηηαξα
ηνπ

αλνζνπνηεηηθνχ

ζπζηήκαηνο

φπσο

ηα

Σ-ιεκθνθχηηαξα

αιιάδνπλ

ζέζε

θαη

ζπγθεληξψλνληαη πιεζίνλ ηνπ θπηηάξνπ-ζηφρνπ (Sancho et al., 2002). Γηα ηηο δε θεληξηφιεο
έρεη βξεζεί θαη ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά φηη απνηεινχλ θάπνην είδνο θπηηαξηθψλ
“νθζαικψλ” πξνο ην ππέξπζξν (Αlbrecht-Buehler, 1994) κε ηελ επηπιένλ ηθαλφηεηα λα
αλαγλσξίδνπλ απφ απφζηαζε ηελ θίλεζε άιισλ θπηηάξσλ. Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε
θπηηαξηθψλ “νθζαικψλ” ζπκπεξαίλεη θαλείο ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο επηπιένλ “θέληξνπ
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ” κε ηνπο κηθξνζσιελίζθνπο λα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ ηα
ηζνδχλακα “λεχξα” ελφο θπηηαξηθνχ εγθεθάινπ (Albrecht-Buehler, 1998).
Πην πξφζθαηεο έξεπλεο απφ ηνπο Cradock et al. (2012) έδεημαλ ηελ πηζαλή ζεκαζία ησλ
νινελδχκσλ εμαγσληθψλ θηλεζηλψλ ΗΗ (CaMKII) ζην ζρεκαηηζκφ κνξηαθψλ 6-bytes κλήκεο
κε 26 = 64 θαηαζηάζεηο “ηζνδχλακνπ θαηαρσξεηή” (register).

Δηθόλα 11. 4: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηάδνζεο δηεγέξζεσλ ζηελ επηθάλεηα κηθξνζσιελίζθνπ από
αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε (Albrecht-Buehler, http://www.basic.northwestern.edu/g-buehler).
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11.4 Απόπεηξα Θεσξεηηθήο Δξκελείαο θαη Δλνπνίεζεο

Με δεδνκέλε ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην γεγνλφο φηη πνιινί κεραληζκνί κε
ιεηηνπξγηθφ θαη πηζαλά ππνινγηζηηθφ ξφιν ζηηο ελδνθπηηαξηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ηα
κηθξνζσιήληα, παξακέλνπλ αθφκε αδηεπθξίληζηνη, είλαη αδχλαην λα γίλεη κηα πιήξσο
αλαγσγηζηηθή “θάησζελ” (bottom-up) ζχλζεζε πνπ λα εμεγεί πιήξσο ην κεραληζκφ
απφθξηζεο, πέξα απφ ην επηπιένλ πξφβιεκα ηεο θχζεο ηνπ κέζνπ αλακεηάδνζεο ηεο
πιεξνθνξίαο ζηα ΤΓΓ.
Μηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζνδνινγίεο γηα πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, φπνπ ε
δπλαηφηεηα θιαζζηθήο κνληεινπνίεζεο είηε είλαη δχζθνιε είηε απνπζηάδεη εληειψο, κπνξεί λα
δνζεί θαη‟αλαινγία πξνο ηηο κεζφδνπο Μεραληθήο Δθκάζεζεο (Machine/Deep Learning) πνπ
εκπεξηέρoληαη ζηνλ γεληθφηεξν θιάδν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, κε ηε κνξθή δηαθφξσλ
αιγνξίζκσλ Καηεγνξηνπνίεζεο (Classification). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξφκνησλ
αιγνξίζκσλ, επηρεηξείηαη ε εμαγσγή νξηζκέλσλ θαηά ην δπλαηφλ αλεμάξηεησλ ινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ή γλσξηζκάησλ πνπ βαζκνλνκνχληαη ρνλδξνεηδψο (coarse-grained models)
ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζε έλαλ αξηζκφ ζπκβνιηθψλ θαηεγνξηψλ.
Oη θαηεγνξίεο απηέο απνδίδνληαη κέζσ “εηηθεηώλ” (labels) ψζηε ζηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε
θαηάηαμε θάζε λέαο, άγλσζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε εθείλε απφ ηηο θαηεγνξίεο κε ηελ νπνία
εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε επηθάιπςε. ηελ ηξέρνπζα αλάιπζε, επηρεηξνχκε λα κηκεζνχκε ην
αλσηέξσ κνληέιν εθκάζεζεο φρη ηφζν ζε πνζνηηθφ επίπεδν, αιιά ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ
θαη κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα λα ηαπηνπνηήζνπκε ην είδνο ηεο παξαηεξνχκελεο
“ηαιαλησηηθήο” ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο καο κε θάπνηα αλάινγε, ή λα ην θαηαηάμνπκε
σο κηα λέα, άγλσζηε σο ηψξα θαηεγνξία.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί πσο ζηα απνηειέζκαηά ηεο πξνθείκελεο δηδαθηνξηθήο
έξεπλαο

ε “ηαιαλησηηθή” εηθφλα

πνπ

εκθαλίδεη ε

παξάκεηξνο

ηνπ

θπηηαξηθνχ

πνιιαπιαζηαζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε ΤΓΓ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, είλαη κηα ζηαηηθή
ηαιάλησζε ζε αδξαλή θαη αζπλερή παξάκεηξν: ηε ζπγθέληξσζε πνπ ρνξεγήζεθε ζε
δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, δειαδή ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ εθάζηνηε ηξπβιίνπ. Οη
δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο βάζεη ινγαξηζκηθήο θιίκαθαο: είηε ηεο
δεθαηηαίαο είηε ηεο εθαηνζηηαίαο, αλάινγα κε ηελ κέζνδν παξαζθεπήο πνπ αθνινπζήζεθε, βι.
θεθάιαην 1.1.2, ζειίδα 4. Δπηπξφζζεηα, πξφθεηηαη γηα επηιεθηηθέο ζπγθεληξψζεηο απηψλ ησλ
θιηκάθσλ βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο βαζηθήο έξεπλαο, φζν θαη ηεο ζπλήζνπο ζεξαπεπηηθήο
πξάμεο.
316

Γηα λα πξνρσξήζνπκε κε ηελ απαηηνχκελε ηππνπνίεζε, αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά νξηζκέλεο
βαζηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνθιείνπκε
νξηζκέλεο παξακέηξνπο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη:
1.

Κάζε δείγκα εκπεξηείρε κεγάιν ζχλνιν θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ (θαηά ηε ζηηγκή ηεο

ελαπφζεζεο είηε 5.000 είηε 10.000 θχηηαξα αλά ζέζε ηξπβιίνπ αλάινγα κε ηελ θπηηαξηθή
ζεηξά, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 4.4.1 ζηε ζειίδα 87) κε θάζε ζέζε λα επηηξέπεη ηελ
ρεκηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ ηεο ίδηαο ζέζεο αιιά φρη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
ζέζεσλ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε δηαθπηηαξηθή αληαιιαγή ρεκηθψλ ζεκάησλ
θαη πιεξνθνξηψλ θαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ππνινγηζηηθψλ ηζνδχλακσλ θάπνησλ
θπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα, ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ.
2.

Κάζε πιεζπζκφο εθηέζεθε ζε κηα κφλν πεηξακαηηθή ζπλζήθε θαη πνηέ θαηά δηαδνρή

(γηα ηα ηζνπαζεηηθά πξσηφθνιια, σο κία ζπλζήθε λνείηαη ε δπάδα ηεο ζπγθέληξσζεο
πξνεπαηζζεηνπνίεζεο καδί κε εθείλε ηεο κεηέπεηηα έθζεζεο). Δπνκέλσο αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ
δελ είλαη θάπνην είδνο κάζεζεο. Ζ απφθξηζε σο πξνο ηε δεδνκέλε θάζε θνξά ζπλζήθε πξέπεη
λα ζεσξεζεί απηνηειήο ζην ρξφλν θαη εμαξηψκελε απνθιεηζηηθά απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ
εθάζηνηε ρνξεγνχκελνπ ΤΓΓ. Δλδέρεηαη, φκσο, λα θιεξνλνκείηαη απφ ηνλ αξρηθφ κεηξηθφ
πιεζπζκφ ζηα θχηηαξα έλαο βαζκφο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ δηαηεξείηαη θαη κεηά ηελ
ελαπφζεζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ ηξπβιίνπ.
3.

Με δεδνκέλν φηη παξφκνηεο παξάδνμεο αληηδξάζεηο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη απφ άιινπο

αιιά φρη πάληα ζην ίδην εχξνο αξαηψζεσλ (φπσο ζπδεηήζεθε ζην θεθάιαην 10.4) εγείξεηαη ην
εξψηεκα εάλ θαη θαηά πφζν ε παξάδνμε απηή “πεξηνδηθνχ ηχπνπ” αληίδξαζε είλαη
ζηνραζηηθήο θχζεσο, φπσο έρεη ππνηεζεί απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο (Baumgartner, 2009), θαη
φρη λνκνηειεηαθή, θάηη ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα απαληεζεί ζε φιν ην θάζκα ησλ αξαηψζεσλ
ιφγσ ηεο ρακειήο δεηγκαηνιεςίαο ζε ζρέζε κε ηα εθζεηηθά δηαζηήκαηα αξαίσζεο.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη εδψ έρνπκε κηα ζπκπεξηθνξά δηαθνξεηηθή απφ
άιινπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο φπσο ησλ κνξηαθψλ θηξθάδησλ ηαιαλησηψλ ησλ θπηηάξσλ,
πνπ ειέγρνπλ κέζσ κεηαγξαθηθψλ θαη κεηαθξαζηηθψλ κεραληζκψλ κηα κεγάιε ζεηξά απφ
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο (Ueda et al., 2005 – Partch et al., 2014 - Robinson et al., 2014). Οη
θηξθάδηνη ηαιαλησηέο είηε εκπεξηέρνπλ απηνηειείο απηνξξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ
δξνπλ κέζσ ρεκηθψλ θχθισλ, είηε ελεξγνπνηνχληαη κέζσ αηζζεηήξσλ πξνο απιά εμσηεξηθά
εξεζίζκαηα φπσο ηε θσηεηλή αθηηλνβνιία κε ζηαζεξή πεξίνδν επαλάιεςεο. Αληίζεηα, ζηα
πεηξάκαηα θπηηαξηθήο επηβίσζεο ηεο πξνθείκελεο έξεπλαο, ε δηαδνρή ζην ρξφλν δελ έρεη
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ζεκαζία ιφγσ ηεο παξαηήξεζεο (2) ελψ ε θαηλνκεληθή πεξηνδηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε
ινγαξηζκηθφ άμνλα σο πξνο κηα εθζεηηθή αθνινπζία αξαηψζεσλ. Δπνκέλσο ην απνηέιεζκα
ησλ κεηξήζεσλ δελ είλαη αξκνληθφ αιιά πξνζνκνηάδεη πξνο έλα ζήκα κε εθζεηηθή
δηακφξθσζε, φπσο θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 11.5.
Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή κνξθή απφθξηζεο ζε φιεο ηηο ελδηάκεζεο
πεξηνρέο, δελ είλαη ζίγνπξν πνηα ζα ήηαλ ε απφθξηζε απηή ζε κηα γξακκηθή δηακέξηζε ηνπ
ίδηνπ δηαζηήκαηνο. Δλδερφκελε ρανηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα ζα
κπνξνχζε λα είλαη έλδεημε κνξθνθιαζκαηηθφηεηαο θαη ελφο ππνινγηζηηθνχ ππνζηξψκαηνο εθ
κέξνπο ηνπ θπηηάξνπ, θάηη γηα ην νπνίν ππάξρνπλ άιισζηε αξθεηέο ελδείμεηο (Shapiro, 1991 –
Paton, 1993, 1999 – Holcombe et al., 1994). Θα ήηαλ ζεκαληηθφ κειινληηθά λα
ρξεζηκνπνηεζεί νιφθιεξε ε ινγαξηζκηθή ζεηξά δεθαηηαίσλ ή εθαηνζηηαίσλ αξαηψζεσλ ρσξίο
λα παξαιεηθζεί θακία ελδηάκεζε αξαίσζε θαη λα παξαηεξεζεί εάλ ε “δηθαζηθή” απηή
ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Σα δεδνκέλα γηα ηελ πιήξε θακπχιε
απφθξηζεο είλαη ζπγθεληξσκέλα γχξσ απφ κηα γεηηνληά ηνπ κεδελφο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο
ηνπ πξσηνθφιινπ παξαζθεπήο ησλ ΤΓΓ. Απηφ νδεγεί ζε κηα αθχζηθε θαη, απφ καζεκαηηθή
άπνςε, αηειή δεηγκαηνιεςία.
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Δηθόλα 11. 5: Τππηθή κνξθή ελόο δηαθπκαηλόκελνπ ζήκαηνο κε νιηζζαίλνπζα ζπρλόηεηα. Ο Φ άμνλαο
είλαη εδώ αλάινγνο πξνο ηε ζπγθέληξσζε αλ απηή είρε εθθξαζηεί ζε αξηζκό κνξίσλ πνπ ηείλνπλ ζην
κεδέλ.

Αλαδεηνχκε επνκέλσο λα θαηαλνήζνπκε έλαλ δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ απφθξηζεο, ν νπνίνο
φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο δηαζπνξέο ησλ κεηξήζεσλ εθδειψλεη έλαλ ζηαηηζηηθφ θαη φρη
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απζηεξά επαλαιακβαλφκελν κεραληζκφ, πνπ γηα ηηο ίδηεο αξρηθέο ζπλζήθεο επαλαιακβάλεη ην
ίδην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο φπσο έλα πξφγξακκα ζε έλαλ ππνινγηζηή. πζηήκαηα απηνχ ηνπ
είδνπο θαη παξφκνηνπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη ελ γέλεη απφ κηα ζηνραζηηθή
ζπκπεξηθνξά. Οη απνθξίζεηο ηνπο, δειαδή, κπνξεί λα πεξηέρνπλ εθηφο απφ θάπνηεο
θαλνληθφηεηεο θαη φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία ζνξχβνπ θαη ηπραηφηεηαο πνπ κπνξεί λα
πξνέξρεηαη είηε απφ άηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο, είηε θαη ηαπηφρξνλα, απφ άιιεο
κηθξνζθνπηθέο ιεηηνπξγίεο θαηψηεξσλ επηπέδσλ νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε αλψηεξα επίπεδα
σο δηαηαξαρέο γχξσ απφ κηα κέζε θαλνληθή απφθξηζε. Μπνξεί φκσο αλ εκπεξηέρνπλ θαη
ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ λα κεηαθηλνχλ θαη ηελ ίδηα ηελ απφθξηζε ηνπο ζε άιιν
πξφηππν. ηαλ δελ είλαη γλσζηφ ην “ηζνδχλακν θχθισκα” ή θάπνηνο ηζνδχλακνο αιγφξηζκνο
ηφηε ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε κεζφδνπο ησλ αληίζηνηρσλ πηζαλνζεσξεηηθψλ
καζεκαηηθψλ ή “ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ” φπσο ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδνληαη. Ζ εγγελήο απηή
αζηάζεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ παξαηήξεζε (1), ελψ ζεσξείηαη
αλακελφκελε γηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα κε πνιιαπιά ζπγθξνηεκέλα επίπεδα νξγάλσζεο.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνηείλνπκε έλα θαηαξρήλ αδξφ κνληέιν ηνπ ηχπνπ ηεο
παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη λα θαηαθχγνπκε ζε γλσζηέο ήδε πεξηπηψζεηο
ζπζηεκάησλ φπνπ παξαηεξείηαη ζπλχπαξμε ζηνραζηηθήο θαη νξγαλσκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Σν
απινχζηεξν ίζσο πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη έλα απφ ηα πξψηα
κνληέια ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ (reaction rate theory) θαηά Kramers (Kramers, 1940). ε απηφ,
έρνπκε ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο απιήο αληίδξαζεο κεηαμχ δχν αληηδξψλησλ κε ηε κνξθή ελφο
δηζηαζνχο δπλακηθνχ (bistable potential) φπσο ζηελ εηθφλα 11.6.

Δηθόλα 11. 6: Σηνραζηηθή ππέξβαζε (transition) θξάγκαηνο δπλακηθνύ ζε δηζηαζέο ζύζηεκα θαηά
Kramers.

Ζ ακθίδξνκε κεηάβαζε απφ ην αληηδξψλ (L) ζην αληηδξψλ (R) νθείιεηαη ζε έλα ζηνραζηηθφ
ππφβαζξν ζνξχβνπ, π.ρ. ζέξκαλζε, θαη σο απνηέιεζκα ε πηζαλφηεηα πεξάζκαηνο πάλσ απφ ην
ελδηάκεζν θξάγκα δπλακηθνχ απμάλεη κε ηελ έληαζε ηνπ ζνξχβνπ ε νπνία αλπςψλεη ηα
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πεγάδηα δπλακηθνχ (potential wells) δεμηά θαη αξηζηεξά θαηά ηπραίν ηξφπν. Ζ ρξεζηκφηεηα
ηνπ κνληέινπ απηνχ αλ θαη θαηλνκεληθά απιντθή αλαδεηθλχεηαη παξαθάησ κε δχν ηξφπνπο.
Δίλαη ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο κεηαμχ ηνπ δεχγνπο (L) θαη (R) αληηδξψλησλ
θαη ηνπ δεχγνπο θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ - θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, ζηνπο πιεζπζκνχο
θπηηάξσλ πνπ κειεηήζεθαλ. ε απηφ ην ζεκείν, δηθαηνχκαζηε λα θάλνπκε ρξήζε ηνπ
αλαινγηθνχ ηξφπνπ αληηζηνίρηζεο (analogical reasoning) ν νπνίνο ζεσξείηαη ππνζχλνιν ηνπ
γεληθνχ επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ (inductive reasoning) (Ζνlland et al., 1986).
Γηα λα δηεπθνιχλνπκε ζηε ρξήζε απηήο ηεο αλαινγίαο παξαδερφκαζηε θαη‟ αξρήλ φηη απαηηεί
κηα αθαίξεζε πςεινχ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο ιεπηνκέξεηεο, θαζψο εδψ
αληηζηνηρίδεηαη έλαο νιφθιεξνο πιεζπζκφο θπηηάξσλ ζε κηα κφλν θαηάζηαζε ή βαζκφ
ειεπζεξίαο πνπ ηνλ πξνβάιινπκε ζηα δχν πεγάδηα δπλακηθνχ. Ζ δηθαηνιφγεζε απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο κπνξεί λα δνζεί κε αλάινγν ηξφπν φπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ εηζάγεηαη ε
ππφζεζε ηνπ ιεγφκελνπ “ηξαρένο ηνπίνπ” (“rugged landscape”). Τπνζέηνπκε δειαδή, φηη νη
ππφινηπνη βαζκνί ειεπζεξίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππνδεέζηεξνη θαη αθνξνχλ ζε
ιεπηνκέξεηεο πνπ κπνξνχκε λα ηηο αληηζηνηρίζνπκε ζε πνιιέο δηάζπαξηεο κηθξφηεξεο θνξπθέο
θαη ειάρηζηα (δελ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 11.6) πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηo θάησ κέξνο θάζε
πεγαδηνχ.
Αλάινγα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ιεγφκελε “ππφζεζε ηνπ ρσληνχ” (“funnel hypothesis”)
(Matagne et al., 1998 – Dobson, 2000) ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαδίπισζεο πξσηεηλψλ θαη
άιισλ καθξνκνξίσλ φπνπ ππνζέηνπκε φηη ε ελέξγεηα ηνπ κνξίνπ είλαη έλα κεγάιν πεγάδη
δπλακηθνχ, ελψ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δεπηεξνηαγνχο, ηξηηνηαγνχο θαη άιισλ δνκψλ είλαη πνιιά
κηθξφηεξα πεγάδηα ζην βάζνο ηνπ θπξίσο πεγαδηνχ. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα θάλεη κηθξφηεξεο
κεηαβάζεηο φζν παξακέλεη ζε θάζε έλα απφ ηα δχν πεγάδηα, αιιά ε ζπλνιηθή εηθφλα ζα
πεξηγξάθεηαη πεξίπνπ ην ίδην θαιά φζνλ αθνξά ηηο δχν θχξηεο θαηαζηάζεηο πνπ καο
ελδηαθέξνπλ.
Σν ζεκαληηθφηεξν εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξαπάλσ
κνληέινπ αθνξά ηνλ κεραληζκφ ζπλχπαξμεο ηφζν ελφο ζνξχβνπ ζεξκηθνχ ππφβαζξνπ φζν θαη
ελφο εμσηεξηθνχ ζήκαηνο ην νπνίν πξέπεη λα πξνζηίζεηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο
πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ αξρηθή δηαιπκέλε νπζία. ε εληειψο αθαηξεηηθφ επίπεδν
κνληεινπνίεζεο πξέπεη, ηφηε, λα αλαδεηήζνπκε αλάινγνπο κεραληζκνχο επαηζζεηνπνίεζεο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δέθηε. Απφ ηελ εμνλπρηζηηθή κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαθαιχπηνπκε ηελ χπαξμε
ηνπιάρηζηνλ ελφο παξφκνηνπ κεραληζκνχ ν νπνίνο ήξζε ζην θσο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ
1980.
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Ο κεραληζκφο έγηλε γλσζηφο ζαλ ζηνραζηηθφο ζπληνληζκφο (stochastic resonance) θαη ζηελ
αξρηθή ηνπ κνξθή μεθηλά επίζεο κε ην κνληέιν Kramers, κε κηα κφλν επηπιένλ εμσηεξηθή
είζνδν πνπ αληηζηνηρεί απηή ηε θνξά ζε έλα αξκνληθφ, πεξηνδηθφ ζήκα. ρεκαηηθά ε ηδέα
είλαη πσο φηαλ έλα θαλνληθφ ζήκα πξνζηίζεηαη ζην ππφβαζξν ζνξχβνπ, αθφκε θαη αλ είλαη
ζακκέλν ζην ζφξπβν θαη πνιχ ρακειφηεξεο έληαζεο, ηφηε επηθέξεη κηα αιιαγή ε νπνία κπνξεί
λα επεξεάζεη ην θάζκα ηνπ ζήκαηνο θαηά Fourier. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη λα
ππάξρεη έλαο νπδφο ππξνδφηεζεο, θαζψο ν ίδηνο ν ζφξπβνο μεθηλά λα δηακνξθψλεηαη
αξκνληθά πάλσ θαη θάησ απφ ην θαηψθιη απηφ.
Απηφ ην εθπιεθηηθφ απνηέιεζκα πνπ επηβεβαηψζεθε ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη απφ
αξηζκεηηθέο πξνζνκνηψζεηο (Benzi et al., 1981 - Fauve et al., 1983 – Raptis, 1995) απέδεημε
ηε δπλαηφηεηα απηνχ ηνπ απινχ ζπζηήκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζήκαηνο κε ηε
βνήζεηα ηνπ ζνξχβνπ φηαλ ν ιφγνο ζήκαηνο-πξνο-ζνξχβνπ ήηαλ κηθξφηεξνο απφ ηε κνλάδα.
Υαξαθηεξηζηηθά, δείρλεηαη ζηελ εηθφλα 11.7 ε θνξπθή ελφο ηέηνηνπ εληζρπκέλνπ ζήκαηνο ππφ
ηελ επίδξαζε ηνπ ζνξχβνπ απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ εξγαζία κε ηαιαλησηή ηχπνπ
Duffing ζε εθαξκνγή αλίρλεπζεο ππεξαζζελψλ ζεκάησλ (Lai et al., 2015). Αξγφηεξα
αλαθαιχθζεθαλ πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο θαη δηαθνξεηηθά δπλακηθά,
αθφκε θαη κε κηα κφλν επζηαζή θαηάζηαζε. Δπηβεβαηψζεθε επίζεο ην γεγνλφο φηη ε θπζηθή
εμέιημε είρε ήδε αλαθαιχςεη ηε δπλαηφηεηα απηή θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζε δηάθνξα βηνινγηθά
είδε γηα αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο βην-αηζζεηήξσλ (Douglass et al., 1993 – Russel et al., 1999).

Δηθόλα 11. 7: Αλίρλεπζε αξκνληθήο ζε θάζκα ζνξπβώδνπο ζήκαηνο κε ηε κέζνδν Σηνραζηηθνύ
Σπληνληζκνύ (Lai et al., 2015).
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Έξεπλεο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε απηφ ηνλ ηνκέα γίλνληαη θαη ζην επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ
ΚΝ. Έρνπλ εληνπηζηεί ζπγθεθξηκέλνη λεπξηθνί ππνδνρείο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ηζρπξέο
πεηξακαηηθέο ελδείμεηο φηη θάλνπλ ρξήζε απηήο ηεο ηδηφηεηαο γηα ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο
ηνπο (Collins et al., 1996 - Simonotto et al., 1997 – Zeng et al., 2000). Δπηπιένλ, παξφκνηνη
κεραληζκνί κπνξεί λα αθνξνχλ θαη ζηελ δηαθνπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιέγκαηνο ηνληηθψλ
δηαχισλ θαη ππνδνρέσλ ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, ην νπνίν κέλεη λα
εξεπλεζεί. Με βάζε ηα παξαπάλσ είκαζηε ζε ζέζε λα δηαηππψζνπκε έλα αδξφ κνληέιν ηεο
ζηνραζηηθήο δπλακηθήο ησλ πιεζπζκψλ ησλ θπηηαξηθψλ δεηγκάησλ πνπ κεηαπίπηεη απφ κηα
θαηάζηαζε ζε κηα άιιε ιφγσ ελφο εμσηεξηθνχ ζήκαηνο αθφκε θαη φηαλ ην ζήκα απηφ είλαη
εμαηξεηηθά αζζελέο.
Σν παξαπάλσ πξνηείλεηαη εδψ φρη σο έλα αλαγσγηζηηθφ-επεμεγεκαηηθφ κνληέιν αιιά σο έλα
πεξηγξαθηθφ-θαηλνκελνινγηθφ κνληέιν επεμήγεζεο ηεο παξαηεξνχκελεο δηαθχκαλζεο ζηελ
επηβίσζε θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ, ρσξίο λα εξκελεχεηαη εδψ ε πξνέιεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ
δηεγείξνληνο ζήκαηνο ιφγσ ειιηπνχο πιεξνθνξίαο απφ ηα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια.
ε κηα πην αθαηξεηηθή εθδνρή, έρνπκε ην γεληθφ πξφβιεκα ησλ ΤΓΓ ηα νπνία ζηελ
ζεξαπεπηηθή πξάμε παξνπζηάδνπλ ηελ παξαδνμφηεηα ηνπ λα είλαη δξαζηηθά κέζσ ηεο
απνπζίαο κάιινλ, παξά ηεο παξνπζίαο, κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ελφο ζπζηαηηθνχ. Θεσξνχκε,
πσο ε “απνπζία” απηή ηνπ δηαιπκέλνπ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί σο βαζηθφ
δξαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ κεραληζκνχ θαη φρη σο νιίζζεκα ηνπ πξσηνθφιινπ.
Μηα ζεκαληηθή παξεκθεξήο ηδέα πξνεξρφκελε απφ ηε θπζηθή ηεο ζπκππθλσκέλεο χιεο
πεξηγξάθεη πψο θάηη πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα έρεη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Πξφθεηηαη γηα
ηα δεχγε ειεθηξνλίσλ θαη “νπψλ”, δειαδή ειεθηξνλίσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ απφ κηα
ελεξγεηαθή θαηάζηαζε αθήλνληαο έλα θελφ ην νπνίν θαηφπηλ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ “νηνλεί
ζσκάηην” (quasi-particle) κε αληίζεην (ζεηηθφ) θνξηίν. Απηφ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
ζπιινγηθψλ δηεγέξζεσλ, θαη ελδερνκέλσο απνηειεί κηα πην ξεαιηζηηθή εηθφλα γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο βαζηθήο ηδέαο πίζσ απφ ηελ ππεξαξαίσζε θαζψο ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο
αλάινγεο ηδέεο πνπ έρνπλ ήδε πξνηαζεί (Fröhlich, 1969 – Vasconcellos, 2012) πάλσ ζην ξφιν
παξφκνησλ ζπιινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε βηνινγία, φπσο ζα αλαθέξνπκε πξνο ην ηέινο.
Έλα δεχηεξν παξάδνμν θπζηθφ θαηλφκελν κε παξφκνηεο αλαινγίεο είλαη γλσζηφ σο
“θαηλφκελν Casimir” (Lambrecht, 2002). πγθεθξηκέλα, φπσο ζηελ θβαληηθή θπζηθή ηνπ
ελεξγεηαθνχ ππφβαζξνπ ζπλαληά θαλείο πάληα κηα θαηψηεξε ζεκειηψδε ζηάζκε ελέξγεηαο ε
νπνία δελ κπνξεί λα απαιεηθζεί, θαηά αλάινγν ηξφπν κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε
θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ δελ είλαη απηή ηεο
ππεξαξαίσζεο αιιά πεξηέρεη θαηά θπζηθφ ηξφπν ίρλε θαη πιεξνθνξίεο ησλ επηκέξνπο
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ζπζηαηηθψλ θαη κάιηζηα ππφ κνξθή θβαληηθήο εγγξαθήο. ην θαηλφκελν Casimir,
δεκηνπξγείηαη κηα θαηάζηαζε ηνπηθά πςειφηεξνπ θσηνληθνχ θελνχ, ζε κηα πεξηνρή
εγθισβηζκέλε κεηαμχ δχν αγψγηκσλ πιαθηδίσλ. Σν θελφ απηφ ρακειψλεη ηελ ζεκειηψδε
ελέξγεηα δεκηνπξγψληαο κηα θαηάζηαζε ηνπηθά “αξλεηηθήο” ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ
ζηα κήθε θχκαηνο ησλ εγθισβηζκέλσλ θσηνλίσλ. Καη‟αλαινγία ε ππεξαξαίσζε κπνξεί λα
ζεσξεζεί κηα ηνπηθά “αξλεηηθή” θαηάζηαζε ειάηησζεο ηεο πεξηβάιινπζαο πιεξνθνξίαο.
πσο αθξηβψο ζην θαηλφκελν Casimir έρνπκε ηελ εκθάληζε κηαο δχλακεο αλάκεζα ζηα
πιαθίδηα απφ ηελ πίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη‟ αλάινγν ηξφπν ζα κπνξνχζε λα
ππνηεζεί κηα “πιεξνθνξηαθή” πίεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη αηζζεηή ζην βαζκφ πνπ ηα
θχηηαξα εκπεξηέρνπλ κηα νκνηνζηαηηθή θπβεξλεηηθή ππνδνκή ζηα ηξία θχξηα επίπεδα
ζπγθξφηεζεο πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή, κε θχξην ππνςήθην ηνπο κηθξνζσιελίζθνπο.
Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε, απφ ηελ άπνςε ησλ θαζαξά θπζηθνρεκηθψλ κέζσλ θαίλεηαη
απίζαλν νπνηνζδήπνηε κεραληζκφο θσδηθνπνίεζεο θαη εγγξαθήο ηεο πιεξνθνξίαο λα είλαη
ακηγψο θιαζζηθφο. Δπνκέλσο, νηηδήπνηε άιιν ζα απαηηνχζε θάπνηνλ πβξηδηθφ κεραληζκφ
κεηάπησζεο απφ έλα θβαληηθφ επίπεδν εγγξαθήο ζε έλα θιαζζηθφ ζήκα ην νπνίν έπεηηα ζα
κπνξνχζε λα αληρλεχεηαη κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο ηνπ ζηνραζηηθνχ ζπληνληζκνχ.
Δπεηδή, φπσο ιέρζεθε, βαζηθφο παξάγνληαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ κηθξνζσιελίζθσλ είλαη ε
παξνπζία ελφο εγθισβηζκέλνπ ειεθηξνλίνπ ζε θάζε δηκεξέο ηνπκπνπιίλεο ηνπ νπνίνπ ε
ηδηνζηξνθνξκή κπνξεί λα αιιάδεη θαηαζηάζεηο ζαλ δηαθφπηεο, ππάξρεη κηα ηζρπξή πηζαλφηεηα
φηη νπνηαδήπνηε θσδηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζε απηφ ην επίπεδν. Ωζηφζν,
απηφ ελέρεη ηελ ζνβαξή δπζθνιία φηη δελ γλσξίδνπκε ζεηηθά θαη απνδεδεηγκέλα θάπνην
κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν νη κηθξνζσιελίζθνη θαη ν δηαιχηεο λα πθίζηαληαη θάπνηνπ είδνπο
θβαληηθφ ελαγθαιηζκφ. Θα πξέπεη επνκέλσο λα βξεζεί θάπνηνο ελδηάκεζνο ηξφπνο
γεθχξσζεο.
ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε, ν ξφινο ηνπ θπηηαξηθνχ ζπκπιέγκαηνο ππήξμε “παζεηηθφο”, φρη σο
πξνο ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ εηζεξρφκελνπ ζήκαηνο φζν σο πξνο ηελ πξφζιεςή ηνπ.
Απηφ βξίζθεηαη ζε επζεία αλαινγία κε ηελ έλλνηα ελφο παζεηηθνχ ξαληάξ πνπ κφλν δέρεηαη
ζήκαηα, ζε αληίζεζε κε ελεξγεηηθά ξαληάξ πνπ εκπεξηέρνπλ ηε δηθή ηνπο εζσηεξηθή
ξαδηνπεγή ε νπνία “θσηίδεη” ην πξνο αλίρλεπζε αληηθείκελν θαη απφ ηηο αλαθιάζεηο δηαβάδεη
ηελ πιεξνθνξία ηνπ ζρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ησλ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ, ηα ηειεπηαία
ζαξάληα ρξφληα θαη κέζα απφ ηηο πξσηνπνξηαθέο εξγαζίεο ηνπ Fritz-Albert Popp (Popp et al.,
1994, 2002 – Cohen et al., 1997) θαη άιισλ εξεπλεηψλ (Van Wijk, 2001 - Cifra et al., 2011 –
Fels et al., 2015) έρεη αξρίζεη λα αλαδχεηαη ε έλλνηα ηεο “βηνθσηνληαθήο εθπνκπήο”.
Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο δσληαλνχο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο, κε
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ηε βνήζεηα θσηνπνιιαπιαζηαζηψλ, δείρλνπλ κηα εμαηξεηηθά ρακειή εθπνκπή πεξίπνπ 1000
θσηνλίσλ αλά cm αλά δεπηεξφιεπην ζην θσηεηλφ θαη ππεξηψδεο θάζκα. Σν ελδηαθέξνλ είλαη
φηη ζρεδφλ πάληα, έλα πνζνζηφ απηψλ ησλ θσηνλίσλ δελ είλαη ζεξκηθά, δειαδή ε ζηαηηζηηθή
ηνπο απνθιίλεη απφ κηα θακπχιε Poisson. Σα θσηφληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππαθνχνπλ
ζηηο ιεγφκελεο “sub-Poissonian” θαηαλνκέο δηαθξίλνληαη σο κέιε κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο
θβαληηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νλνκάδνληαη “ζπκπηεζκέλεο θαηαζηάζεηο” (squeezed states).
Απηέο εξεπλψληαη πιένλ ζπζηεκαηηθά ζηελ έξεπλα γηα βειηίσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο
θβαληηθήο θξππηνγξαθίαο, ελψ βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ ιφγν SNR, φληαο πνιχ πην
αλζεθηηθά απέλαληη ζηνλ ζφξπβν.
Πξνηείλεηαη κειινληηθά λα δηελεξγεζνχλ κειέηεο θπηηαξηθήο επηβίσζεο κε δεηγκαηνιεςία
απφ νιφθιεξε ηε ινγαξηζκηθή θιίκαθα ησλ δεθαηηαίσλ θαη εθαηνζηηαίσλ αξαηψζεσλ,
μεθηλψληαο απφ ηε ζπγθέληξσζε 1Υ θαη θηάλνληαο έσο ηε ζπγθέληξσζε 1000C ή θαη άλσ,
ρσξίο παξάιεηςε ησλ ελδηάκεζσλ ζεκείσλ. Απφ φζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε,
αληίζηνηρε δεηγκαηνιεςία δελ αλαθέξεηαη σο ηψξα ζηε βηβιηνγξαθία ηεο βαζηθήο έξεπλαο,
θαζψο νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ζπγθεληξψζεηο είηε επηιεθηηθά είηε θαιχπηνληαο κηθξέο
ππνπεξηνρέο ησλ θιηκάθσλ. Δθ‟φζνλ ε “ηαιαλησηηθή” απφθξηζε ησλ πιεζπζκψλ έλαληη
έθζεζεο ζε ππεξαξαηνχο δπλακνπνηεκέλνπο ηνμηθνχο παξάγνληεο παξαηεξεζεί γηα φιε ηελ
πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ κεδελφο, θαη θαηαζηεί ζαθέο πσο δελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα ζηαηηζηηθή
δηαθχκαλζε, ηφηε ε έξεπλα ζα πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ζεσξίεο πνπ δελ έρνπλ ζαθψο
απνθιεηζηεί απφ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ήδε δηεμαρζέλησλ πεηξακάησλ.

11.5 Tειηθά πκπεξάζκαηα
Ζ άγλνηα σο πξνο ηνλ αθξηβή κεραληζκφ δξάζεο ησλ ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ
δηαιπκάησλ (ΤΓΓ) νδεγεί ζε έιιεηςε θνηλά απνδεθηψλ εξεπλεηηθψλ κεζνδνινγηψλ, κε
απνηέιεζκα θαηά ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα λα απνθαζηζηεί ρξήζε ηφζν
απνδεθηψλ πξνζεγγίζεσλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία (ηζνπαζεηηθή πξνεπψαζε) φζν θαη ηε
δηεξεχλεζε πξσηφηππσλ ππνζέζεσλ, φπσο απηήο ηνπ πηζαλνχ ζρεκαηηζκνχ ακκσλησκέλσλ
ειεθηξνλίσλ.

πκπεξαζκαηηθά,

ε

παξνχζα

δηδαθηνξηθή

κειέηε

δηεξεχλεζε

ηελ

θαηαιιειφηεηα δηαθνξεηηθψλ βηνινγηθψλ θιηκάθσλ θαη ππνζπζηεκάησλ γηα εξγαζηεξηαθή
έξεπλα πάλσ ζηα ΤΓΓ, θαη επηβεβαίσζε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ in vitro θπηηαξηθψλ
ζπζηεκάησλ, δίδνληαο έκθαζε ζε ζπζηεκηθέο θαη καθξνζθνπηθέο παξακέηξνπο φπσο είλαη ε
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βησζηκφηεηα θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ. Σέηνηεο παξάκεηξνη ζπλάδνπλ κε ηνλ νιηζηηθφ
ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ θαη παξαθάκπηνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξηαθέο παξακέηξνπο. πσο αλαθέξζεθε
ζην θεθάιαην 1.1.4, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ζην πεδίν ησλ ΤΓΓ
απμαλφκελε έκθαζε ζε κνξηαθέο ζεκαηνδνηηθέο παξακέηξνπο. Ωζηφζν, επεηδή ηα βηνινγηθά
ζπζηήκαηα γεληθψο είλαη ιεηηνπξγηθά εχξσζηα (robust) θαη σο ηέηνηα ραξαθηεξίδνληαη απφ
ιεηηνπξγηθφ πιενλαζκφ (redundancy), ελέρεη πάληα ν θίλδπλνο λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία
ελαιιαθηηθά ξπζκηζηηθά κνλνπάηηα σο απφθξηζε ζε θάπνην θαξκαθεπηηθφ εξέζηζκα – εηδηθά,
δε, ζηα πιαίζηα πνπ κηα θαξκαθνινγηθή πξνζέγγηζε ιεηηνπξγεί κε κε απνζαθεληζκέλν, αιιά
θαηά ηα θαηλφκελα “θπβεξλεηηθφ” ηξφπν.
Καηάιιειε γηα ηελ εξγαζηεξηαθή αμηνιφγεζε ΤΓΓ απνδείρζεθε θαη ε εθαξκνγή ηερληθψλ
ειεθηξνθπζηνινγίαο πάλσ ζε δηεγέξζηκν ex vivo λεπξηθφ ηζηφ, ηφζν απφ ην θεληξηθφ φζν θαη
απφ ην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, επεηεχρζε ν
ζηφρνο ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο λα δηαπηζησζεί απφθξηζε ησλ ππφ κειέηε παξακέηξσλ κε
ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.
ε φιεο φκσο ηηο κειέηεο, ηφζν απηέο πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο δηαηξηβήο φζν
θαη ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ησλ ΤΓΓ, νη ζπγθεληξψζεηο θαξκάθσλ
πνπ εμεηάδνληαη είλαη ζπλήζσο ζπγθεθξηκέλεο: είηε ε έξεπλα εζηηάδεη ζε κηα κηθξή
ππνπεξηνρή ηεο ινγαξηζκηθήο θιίκαθαο ζπγθεληξψζεσλ παξαζθεπήο ησλ δηαιπκάησλ, είηε
εμεηάδνληαη επηιεθηηθά εθείλεο νη ζπγθεληξψζεηο πνπ έρνπλ εκπεηξηθά επηθξαηήζεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή αζζελψλ. Με δεδνκέλε ηε ραξαθηεξηζηηθή
"ηαιαλησηηθή" ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο κειέηεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη
γνλνηνμηθφηεηαο, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηβεβαηψζεθε ζηαηηζηηθά, θαηαιήγνπκε ζην
ζπκπέξαζκα πνπ γηα πξψηε θνξά δηαηππψλεηαη, φηη ε δηεξεχλεζε ησλ ελδηάκεζσλ πεξηνρψλ
ησλ ινγαξηζκηθψλ θιηκάθσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί αλ ε
απξφζκελε απηή ζπκπεξηθνξά είλαη λνκνηειεηαθνχ ραξαθηήξα ή ηπραία - θαη αλ ηζρχεη ην
πξψην, ηφηε ε ζπκπεξηθνξά απηή νθείιεη λα εηζαρζεί σο ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζε έλα
θπζηθνκαζεκαηηθφ δπλακηθφ κνληέιν κε θπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα.
Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα απαηηεζεί κηα ζαθψο δηεπηζηεκνληθή πξνζπάζεηα, ε επηηπρία ηεο
νπνίαο ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγάιεο ζπλέπεηεο πάλσ ζηελ αληίιεςή καο πεξί πγείαο,
αζζέλεηαο αιιά θαη ηεο επηζηήκεο γεληθφηεξα.
Σέινο, ζεκαληηθφ θαη κε πηζαλή θιηληθή ρξεζηκφηεηα είλαη θαη ην πξσηφηππν εχξεκα πσο ε
πξνεπψαζε ex vivo πεξηθεξηθψλ λεχξσλ κε ππεξαξαηή δπλακνπνηεκέλε νμαιηπιαηίλε,
ειαηηψλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην χςνο ηνπ χλζεηνπ Γπλακηθνχ Δλεξγείαο ησλ λεχξσλ,
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κηαο παξακέηξνπ άκεζα ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ
ηε ρνξήγεζε νμαιηπιαηίλεο ζε ζπλήζεηο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο δφζεηο. Δπνκέλσο, ε πξφηεξε ή
παξάιιειε ρνξήγεζε ππεξαξαηήο δπλακνπνηεκέλεο νμαιηπιαηίλεο ζε αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία κε νμαιηπιαηίλε, ζα κπνξνχζε λα δξάζεη αλαθνπθηζηηθά,
πεξηνξίδνληαο ζε έληαζε ηηο δπζάξεζηεο θαη νδπλεξέο παξελέξγεηεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο.
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1. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Θεσξεηηθό Πιαίζην
Ο Christian Friedrich Samuel Hahnemann γελλήζεθε ζηηο 10 Απξηιίνπ 1755 ζηελ πφιε
Meissen ηεο Γεξκαληθήο αμνλίαο, ην ηξίην απφ ηα πέληε παηδηά ελφο ηερλίηε. Ήηαλ
εμαηξεηηθφο καζεηήο θαη είρε κεγάιε έθεζε ζηηο μέλεο γιψζζεο, θηάλνληαο ζε λεαξή ειηθία
λα κηιά άπηαηζηα αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά, ιαηηληθά, ηζπαληθά, αξαβηθά, ειιεληθά θαη
εβξατθά, θάηη πνπ εμαζθάιηζε σο θνηηεηή αιιά αξγφηεξα ηελ επηβίσζή ηνπ κέζσ ηεο
εξγαζίαο ηνπ σο κεηαθξαζηή ηαηξηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ, θαη θαζεγεηή μέλσλ
γισζζψλ. Σν 1775, ζε ειηθία 20 εηψλ, μεθίλεζε ζπνπδέο Ηαηξηθήο θαη ην 1779 απνθνίηεζε
κε έπαηλν απφ ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Erlangen, ζηε Βαπαξία. Απφ κηθξφ
ηνλ ραξαθηήξηδε έλα ηδηαίηεξα αλήζπρν θαη εξεπλεηηθφ πλεχκα, ην νπνίν θαιιηέξγεζε
πεξαηηέξσ κέζα απφ ηελ αθνζησκέλε αλάγλσζε επηζηεκνληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη βηβιίσλ,
ηφζν εμαηηίαο ηεο κεηαθξαζηηθήο ηνπ απαζρφιεζεο φζν θαη κέζσ ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ γηα
δχν ρξφληα σο βηβιηνζεθνλφκνπ ζε κηα απφ ηηο ζξπινχκελεο σο πινπζηφηεξεο ηαηξηθέο
βηβιηνζήθεο νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο, ζην Sibiu ηεο Ρνπκαλίαο (Bradford, 1895).

Δηθόλα Ση.1: Christian Friedrich Samuel Hahnemann (10 Απξηιίνπ 1755 – 2 Ινπιίνπ 1843)

Mέζα ζε κηα πεξίνδν 33 εηψλ ν Hahnemann ζπλέγξαςε ηέζζεξηο ζπλνιηθά ηαηξηθέο
δηαηξηβέο ζε ηξία δηαθνξεηηθά Παλεπηζηήκηα (Lang, 2016) θαη γηα φιε ηνπ ηε δσή ζπλέρηζε
λα κειεηά, θαη λα ζπγγξάθεη εγρεηξίδηα, δνθίκηα θαη κειέηεο. Σν έξγν κε ην νπνίν έκειιε λα
αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ ήηαλ φκσο ην “ξγαλνλ ηεο Θεξαπεπηηθήο Σέρλεο” (1810) ζην νπνίν
εμεγνχζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ηηο αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ πνπ είρε επηλνήζεη.
Ο Hahnemann, πνπ είρε εθηεηακέλεο γλψζεηο ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο ρεκείαο,
βνηαλνινγίαο θαη νξπθηνινγίαο, πξνβιεκαηίζηεθε ην 1789 κεηαθξάδνληαο ην εγρεηξίδην ηνπ
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ηαηξνχ θαη ρεκηθνχ William Cullen “Treatise of the Materia Medica” απφ κηα αλαθνξά ζην
θπηφ θηγρφλε (Cinchona). Απφ ην θπηφ απηφ εμάγεηαη ε αιθαινεηδήο νπζία θηλίλε, πνπ
εθείλε ηελ επνρή ρξεζηκνπνηνχληαλ ζεξαπεπηηθά ελαληίνλ ηεο εινλνζίαο, ηνπ ππξεηνχ θαη
ηεο κπαιγίαο. O Cullen ζην εγρεηξίδηφ ηνπ απέδηδε ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θηγρφλεο
ζηελ πηθξή ηεο γεχζε θαη ηηο ζηππηηθέο ηεο ηδηφηεηεο, εμήγεζε πνπ δελ ηθαλνπνίεζε ηνλ
Hahnemann θαζψο πνιιέο άιιεο νπζίεο έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο λα εκθαλίδνπλ
αλζεινλνζηαθή δξάζε (Bellavite, 1995). O Ζahnemann απνθάζηζε ηφηε λα πεηξακαηηζηεί
πξνζσπηθά κε ηελ νπζία, θαη άξρηζε λα ρνξεγεί ζηνλ εαπηφ ηνπ επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο
εθρπιίζκαηνο θηγρφλεο, κέρξη πνπ παξαηήξεζε πσο απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά εθδήισζε
θαη ν ίδηνο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ηεο εινλνζίαο, φπσο ζπαζκνχο θαη
ππξεηφ (Ζael, 1922). Απφ απηή ηελ παξαηήξεζε, θαη κεηά απφ εκβξηζή έξεπλα παιαηφηεξσλ
εγρεηξηδίσλ, αλαθνξψλ θαη ηνμηθνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ν Hahnemann νδεγήζεθε ζην
ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη ζηε θχζε κηα γεληθή ζεξαπεπηηθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία
εθείλε ε νπζία πνπ αξξσζηαίλεη ηνλ πγηή, πξνθαιψληαο ηνπ κηα ζεηξά απφ ζπκηπψκαηα,
κπνξεί θαη λα ζεξαπεχζεη ηνλ άξξσζην φηαλ απηφο εκθαλίδεη ηα ίδηα ζπκπηψκαηα θαη ηελ
ίδηα ζπλνιηθά θιηληθή εηθφλα. Ζ αξρή απηή έγηλε γλσζηή σο Νφκνο ησλ Οκνίσλ (1789) θαη ε
ζεξαπεπηηθή κέζνδνο πνπ πξνέθπςε έγηλε γλσζηή σο “Oκνηνπαζεηηθή”, απφ ηηο ιέμεηο
“φκνηνλ” θαη “πάζνο”.
ηηο παξαγξάθνπο 21 έσο 25 ηνπ “Οξγάλνπ ηεο Θεξαπεπηηθήο Σέρλεο” ν Hahnemann
αλαθέξεη: “Mηα αζζελέζηεξε δπλακηθή παζνγέλεηα απνζβίεηαη πιήξσο ζην δσληαλφ
νξγαληζκφ απφ κηα ηζρπξφηεξε, αλ ε δεχηεξε, ελψ δηαθέξεη ζε είδνο, είλαη πνιχ παξεκθεξήο
κε ηελ πξψηε ζηηο εθδειψζεηο ηεο”. ηηο δχν απηέο ζπλζήθεο εμεγείηαη ε ζεκαζία ηεο
νκνηφηεηαο θαξκάθνπ θαη αζζέλεηαο αιιά θαη ε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο δφζεο ή κάιινλ,
ηεο ζσζηήο ηζρχνο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο (Kent, 1900). Σν θίλεηξν πίζσ απφ ηνπο
πεηξακαηηζκνχο ηνπ Hahnemann, πνπ ζπλερίζηεθαλ έσο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ήηαλ ε βαζηά
ηνπ απνγνήηεπζε απφ ηηο βάξβαξεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο ηαηξηθέο πξαθηηθέο ηεο επνρήο
ηνπ, φπσο ήηαλ νη “ζεξαπεπηηθέο αθαηκάμεηο” θαη ε αλειέεηε ρξήζε θαζαξηηθψλ. Ο
Hahnemann αλαδεηνχζε επηφηεξεο ζεξαπείεο πνπ ζα ζέβνληαλ θαη ζα πξνζηάηεπαλ ηνλ
αζζελή (Bradford, 1895), ζπλέρηζε έηζη λα πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ κε κεγάιν
αξηζκφ νπζηψλ ηηο νπνίεο αξρηθά ρνξεγνχζε ζηηο ζπλήζεηο θαξκαθεπηηθέο ηνπο
ζπγθεληξψζεηο. Γχξσ ζην 1800, φκσο, άξρηζε λα πεηξακαηίδεηαη κε φιν θαη πην αξαησκέλεο
νπζίεο (Dudgeon, 1853 – Close, 1924) εηζάγνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αξαίσζεο θαη κηα άιιε
πξάμε, ηελ θξνύζε ή δπλακνπνίεζε ησλ δηαιπκάησλ κε ζθνπφ λα ιεηάλεη ηηο ηνμηθέο ηνπο
παξελέξγεηεο δηαηεξψληαο ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο ηζρχ (Waisse, 2012).
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Ο Hahnemann ζθφπεπε κέζα απφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο θαη
δεδνκέλα γηα έλα επξχ θάζκα νπζηψλ, ψζηε λα θαηαξηίζεη βαζκηαία κηα ζεσξία ηεο
θπζηνινγηθήο δξάζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηελ εκπεηξηθή
παξαηήξεζε, αληί ζε ππνζέζεηο θαη δφγκαηα (Gumpert, 1945). Απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη
ηελ θεξδνθφξα άζθεζε ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ ηεο επνρήο ηνπ, πεξηεξρφκελνο
απηφο θαη ε δσδεθακειήο νηθνγέλεηά ηνπ ζε νηθνλνκηθή έλδεηα, γηα λα ζπλερίζεη ηε
κεηάθξαζε θαη αλάγλσζε ηαηξηθψλ θεηκέλσλ θαη ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπ κε γλσζηέο θαη
άγλσζηεο ζεξαπεπηηθέο νπζίεο (Bradford, 1895). Ζ ρνξήγεζε νπζηψλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ
θαη ζε πγηείο εζεινληέο, θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη απζηεξή θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ πνπ
απηνί εκθάληδαλ ζε ζσκαηηθφ θαη ςπρνδηαλνεηηθφ επίπεδν, φπσο θαη ησλ εθάζηνηε
ζπλζεθψλ πνπ επεξέαδαλ ηα ζπκπηψκαηα (“ηξνπνπνηεηηθνί παξάγνληεο”), είλαη γλσζηή σο
δηαδηθαζία ησλ “παζνγελεηηθψλ δνθηκψλ” (pathogenetic trials, provings) θαη απνηειεί ηελ
πξψηε ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλε πεξίπησζε θιηληθψλ δνθηκψλ. Eηδηθφηεξα, αλ θαη ν
Hahnemann δελ ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξφηεηλε ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ δνθηκψλ
θαξκάθσλ ζε πγηείο εζεινληέο, ήηαλ ν πξψηνο πνπ βάζηζε ηε ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε νπζηψλ
ζηα δεδνκέλα πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηέηνηεο ζπζηεκαηηθέο δνθηκέο (Lewith et al., 2001). Σν
φηη ν Hahnemann επεξεάζηεθε γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ Νφκνπ ησλ Οκνίσλ απφ πξφηεξε
ηαηξηθή γλψζε είλαη αδηακθηζβήηεην (Vithoulkas, 1980 - Μνrrell, 2000), ε ζπνπδαία
ζπκβνιή ηνπ φκσο έγθεηηαη ζην φηη πήξε κηα αξρή πνπ είρε πεξηγξαθεί αδξά ζηελ αξραηφηεηα
αιιά θαη απφ ηαηξνχο ηνπ Μεζαίσλα θαη αξγφηεξα, θαη ηε κεηέηξεςε ζε ζεξαπεπηηθφ λφκν
εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο δπλακνπνίεζεο.
Ο Hahnemann επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηνλ θνξπθαίν ηαηξφ ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο,
Ηππνθξάηε ηνλ Κψν (πεξί ην 460 – πεξί ην 370 π.Υ.). ην εδάθην 42 ηνπ έξγνπ “Πεξί Σφπσλ
ησλ Καη‟ Άλζξσπνλ” ηεο Ηππνθξαηηθήο πιινγήο αλαθέξεηαη: “Ζ αξξψζηηα πξνθαιείηαη απφ
ηα φκνηα ∙ θαη κε ηα φκνηα πνπ κεηαρεηξίδεηαη θαλείο, ν άξξσζηνο ζεξαπεχεηαη ∙ έηζη, φ,ηη
πξνθαιεί ηε ζηξαγγνπξία (*ζπρλή, επψδπλε νχξεζε) φηαλ δελ ππάξρε, εμαθαλίδεη ηε
ζηξαγγνπξία, φηαλ ππάξρε ∙ ν βήραο θαη ε ζηξαγγνπξία πξνθαινχληαη θαη εμαθαλίδνληαη κε
ηα ίδηα πξάγκαηα. Άιινο ηξφπνο: ν ππξεηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θιεγκαζία (*αθζνλία
πγξψλ) πφηε δεκηνπξγείηαη θη εμαθαλίδεηαη κε ηα ίδηα πξάγκαηα, πφηε εμαθαλίδεηαη κε ηα
αληίζεηα εθείλσλ πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ. Έηζη, εάλ ζέιε θαλείο λα ινχζε ηνλ άξξσζην κε
δεζηφ λεξφ θαη λα ηνπ δψζε άθζνλα πνηά, γίλεηαη θαιά κε ηε θιεγκαζία ∙ φζα πξνθαινχλ
θιεγκαζία εμαθαλίδνπλ ηνλ ππξεηφ πνπ ππάξρεη. Με ηνλ ίδην ηξφπν, εάλ ζέιε λα δψζε
θαλείο έλα θαζαξηηθφ θη έλα εκεηηθφ, ν ππξεηφο εμαθαλίδεηαη κε θείλν πνπ ηνλ δεκηνπξγεί θαη
δεκηνπξγείηαη κε θείλν πνπ ηνλ εμαθαλίδεη. [...] Έηζη, κε δπφ αληίζεηνπο ηξφπνπο, γίλεηαη ε
364

απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Καη αλ ηα πξάγκαηα ήηαλ έηζη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα ππήξρε
κηα ηάμε, θαη ζα ζεξάπεπε θαλείο πφηε κε ηα αληίζεηα, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηελ
πξνέιεπζε ηεο αξξψζηηαο, πφηε κε ηα ίδηα, αλάινγα πάιη κε ηε θχζε θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο
αξξψζηηαο” (κεηάθξαζε Καίζαξα Δκκαλνπήι - Ηππνθξάηεο, Άπαληα ηα Έξγα, εθδφζεηο Α.
Μαξηίλνπ, Αζήλα 1967).
Μέζα ζε κία παξάγξαθν δίδεηαη έηζη ηαπηφρξνλα ν Νφκνο ησλ Οκνίσλ, φζν θαη ν Νφκνο ησλ
Αληηζέησλ, ζηνλ νπνίν εδξάδεη ε Ηαηξηθή φπσο εθαξκφδεηαη θαηά θφξνλ ζήκεξα, φπνπ
ζπκπηψκαηα θαη λφζνη αληηκεησπίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε νπζηψλ πνπ δξνπλ “αληίζεηα” θαη
θαηαζηαιηηθά πξνο ηε θαηλνκελνινγία ή ηνλ αηηηαθφ παξάγνληα ηεο λφζνπ. Αλ θαη εδψ δελ
γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ησλ νπζηψλ, δελ ζα ήηαλ δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ζε
απηή ηελ εμηζνξξφπεζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ηππνθξάηε κεηαμχ ησλ δχν Νφκσλ,
ςήγκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηθαζηθήο απφθξηζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο νπζίεο θαη
ζε πνιιά βηνινγηθά ζπζηήκαηα. Σν θαηλφκελν απηφ, πνπ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν,
ζπδεηείηαη εθηελψο ζηo θεθάιαηo 10.4 ηεο πδήηεζεο.
Ο Νφκνο ησλ Οκνίσλ θαη ε έλλνηα ησλ παζνγελεηηθψλ δνθηκψλ ζε πγηείο αλζξψπνπο
εηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1796 ζην δνθίκην ηνπ Hahnemann “Essay on a New Principle
for Ascertaining the Curative Powers of Drugs, with a Few Glances at Those Hitherto
Employed”. Mεηαμχ ηνπ 1796 θαη ηνπ 1800 ν Hahnemann ζπλέρηζε λα πεηξακαηίδεηαη κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ κε ηε ρνξήγεζε δηαθφξσλ νπζηψλ πνπ ζπλέιεγε απφ ηε
θχζε θαη παξαζθεχαδε ν ίδηνο, ελψ επαλήιζε θαη ζηελ άζθεζε ηεο Ηαηξηθήο. Σν 1805 ν
Hahnemann εμέδσζε έλα κηθξφ ηφκν 27 θαξκάθσλ γηα ηα νπνία είρε θάλεη πξνζσπηθά ν ίδηνο
ηηο παζνγελεηηθέο δνθηκέο ελψ ην 1810 εθδίδεη ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ “Οξγάλνπ ηεο
Θεξαπεπηηθήο Σέρλεο” ζην νπνίν δηαηππψλεη ηηο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο θαη ηηο
αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηελ νξζφδνμε ηαηξηθή ηεο επνρή ηνπ. O Hahnemann άξρηζε λα
ρξεζηκνπνηεί ην Νφκν ησλ Οκνίσλ ζεξαπεπηηθά, ρσξίο λα ρξεψλεη γηα ηα θάξκαθα πνπ
παξαζθεχαδε θαη ρσξίο λα δέρεηαη ρξήκαηα απφ ηνπο θησρνχο (Cook, 1981). Φέξεηαη λα
απνθαηέζηεζε ηελ πγεία κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ, σζηφζν ηα ζεακαηηθά ζεξαπεπηηθά ηνπ
απνηειέζκαηα ηφζν κε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο φζν θαί ζηελ αληηκεηψπηζε κεγάισλ
επηδεκηψλ (νζηξαθηάο ην 1800, ηχθνπ ην 1813 θαη αζηαηηθήο ρνιέξαο ην 1831-1832) δελ
αλέθνςαλ ηηο ζπλερείο επηζέζεηο απφ ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο, νη νπνίνη θαηάθεξαλ λα
ηνπ απαγνξεχζνπλ ηε δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ ηνπ, ελψ αξγφηεξα δηψρζεθε απφ ηελ πφιε ηεο
Λεηςίαο φπνπ είρε αλαγνξεπηεί ζε ιέθηνξα, ελψ ηνπ απαγνξεχηεθε θαη ε άζθεζε ηεο
Ηαηξηθήο ζηελ πφιε. Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ν Hahnemann εγθαηαζηάζεθε ζηελ πφιε
ηνπ Kothen θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Παξίζη. Σν 1843, ελψ ζπλέρηδε λα πεηξακαηίδεηαη κε ηηο
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δπλακνπνηήζεηο θαη έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ 6ε έθδνζε ηνπ “Οξγάλνπ ηεο Θεξαπεπηηθήο
Σέρλεο”, o Samuel Hahnemann πέζαλε ζε ειηθία 88 εηψλ. ηελ επηηχκβηα επηγξαθή ηνπ, ν
ίδηνο είρε δηαιέμεη λα γξαθηεί: “Non inutilis vixi” (“Γελ έδεζα κάηαηα”).
Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο πνπ είρε επηλνήζεη ζπλέρηζε λα εμαπιψλεηαη
ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, βξίζθνληαο ζπλερηζηέο πνπ εηζήγαγαλ θαηλνχξηεο
παξαηεξήζεηο, ελψ ε Οκνηνπαζεηηθή εηζήρζε ζε πνιιέο εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο ζρνιέο θαη
λνζνθνκεία. Καηά ηνλ 20ν αηψλα θαη παξά ηηο επηζέζεηο πνπ δέρζεθε εηδηθά ζηηο ΖΠΑ
(δεκνζίεπζε ηεο αλαθνξάο Flexner, 1910) ε Οκνηνπαζεηηθή ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη θαη ζηα
ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα επαλήιζε παγθνζκίσο σο κηα εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζεξαπεπηηθή
πξαθηηθή (Berman et al., 1994). Ωζηφζν, ε ζπλερηδφκελε άγλνηα σο πξνο ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο θπζηθνρεκηθνχο κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζην θαηλφκελν, θάπνηα
πξνβιήκαηα επαλαιεςηκφηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ φπσο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα
απφ ην νπνίν αλαδχζεθε θαη ζην νπνίν εληάζζεηαη, θξαηνχλ ηε κέζνδν ζην πεξηζψξην ηεο
επηζηεκνληθήο αλαγλψξηζεο. Σν βαζηθφ πξνβιεκαηηθφ ζεκείν σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε αθνξά ηε ζπγθέληξσζε ηεο ζεσξνχκελεο σο δξαζηηθήο νπζίαο ζε
έλα κεγάιν θάζκα απφ ηα θαξκαθεπηηθά δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο αλαιχεηαη
ζην θεθάιαην 1.1.3, ζηε ζειίδα 9.
Κεληξηθή ζέζε ζηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή θαηέρεη ε έλλνηα ηεο “Εσηηθήο Γχλακεο”
(Vis Vitalis), κηα αθεξεκέλε έλλνηα πνπ αξρηθά ζρεηίζηεθε κε ηε θηινζνθηθή ζρνιή ηνπ
Bηηαιηζκνχ (Vitalismus). Ζ βηηαιηζηηθή ζεσξία θπξηαξρνχζε ζηηο επηζηήκεο ηεο δσήο θαηά
ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα, θαη πξφηεηλε, επεξεαζκέλε απφ ηηο έλλνηεο ηεο “ελδειέρεηαο” θαη ηεο
“δχλακεο” φπσο είραλ νξηζηεί απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, πσο ε δσή δελ αλάγεηαη ζηα κέξε πνπ
απνηεινχλ ηνλ νξγαληζκφ αιιά εκθπζείηαη ζηελ χιε απφ “κε-πιηθή” χιε, θαζνδεγψληαο ην
ζρεκαηηζκφ ηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξψηεο. ην Βηηαιηζκφ αλήθεη θάζε ζεσξία πνπ
δηδάζθεη πσο ηα θαηλφκελα ηεο δσήο δελ είλαη δπλαηφλ λα πεγάδνπλ απφ ηελ χιε θαη ηηο
θπζηθνρεκηθέο ηεο ηδηφηεηεο αιιά απφ θάπνην παξάγνληα πνπ δηαθέξεη θαη απφ ηελ χιε θαη
απφ ηελ ελέξγεηα.
Ο φξνο “Bηηαιηζκφο” άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 19ν αηψλα απφ ηνλ Albert Lemoine
(1824-1874) ζην έξγν ηνπ “Le vitalisme et l‟animisme de Stahl” (1864). Ωο πξνο ην
πεξηερφκελφ ηνπ, ν Βηηαιηζκφο έρεη καθξά ηζηνξία αξρφκελε απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. Ο
Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε ηελ δσή σο ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ςπρε θαη ζπλίζηαηαη ζηε
ιήςε ηξνθήο, ηελ αχμεζε θαη ηε ζσκαηηθή παξαθκή: “Εσήλ ιέγνκελ ηξνθήλ ηε θαη αχμεζηλ
θαη θζίζηλ” (412α, 14). Οη Ηππνθξαηηθνί ηαηξνί ζεσξνχζαλ ηε δσή σο “δσηηθφ θαη ζχκθπην
ςπρηθφ πλεχκα” θαη ηελ αληίιεςε απηή αζπάζηεθαλ θαη πνιινί θηιφζνθνη ηνπ Μεζαίσλα. Ο
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πεξίθεκνο ηαηξφο Παξάθειζνο (1493-1541) νξκψκελνο απφ ηηο ηππνθξαηηθέο αληηιήςεηο είπε
πσο κέζα ζε θάζε άλζξσπν ππάξρεη σο δσηηθή αξρή έλα ζηνηρείν πνπ δηαθέξεη απφ ηελ χιε,
ην νπνίν νλφκαζε “αξραίνλ” (archaeus) ή “πλνή δσήο” (spiritus vitae). Tηο δηδαζθαιίεο ηνπ
Παξάθειζνπ αλέπηπμε θαη δηέδσζε ν θηιφζνθνο θαη ηαηξφο Jean Baptiste van Helmont (15771644) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρεη, κέζα ζε θάζε δσληαλφ νξγαληζκφ, έλα “αξραίνλ” πνπ
ξπζκίδεη φιεο ηηο νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο. Με ηνλ Παξάθειζν θαη ηδίσο κε ηνλ van Helmont
εκθαλίζηεθε ν Βηηαιηζκφο ζηελ Δπξψπε θαη δηαδφζεθε ζε άιιεο ρψξεο, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο
κηα θξηηηθή ελάληηα ζηνλ θπζηθνρεκηθφ αλαγσγηζκφ. Καηά ηνλ 19ν αηψλα ν Βηηαιηζκφο
αλαγλσξίζηεθε επίζεκα απφ ηελ ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Montpellier, πνπ εηδηθά ππνζηήξημε φηη ζε
θάζε δσληαλφ φλ κέζα ππάξρεη κηα “δσηηθή αξρή” ε νπνία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη νχηε κε
ηελ ςπρή νχηε κε ηηο θπζηθνρεκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο, θαη πσο ε δσηηθή αξρή απηή
θαηεπζχλεη ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο (Ζwang, 2012). Τηνζεηψληαο πάλησο κηα πξαγκαηηζηηθή,
κεηξηνπαζή θαη ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε, ν Paul-Joseph Barthez (1734-1806) πνπ ήηαλ
ππεχζπλνο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Βηηαιηζκνχ απφ ηε ζρνιή ηνπ Montpellier, ζεψξεζε πσο ε
ππνζεηηθή έλλνηα ηνπ principium vitale απνηεινχζε ηε κεγάιε “άγλσζηε παξάκεηξν” ηεο
θπζηνινγίαο (Ζan, 2010).
Καηά ην 18ν αηψλα, ν ηαηξφο θαη βνηαλνιφγνο Friedrich Casimir Medicus (1736-1808), ν
πξψηνο ζχγρξνλνο επηζηήκνλαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “δσηηθή δχλακε”, έγξαςε πσο ν
άλζξσπνο απνηειείηαη απφ δχν απιέο νπζίεο, ηελ ςπρή θαη ηε δσηηθή δχλακε, θαη απφ κηα
ηξίηε, ηελ νξγαλσκέλε χιε. χκθσλα κε ηνλ Medicus, ζηα δψα ε δσηηθή δχλακε εδξεχεη ζηνλ
εγθέθαιν θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Σν 1780 ν ηαηξφο John Brown φξηζε ηε δσή σο
“δηεγεξζηκφηεηα” (excitability), ηελ ηθαλφηεηα απφθξηζεο ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά
εξεζίζκαηα, ε νπνία θαη δηαθνξνπνηεί ηε δσή απφ ηε κε-δσή, κε ην ζάλαην λα νξίδεηαη σο
παχζε ηεο δηεγεξζηκφηεηαο. ήκεξα, άιισζηε, ε δσή θαη ν ζάλαηνο νξίδνληαη επίζεκα απφ
ηνπο παγθφζκηνπο θνξείο πγείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπλέρηζε, ή ηελ παχζε, ηεο ειεθηξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ (Rosenzweig et al., 1996).
Eλψ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ε ηάζε ηνπ Ρνκαληηζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηε θηινζνθία θαη
ηελ Σέρλε θξάηεζε ηελ Δπηζηήκε καθξηά απφ κεραλνθξαηηθέο εξκελείεο ηεο δσήο, ε κεγάιε
πξφνδνο πνπ ζπληειέζηεθε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα έγηλε
αθνξκή λα επηθξαηήζνπλ κεραλνθξαηηθέο εξκελείεο, θαη ε βηνινγία λα πηνζεηήζεη θαζνιηθά
ηελ έλλνηα ηεο θπζηνινγηθήο αηηνθξαηίαο (physiological determinism). Παξάιιεια, ν φξνο
“βηνθπζηθή” ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο γηα ηε
δηαηχπσζε κεραλνθξαηηθψλ λφκσλ πίζσ απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δσήο (Welch, 1992).
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ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα σζηφζν ππήξμε κηα πεξηνξηζκέλε αλάθακςε ηνπ Βηηαιηζκνχ
(“Νενβηηαιηζκφο”) κέζα απφ εξγαζίεο θηινζφθσλ αιιά θαη επηζηεκφλσλ φπσο ν
εκβξπνιφγνο

Hans

Driesch

(1867-1941)

πνπ

εληππσζηάζηεθε

απφ

ηα

ζηαζεξά

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νληνγέλεζεο θη ζπκπέξαλε πσο, αθνχ ηα κέξε δχλαληαη λα παξάμνπλ ην
φινλ, ηδηφηεηα πνπ δελ απαληάηαη ζηα κεραληθά πιηθά ζπζηήκαηα, άξα νη δσληαλνί
νξγαληζκνί δελ είλαη δπλαηφ λα ηαπηηζηνχλ κε κεραληθά ζπζηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ
θπζηθνρεκηθνχο λφκνπο. Γηέπνληαη, αληίζεηα, απφ ην “λφκν ηεο νιφηεηαο”, ηνλ νπνίν αθνινπζψληαο ηελ νξνινγία ηνπ Αξηζηνηέιε - ν Driesch νλφκαζε “ελδειέρεηα”.
Σν 1970 o Francois Jacob αλαθήξπμε ην ηέινο ηνπ Βηηαιηζκνχ, ιέγνληαο πσο “ζηελ
εξγαζηεξηαθή επηζηήκε δελ δηεξσηψκαζηε πιένλ γηα ηελ έλλνηα ηεο δσήο” (Wolfe, 2014)
ελψ ν εμειηθηηθφο βηνιφγνο Ernst Mayr επέθξηλε ην Βηηαιηζκφ σο θάηη πνπ “ζρεδφλ μεθεχγεη
απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν, επηθαινχκελν έλαλ παξάγνληα άγλσζην θαη κάιινλ αδχλαην λα
εγλσζζεί” (Mayr, 1980). Ωζηφζν, πνιχ πην πξφζθαηα, νη Maturana θαη Varela (1979)
δηαηχπσζαλ ηε ζεκαληηθή ζεσξία ηεο απηνπνίεζεο (autopoiesis) ησλ βηνινγηθψλ
νξγαληζκψλ, νη νπνίνη αλαπαξάγνπλ δηαξθψο κε ελδνγελψο νξκνχκελν θαη δπλακηθφ ηξφπν
ην δίθηπν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηνπο παξάγνπλ. Μπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο νη
ζεκαληηθνί βηνιφγνη θαη θηιφζνθνη ηεο επηζηήκεο πεξηγξάθνπλ, αλ θαη ρσξίο λα ην
νλνκάδνπλ έηζη, έλα είδνο ελδειέρεηαο (Maturana et al., 1980 - Normandin et a l., 2013).
O Samuel Hahnemann, επεξεαζκέλνο απφ ην θηινζνθηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ, είρε
κηιήζεη γηα ηελ χπαξμε “εζσηεξηθήο δσήο” ζε θάζε νπζία ηνπ νξπθηνχ, θπηηθνχ θαη δσηθνχ
βαζηιείνπ. Αλαθέξεη ην 1810 ζην “ξγαλνλ ηεο Θεξαπεπηηθήο Σέρλεο”: “Ζ δπλακηθή ηζρχο
(dynamic force) κέζσ ηεο νπνίαο επηδξνχλ νη παζνγελεηηθέο επηξξνέο πάλσ ζηα πγηή άηνκα,
φπσο θαη ε δπλακηθή ηζρχο κέζσ ηεο νπνίαο ηα θάξκαθα δξνχλ επί ηεο δσηηθήο δχλακεο γηα
λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ πγεία, δελ πεξηέρνπλ θακία πιηθή ή κεραληθή δηάζηαζε”. Αλαθέξεη
επίζεο πσο ε δξάζε ηνπο νκνηάδεη κε απηή ησλ καγλεηψλ, φπνπ δελ ππάξρεη ε άκεζε
εκπινθή θαλελφο πιηθνχ ζσκαηηδίνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δπλακνπνίεζεο, πνπ πεξηγξάθεθε
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 1.1.2, επηλνήζεθε απφ ηνλ Hahnemann ζε κηα πξνζπάζεηα λα
απειεπζεξψζεη ηελ ελέξγεηα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, δειεηεξίσλ, κεηγκάησλ, νξπθηψλ θ.ά. πνπ
απνηεινχλ ηηο πξψηεο χιεο ησλ ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ, ψζηε ε ελέξγεηα
ησλ νπζηψλ απηψλ λα θαηαζηεί επξχηεξα δηαζέζηκε ζηνλ νξγαληζκφ θαη πεξηζζφηεξν ηθαλή
λα αιιειεπηδξάζεη κε ηε δσηηθή ηνπ δχλακε ηνπ αζζελνχο. Αλ θαη αξρηθά πεηξακαηίζηεθε
κφλν κε ηελ αξαίσζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, ν Hahnemann παξαηήξεζε πσο ε
αξαίσζε ειάηησλε ηελ ηνμηθφηεηα αιιά καδί θαί ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο δξάζε. Ζ θξνχζε ησλ
δηαιπκάησλ ήηαλ ν κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Hahnemann ζεψξεζε πσο ζα κπνξνχζε
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λα δηαηεξήζεη, θαη κάιηζηα λα απμήζεη, ηε ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ νπζηψλ, πξνζδίδνληαο
θηλεηηθή ελέξγεηα ζηα δηαιχκαηα θαη αλαηξψληαο ηηο ηνμηθέο παξελέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη
απφ ηηο πην ππθλέο ζπγθεληξψζεηο (Βπζνχιθαο, 1980). Γηα ηε δπλακνπνίεζε, ν ζπνπδαίνο
Ακεξηθαλφο ηαηξφο θαη νκνηνπαζεηηθφο J.Σ. Kent (1849-1916) αλαθέξεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
παξαηήξεζε φηη επηθέξεη κηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη “άκεζε” επίδξαζε ζηηο αξαηφηεξεο
ζπγθεληξψζεηο (30C αιιά θαη 200C) απερψληαο πνιχ πην πξφζθαηεο αλαθνξέο γηα “άκεζε
επίδξαζε” ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ ζηα ππφ κειέηε βηνινγηθά ζπζηήκαηα (γηα
παξάδεηγκα, Sukul et al., 1991 θαη Ruiz-Vega et al., 2005). Έρεη πάλησο ελδηαθέξνλ πσο
αθφκα θαη κέζα ζηελ νκνηνπαζεηηθή ηαηξηθή θνηλφηεηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα είραλ
ππάξμεη ηζρπξέο δηαθσλίεο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξαξαηψλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ είρε εηζαγάγεη
ν Hahnemann, παξά ην γεγνλφο πσο νη ίδηνη νη ηαηξνί ζπρλά επηβεβαίσλαλ ηελ έληνλε
επίδξαζε ηεο αξαίσζεο 30C θαηά ηηο παζνγελεηηθέο δνθηκέο δηαθφξσλ νπζηψλ (Kent, 1900).
Ζ επίθιεζε ζε κηα “εζσηεξηθή δσή” θαη κηα “δπλακηθή ηζρχ” απνηειεί ίζσο ην δεχηεξν
ακθηιεγφκελν ζεκείν ζηελ ζεσξία ηνπ Hahnemann, είλαη φκσο ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο
ππάξρεη έλα κείδνλ δήηεκα “κεηάθξαζεο”: ν Hahnemann δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηνπ αξθεηά
ρξφληα πξηλ ηεζνχλ νη βάζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζεσξίαο, απφ ηνπο Hans Christian
Ørsted θαη Μichael Faraday ηε δεθαεηία ηνπ 1820, θαη ηνλ James Clerk Maxwell ην 1873.
Eίλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ φηη ε ππνζεηηθή παξάκεηξνο πνπ πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ν
Hahnemann κε ηνλ φξν “δπλακηθή ηζρχο” αληηζηνηρεί φρη ζε θάηη απξνζδηφξηζηα αφξηζην
αιιά ζε ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη ζε έκβηα ζπζηήκαηα, θαη ηα νπνία
δελ είραλ αθφκα πεξηγξαθεί επηζηεκνληθά.
Γεληθφηεξα, κέζα απφ κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ ζα επέηξεπε ηελ επηθνηλσλία
γλσζηηθψλ πεδίσλ κε δηαθνξεηηθέο “γιψζζεο” ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί πσο νη αθαηξεηηθέο
νληφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Βηηαιηζκφ είλαη πηζαλφ λα αληηζηνηρνχλ ζε
ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα ηεο έκβηαο θαηάζηαζεο θαη ζε νκνηνζηαηηθέο ζηαζεξέο
(Zajicek, 1999). πσο αλαθέξεη ν Welch (1992), κε ηελ αλάδπζε ελλνηψλ φπσο ε “επίδξαζε
ηεο παξαηήξεζεο” ζηελ Κβαληνκεραληθή (Pagels, 1985), ε “Δλδνγελήο Σάμε” (Implicate
Order) (Bohm, 1980), ε “αλζξσπηθή θνζκνινγηθή αξρή” (Βarrow θαη Tippler, 1986) θαη νη
“εθιπηνγελείο δνκέο” (dissipative structures) (Νicolis θαη Prigogine, 1989) ε βηνινγία θαη ε
θπζηθή έρνπλ ήδε δξνκνινγήζεη ηελ νληνινγηθή ηνπο έλσζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη γχξσ
απφ ηελ έλλνηα ηνπ “πεδίνπ”. Καηά ηνλ 20ν αηψλα, ηα πεδία αλαδείρζεθαλ απφ ηε Φπζηθή ζε
πξσηεχνληεο παξάγνληεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ ηεο χιεο θαη ηεο ελέξγεηαο ελψ
κέζσ ηεο Κβαληηθήο Θεσξίαο Πεδίνπ αλαηξέζεθε ελ κέξεη ε αλάγθε γηα αηηηνθξαηηθέο
εμεγήζεηο νη νπνίεο ζα ήηαλ βαζηζκέλεο ζηελ Κιαζηθή Νεπηψλεηα Μεραληθή. ηε Βηνινγία
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ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θαηλνκέλσλ φπνπ εκπιέθνληαη ειεθηξηθά ή ειεθηξνκαγλεηηθά
πεδία: νη δσληαλνί νξγαληζκνί θαη είλαη επάισηνη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία αιιά θαη
παξάγνπλ νη ίδηνη πεδία ζε δηάθνξεο θιίκαθεο. Έπεηαη πσο κηα ειεθηξνκαγλεηηθή ζέσξεζε
ησλ έκβησλ φλησλ, παξάιιεια αζθαιψο κε ηε κνξηαθή θαη βηνρεκηθή ηνπο ζεψξεζε, ζα είρε
απφιπηα ζηέξεν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν (Liboff, 2004).
ε θάζε πεξίπησζε, ε “δσηηθή δχλακε” έηζη φπσο λνείηαη ζηελ Οκνηνπαζεηηθή είλαη ελέξγεηα
πνπ δηαηξέρεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη πθίζηαηαη ζηξεβιψζεηο κε
βάζε ηηο θιεξνλνκεκέλεο πξνδηαζέζεηο ή επίθηεηεο παζνινγίεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Mπνξεί λα
ζεσξεζεί ζε ζπλάξηεζε κε έλα πιέγκα πνιχπινθσλ ειεθηξηθψλ, καγλεηηθψλ, ζεξκηθψλ,
θηλεηηθψλ θαη ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαηλνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη άιισλ
ιεπηνθπέζηεξσλ ελεξγεηψλ ηνπ ζψκαηνο, πνπ δελ έρνπλ αθφκα θαηαζηεί πιήξσο κεηξήζηκεο
(Vithoulkas, 1991). Οη ζηξεβιψζεηο ζηε δσηηθή δχλακε θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή παζνινγία ηνπ
θάζε αζζελνχο, θαζψο παξεκπνδίδνπλ ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο
πξνθαιψληαο ηα αληίζηνηρα ζπκπηψκαηα. Ζ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε θάπνην λνζεξφ
εξέζηζκα θαηαξρήλ δηαηαξάζζεη ην δπλακηθφ ηνπ πεδίν, θαη απηή ε δηαηάξαμε είλαη πνπ
πξνδηαζέηεη ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο κέζσ ησλ ζπκπησκάησλ
(“ξγαλνλ ηεο Θεξαπεπηηθήο Σέρλεο”, παξάγξαθνη 10 θαη 11). Σν νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν
ζεσξείηαη πσο θέξεη κηα ελεξγεηαθή ππνγξαθή πνπ νκνηάδεη κε ηελ ελεξγεηαθή ππνγξαθή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο παζνινγίαο θαη, βάζεη ηεο επελέξγεηάο ηνπ πάλσ ζηε δσηηθή δχλακε ηνπ
αζζελνχο, θηλεηνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ηε ζεξαπεπηηθή αληίδξαζε (“ξγαλνλ ηεο Θεξαπεπηηθήο
Σέρλεο”, παξάγξαθνο 16).
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί μαλά πσο εδψ έρνπκε πξνβνιέο ηεο θαηλνκελνινγίαο ζην πεδίν
ησλ νξηζκψλ, επνκέλσο φηαλ κηιάκε γηα “ξνή ελέξγεηαο” θαη παξεκπφδηζή ηεο είλαη
απαξαίηεηε ε δηεπθξίληζε πσο κηιάκε κεηαθνξηθά θαη αθαηξεηηθά. Eλψ ζαθψο
δηακεζνιαβείηαη απφ βηνθπζηθνχο θαη βηνρεκηθνχο κεραληζκνχο, ε πεξηγξαθή “ζηξέβισζε
ηεο ελέξγεηαο” είλαη κηα αθαίξεζε πνπ πεξηγξάθεη κηα θαηλνκελνινγία ή έλα κεραληζκφ.
Γεληθά, νη αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ ησλ ππεξαξαηψλ δηαιπκάησλ έρνπλ κηα έληνλα
ζπζηεκηθή ρξνηά, πνπ ζπλάδεη κε ηνλ νιηζηηθφ θαη ζπζηεκηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε αληηιακβάλεηαη ηνλ αζζελή θαη ηελ πγεία (Βellavite et al., 1995 Hyland, 2001 - Bell et al., 2002 – Hankey, 2006). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε κεγάιε
εμαηνκίθεπζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή, ζε ζρέζε κε ηελ νξζφδνμε
Ηαηξηθή, ζπλάδεη κε ηε ζηφρεπζε πνπ θάλεη ζε κηα αλαζηξνθή ηεο ρξνλνινγηθήο πνξείαο ηνπ
αζζελνχο κέζα ζε έλα ρψξν θαηαζηάζεσλ, κε παξάιιειε αλαβάζκηζε ηεο επξσζηίαο ηνπ.
Κάζε αζζελήο, κε βάζε ηνλ ηξφπν θαη ηελ έληαζε ηεο απφθξηζεο ησλ ακπληηθψλ ηνπ
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κεραληζκψλ ζε πνηθίια είδε εξεζηζκάησλ θαη ζηξεο, ζεσξείηαη φηη ζρεκαηίδεη έλα κνλαδηθφ
θαη πνιχπινθν κνηίβν ζπκπησκαηνινγίαο. Απηφ επηηάζζεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεπηηθή
ηνπ αληηκεηψπηζε, κε νδεγνχο ηα ίδηα ηα ζπκπηψκαηά ηνπ (Vithoulkas, 1991). Ζ δηαθνξά απφ
ηελ ζπκβαηηθή ηαηξηθή πξνζέγγηζε έγθεηηαη ζηε ζεψξεζε πσο ε ζεξαπεία πξνέξρεηαη απφ ηνλ
ίδην ηνλ νξγαληζκφ, πνπ κε ψζεζε ην εξέζηζκα ηνπ θαξκάθνπ δηεγείξεηαη έηζη ψζηε λα
απηνταζεί. Σν θάξκαθν ηνλ βνεζά λα απην-νξγαλσζεί ζεξαπεπηηθά, ζπρλά δε κέζσ ηεο
παξνδηθήο ρεηξνηέξεπζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ (“ζεξαπεπηηθή επηδείλσζε”).
Οη βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο είλαη νη εμήο:
α) Ο Νόκνο ησλ Οκνίσλ πνπ δηαηππψλεηαη κε ηε θξάζε “similia similibus curentur” (“ηα
φκνηα ζεξαπεχνπλ ηα φκνηα”) πεξηγξάθεη πψο θπζηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ, ζε
πγηείο αιιά πξνδηαηεζεηκέλνπο αλζξψπνπο, ζπκπηψκαηα φκνηα κε απηά πνπ ζεξαπεχνπλ ζε
αζζελείο (Hahnemann, 1796),
β) Ο Νόκνο ηνπ Δλόο Φαξκάθνπ επηηάζζεη πσο ζηελ Κιαζζηθή Οκνηνπαζεηηθή, ηνλ
απζεληηθφ ηχπν Οκνηνπαζεηηθήο πνπ αθνινπζεί ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αξρέο ηνπ Hahnemann,
πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή κφλν έλα θάξκαθν, ην “όκνην” (similimum) βάζεη ηεο
νιφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ (Hahnemann, 1797, 1805),
γ) Ο Νόκνο ηεο Διάρηζηεο Γόζεο δειψλεη πσο ε ηζρχο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο
εληζρχεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αχμεζε ηεο δπλακνπνίεζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο νπζίαο
(Hahnemann, 1788, 1801) θαζψο νη αζζελείο πνπ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη πξνο κηα ρεκηθή
νπζία εμαηηίαο αζζέλεηαο ή πξνέθζεζήο ηνπο ζηελ νπζία, αληηδξνχλ αθφκα θαη ζε εμαηξεηηθά
κηθξέο ζπγθεληξψζεηο απηήο ηεο νπζίαο - απνθξηζηκφηεηα πνπ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη θαη
απφ ηα επξήκαηα ζχγρξνλσλ κειεηψλ γνληδηαθήο έθθξαζεο (Μarzotto et al., 2014 – Bellavite
et al., 2016 – Οlioso et al., 2016), θαη ηέινο,
δ) Ο Νόκνο ηεο Καηεύζπλζεο ηεο Θεξαπείαο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Γεξκαλφ ηαηξφ
Constantine Hering (1800-1880) δειψλεη πσο θάζε επηηπρεκέλε δηαδηθαζία ίαζεο έρεη
θαηεχζπλζε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηα έμσ, απφ ην θεθάιη πξνο ηα θάησ θαη
ζε αληίζηξνθε θνξά απφ ηε ρξνληθή ζεηξά εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Δπνκέλσο ην ζψκα
έρεη ηελ ηάζε λα σζεί ηελ αζζέλεηα καθξηά απφ ηα φξγαλα ζνβαξφηεξεο δσηηθήο ζεκαζίαο θαη
πξνο ηα ιηγφηεξν δσηηθά φξγαλα, θαη λα ηελ εθδειψλεη κε ζπκπηψκαηα ζηελ πεξηθέξεηα. Σν
δε νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν πξνθαιεί κηα πξνζσξηλή αθίλδπλε λφζν πνπ επαλεκθαλίδεη
παιαηφηεξα ζπκπηψκαηα, πνπ εκθαλίδνληαη θαη ππνρσξνχλ ζε αληίζηξνθε ζεηξά απφ απηή ηεο
αξρηθήο ηνπο εκθάληζεο.
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Δηθόλα Ση.2: Ο Νόκνο ηεο Καηεύζπλζεο ηεο Θεξαπείαο ζύκθσλα κε ηνλ Constantine Hering

Καηά ηνλ 20ν αηψλα ε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο θαη επέθηαζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο
νκνηνπαζεηηθήο κέζα απφ έλα ζπζηεκηθφ πξίζκα νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε κηαο αθφκα
ππφζεζεο, απηήο ησλ Δπηπέδσλ Τγείαο (Βπζνχιθαο, 1994), πνπ εμεγεί θαη πξνβιέπεη ηελ
πνξεία ηεο λφζνπ θαη ηεο ίαζεο ζε αζζελείο δηαθνξεηηθήο νιηθήο επξσζηίαο. Τπνηίζεηαη κηα
ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνχ κε βάζε ηξία νξγαλσηηθά πξφηππα πνπ επηθνηλσλνχλ,
αιιειεπηδξνχλ θαη αιιειεμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ παξάγεη ηε
ζπλνιηθή θαηάζηαζε πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ. χκθσλα κε ηελ ίδηα ζεσξία, θάζε άλζξσπνο ζε
θάζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή αλήθεη ζε κηα νξηζκέλε βαζκίδα κηαο ηδεαηήο βαζκνλνκεκέλεο
θιίκαθαο νιηθήο πγείαο θαη επξσζηίαο. Οη βαζκίδεο απηέο απνθαινχληαη ζπκβαηηθά “Δπίπεδα
Τγείαο” (Δ.Τ.). Σν Δ.Τ. ππνδεηθλχεη ηε βαζχηεηα ηεο λνζεξφηεηαο ηνπ αζζελνχο, ηε
βαξχηεηα ηεο πξφγλσζήο ηνπ αιιά θαη ηελ πξφβιεςε ηεο απφθξηζήο ηνπ ζηε ιήςε ηνπ
θαηάιιεινπ θαξκάθνπ. Ζ δηαθνξά κε ηε ζπκβαηηθή Ηαηξηθή έγθεηηαη εδψ ζην φηη ηα
ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα δε ζεσξνχληαη απαξαηηήησο ζνβαξφηεξα απφ ηα ςπρηθά. Αληίζεηα, θαη
ζχκθσλα κε ην Νφκν ηεο Καηεχζπλζεο ηεο Θεξαπείαο ηνπ Hering, ππάξρεη ηεξαξρηθή
δηαβάζκηζε ζε θαζεκία απφ ηηο ηξείο θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ - ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά,
δηαλνεηηθά - άξα έλα ζνβαξφ ςπρηθφ ζχκπησκα κπνξεί λα ζεσξείηαη έλδεημε κεγαιχηεξεο
λνζεξφηεηαο απφ φηη έλα κέηξηαο ζνβαξφηεηαο, ζσκαηηθφ. Ζ ζεσξία ησλ Δ.Τ. βαζίζηεθε ζε
ζεηξά εκπεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην φηη νη βαξηά ςπρηθά αζζελείο
ζπάληα εθδειψλνπλ νμέα ζπκπηψκαηα φπσο πςειφ ππξεηφ, ελψ θαζψο ε ςπρηθή πάζεζε
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ππνρσξεί κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξαπείαο, κπνξνχλ λα επαλεκθαληζηνχλ νμέα ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα (Vithoulkas, 1991). Άιισζηε ν Νφκνο ηεο Καηεχζπλζεο ηεο Θεξαπείαο ππνλνεί
κηα ηεξάξρεζε ησλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ κε “ζεκαληηθφηεξα” απηά πνπ παξάθεηληαη ζην
Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα θαη “ιηγφηεξν ζεκαληηθά” απηά πνπ είλαη πην καθξηά απ‟απηφ. Με
βάζε ηε ζεσξία ησλ Δ.Τ. δηαθνξνπνηνχληαη νη παξάκεηξνη ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο φπσο ε πξνηεηλφκελε δπλακνπνίεζε - θαη αμηνινγείηαη δηαθνξεηηθά ε απφθξηζε ηνπ αζζελνχο,
ζπλζέηνληαο κηα δπλακηθή εηθφλα δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο θαη δξάζεο-αληίδξαζεο πνπ ν
ηαηξφο νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα αθνπγθξάδεηαη ζηελά.
ια ηα παξαπάλσ νθείινπλ λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ζην ζρεδηαζκφ θιηληθψλ κειεηψλ κε
αζζελείο (Fisher, 1995 – Gray, 2000 - Oberbaum et al., 2003) ελψ ζηε βαζηθή έξεπλα ε
εθαξκνγή ηνπο είλαη δπζθνιφηεξε. Γηα ηε δηελέξγεηα κειεηψλ βαζηθήο έξεπλαο απαηηνχληαη
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γεληθά, ε ζπζηεκηθή ρξνηά απηψλ ησλ ελλνηψλ επηηάζζεη θαη ηε
ρξήζε θαηά ην δπλαηφλ ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ ζε δνθηκέο βαζηθήο έξεπλαο αιιά θαη ηε
ρξήζε κεζνδνινγηψλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ε
κεγάιε εμαηνκίθεπζε πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ην Νφκν ησλ Οκνίσλ ζεκαίλεη πσο ε ρξήζε
θιαζηθψλ κεζνδνινγηψλ θιηληθήο έξεπλαο δελ είλαη νχηε εχθνιε αιιά νχηε θαη ζσζηή ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Απηά αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην ηνπ παξαξηήκαηνο,
“Μεζνδνινγηθέο Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Έξεπλαο ζε Τπεξαξαηά Γηαιχκαηα”, θαη ζε ζπλάξηεζε κε
ηελ πξνθείκελε δηδαθηνξηθή έξεπλα.
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2. Μεζνδνινγηθέο Ηδηαηηεξόηεηεο ηεο Έξεπλαο ζε Τπεξαξαηά Γηαιύκαηα
ηαλ θάπνην θαηλφκελν παξαηεξείηαη επαλαιακβαλφκελα ζην θπζηθφ ή ην αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ, o επηζηεκνληθφο λνπο νδεγείηαη ζηελ εμεηαζηηθφηεηα θαη ζηε δηαηχπσζε
εξσηήζεσλ. χκθσλα κε ηελ Δπηζηεκνληθή Μέζνδν, ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία μεθηλά κε ηε
δηαηχπσζε κηαο ππφζεζεο κε βάζε ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε. Έηζη αλνίγεη ν
δξφκνο γηα ην ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ φρη κφλν
ζηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ, θαη άξα ζηελ επηβεβαίσζε ή ηελ απφξξηςε
ηεο ππφζεζεο, αιιά θαη ζηελ ελδερφκελε δηεχξπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. Ζ
ππφζεζε πνπ δηαηππψλεηαη κπνξεί λα είλαη εθηεηακέλε, λα αθνξά δειαδή κηα επξεία πεξηνρή
ζρεηηθή κε ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν, ή λα είλαη κηα πξνζσξηλή ππφζεζε εξγαζίαο κε ζθνπφ
ηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηελέξγεηα απζηεξά
ειεγρφκελσλ πεηξακάησλ κε επαλαιήςηκα απνηειέζκαηα, νδεγνχλ είηε ζηελ θαηάξξηςε ηεο
ππφζεζεο είηε ζηελ επηβεβαίσζή ηεο. ηηο πεηξακαηηθέο επηζηήκεο, ε πεηξακαηηθή
επηβεβαίσζε είλαη αδηαπξαγκάηεπηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή κηαο ππφζεζεο.
Γηαθνξεηηθά νδεγνχκαζηε είηε ζηελ απφξξηςε είηε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππφζεζεο, κέρξη
λα επηηχρνπκε ηελ απφδνζε κηαο ξεαιηζηηθήο θαη αθξηβνχο πεξηγξαθήο ηνπ θφζκνπ (Wilson,
1952).
Πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε πσο ε αξρηθή
ππφζεζε ηζρχεη κελ, αιιά κφλν γηα ζπγθεθξηκέλν ππνπεδίν παξακέηξσλ. Ωο παξάδεηγκα
αλαθέξνληαη νη Νεπηψληνη λφκνη ηεο Κιαζζηθήο Μεραληθήο πνπ ηζρχνπλ κφλν γηα ηαρχηεηεο
κηθξφηεξεο απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο θαη γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηηο αηνκηθέο
ησλ 10-8 κε 10-9 m (Marion, 2013). Ωο άιιν παξάδεηγκα, άκεζα ζρεηηθφ κε ην ζέκα ηεο
δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 10.4 ηεο πδήηεζεο ην
θαξκαθνινγηθφ θαηλφκελν ηεο “φξκεζεο” (hormesis), φπνπ πνιχ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο
ελφο ηνμηθνχ παξάγνληα πξνθαινχλ ζε βηνινγηθά ζπζηήκαηα ηελ αθξηβψο αληίζεηε επίδξαζε
απφ απηή ησλ ηνμηθψλ δφζεσλ, επηθέξνληαο έλα είδνο ρεκεηνπξνθχιαμεο. Με ηνλ φξν
“ρεκεηνπξνθχιαμε” πεξηγξάθεηαη ε πξνιεπηηθή ρξήζε θάπνηνπ θαξκαθεπηηθνχ παξάγνληα,
είηε πξίλ ηελ έθζεζε ζε θάπνην παζνγφλν εξέζηζκα, είηε κεηά ηελ ελ ιφγσ έθζεζε αιιά πξηλ
ηελ νπνηαδήπνηε εθδήισζε ζεκείσλ αζζέλεηαο (Golan et al., 2012).
Δλψ ε παξαδνζηαθή ζεψξεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ πεξηγξάθεη κηα πξννδεπηηθή θαη
γξακκηθή πξφνδν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε βάζε ηε ζπζζψξεπζε δεδνκέλσλ, ν Thomas
Kuhn (1962) ππνζηήξημε πσο, ζηελ επηζηήκε, κεγάιεο ρξνληθέο πεξίνδνη κε ελλνηνινγηθή
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ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα πξνο απνδεθηά ζεσξεηηθά πιαίζηα ή Παξαδείγκαηα (paradigms), φξν
πνπ εηζήγαγε ν ίδηνο, δηαθφπηνληαη απφ ηελ αλαθάιπςε πεηξακαηηθψλ “αλσκαιηψλ” πνπ δελ
ζπλάδνπλ κε ηα θξαηνχληα επηζηεκνληθά ζρήκαηα. Δλψ ε ζπλήζεο πεπνίζεζε ηεο
“θαλνληθήο επηζηήκεο” (“normal science”) είλαη πσο φια ηα θαηλφκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ
θάπνηα ζηηγκή ζα εμεγεζνχλ κε βάζε ην εθάζηνηε θξαηνχλ πιαίζην, πνπ άιισζηε πέηπρε
θάπνηε λα εμεγήζεη άιια “παξάδνμα θαηλφκελα”, εληνχηνηο ε αλαθάιπςε θαηλνχξησλ
αζηνρηψλ ζηα δεδνκέλα νδεγεί μαλά ζε αιιαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ επηζηεκνληθνχ Παξαδείγκαηνο.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φρη απιά λα εμεγνχληαη γηα πξψηε θνξά ηθαλνπνηεηηθά νη
πξφζθαηεο πεηξακαηηθέο “αλσκαιίεο” αιιά λα εξκελεχνληαη εθ λένπ θαη ηα παιαηφηεξα
δεδνκέλα πνπ είραλ ηαθηνπνηεζεί βνιηθά ζην πξνεγνχκελν ζπλεθηηθφ πιαίζην. Απηή ε
ζχγθξνπζε ηνπ θαηλνχξηνπ κε ην θαζηεξσκέλν πιαίζην ζθέςεο, εηθάδεη ν Kuhn, είλαη κηα
αλακελφκελε θαη αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία ζηελ επηζηήκε, θαη ζηελ αξρή εληείλεηαη απφ ηελ
χπαξμε πνιπάξηζκσλ αλσκαιηψλ θαη εμεγεηηθψλ θελψλ, πνπ αθφκα δελ έρνπλ εξκελεπηεί.
ηαλ νη “αλσκαιίεο” παξαηεξνχληαη κε ζπλεπή θαη επαλαιακβαλφκελν ηξφπν, νδεγνχλ ζηηο
κεηαηνπίζεηο επηζηεκνληθψλ Παξαδεηγκάησλ (paradigm shifts) κε ηξφπν αικαηψδε θαη κε
γξακκηθφ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην πεηξακαηηθφ ζθέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Μεζφδνπ νθείιεη λα κελ
είλαη κηα άθακπηε δηαδνρή πξνδεδηθαζκέλσλ βεκάησλ αιιά κηα επκεηάβιεηε θαη
δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ αθνξά έλα γλσζηηθφ πεδίν ηνπ νπνίνπ
ζεκαληηθά ζηνηρεία δελ έρνπλ αθφκα απνζαθεληζηεί (Gauch, 2003). Έλα ηέηνην γλσζηηθφ
πεδίν είλαη απηφ ησλ ππεξαξαηψλ δπλακνπνηεκέλσλ δηαιπκάησλ (ΤΓΓ) ην νπνίν ιφγσ ησλ
ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ηνπ απφ ην πεδίν ηεο θιαζζηθήο θαξκαθνινγίαο πξνυπνζέηεη
νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ησλ ΤΓΓ θαη ρξήζε
κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ πνπ επζπγξακκίδνληαη πξνο απηέο ηηο αξρέο. Οη δηαθνξέο σο
πξνο ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ησλ δηαιπκάησλ, σο πξνο ηελ απζηεξά εμαηνκηθεπκέλε
ζπληαγνγξάθεζε (αλ πξφθεηηαη γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε), σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο δφζεηο
ρνξήγεζεο θαη σο πξνο ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ θάζε ρνξήγεζε θαξκάθνπ
(δειαδή ηί λνείηαη σο “επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή απφθξηζε”) θαζηζηνχλ ζεκαληηθή κηα
πξνζέγγηζε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο (Righetti et al., 2011).
Δηδηθφηεξα, ν ζρεδηαζκφο κηαο νξζήο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε κειέηε ΤΓΓ
παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο αθφκα θαη φηαλ ε κειέηε αθνξά κφλν θπζηθνρεκηθέο κεηξήζεηο,
θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ δηαιπκάησλ ζε δσληαλά βηνινγηθά
ζπζηήκαηα. Αλαθέξνπκε δχν ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.
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Πξώηνλ, ζηελ θιαζζηθή Βηνταηξηθή ε δηελέξγεηα δηπιψλ-ηπθιψλ ηπραηνπνηεκέλσλ
πεηξακάησλ (φπνπ ηα πεηξακαηηθά ππνθείκελα ρσξίδνληαη ηπραία ζε πεηξακαηηθέο νκάδεο,
θαη φπνπ νχηε ν πεηξακαηηζηήο νχηε ν αζζελήο γλσξίδεη πνηά ζπλζήθε ρνξεγείηαη ζε θάζε
πεξίπησζε) πξνθπιάζζεη απφ ηελ πξνθαηάιεςε πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. Ζ κεζνδνινγία απηή θαζίζηαηαη εθηθηή ιφγσ ηνπ φηη ζηελ
θιαζζηθή Ηαηξηθή ε λφζνο ζεσξείηαη σο έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν
θνηλψλ γηα φινπο ηνπο πάζρνληεο απφ ηελ αζζέλεηα. ηε ζεξαπεπηηθή ησλ ΤΓΓ φκσο, ε
λφζνο ζεσξείηαη σο κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή γηα θάζε έλαλ
αζζελή. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ζηελ θιαζζηθή Ηαηξηθή ζα ήηαλ κεζνδνινγηθά εχθνιν λα
κειεηεζεί ε επίδξαζε ελφο β-αλαζηνιέα ζε ππεξηαζηθνχο αζζελείο, ζηελ Οκνηνπαζεηηθή
θάηη αληίζηνηρν δελ είλαη εθηθηφ αθνχ φρη κφλν νη αζζελείο θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη
δηαθνξεηηθνχ θξηηεξίνπ, αιιά θαη ε ίδηα πνξεία ηεο ζεξαπεπηηθήο απφθξηζεο είλαη
πνιχπινθε (Oberbaum et al., 2003). πγθεθξηκέλα, φρη απιψο κπνξεί, αιιά θαη είλαη
εμαηξεηηθά πηζαλφ, λα ππάξμεη αξρηθή βξαρππξφζεζκε ρεηξνηέξεπζε (“ζεξαπεπηηθή
επηδείλσζε”) αθνινπζνχκελε απφ ζαθή θαη ζηαζεξή βειηίσζε ή λα ρξεηαζηεί δηαδνρηθή
ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ίδηνπ θαξκάθνπ ή θαη δηαθνξεηηθψλ θαξκάθσλ
γηα λα νινθιεξσζεί ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Σν ηειεπηαίν ζε θακία πεξίπησζε δελ
κεηαθξάδεηαη σο αζηνρία ηνπ πξψηνπ θαξκάθνπ, αιιά ζεσξείηαη πσο αληαλαθιά ηελ
πνιπεπίπεδε ηεξάξρεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ησλ ζπκπησκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ
νκνηνπαζεηηθή ζεσξία (Vithoulkas, 1980, 2002, 2010).
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα νξζά επηιεγκέλσλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ έρεη δεηρζεί ζε
καθξνζθνπηθφ θιηληθφ επίπεδν ζε ελήιηθεο αλζξψπνπο, βξέθε θαη δψα. Δηδηθά νη δχν
ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ πσο ε ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ ππεξαξαηψλ
δηαιπκάησλ δελ νθείιεηαη ζε θαηλφκελα “εηθνληθνχ θαξκάθνπ” (Linde et al., 1997).
Παξνι‟απηά, θάπνηα αλάκεηθηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζε θιηληθέο δνθηκέο
νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ηα ζηαζεξά ζεηηθά απνηειέζκαηα θιηληθψλ δνθηκψλ
ζπκβαηηθψλ θαξκάθσλ πνπ κειεηνχλ ηνπηθά απνκνλσκέλα φξγαλα θαη ηζηνχο, είλαη πηζαλφ
λα νθείινληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηελ νκνηνπαζεηηθή
δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή (Bellavite et al., 1995, 2002). Λέγεηαη επίζεο πσο πνιιέο
δνθηκέο νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ έρνπλ νδεγήζεη ζε αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα επεηδή ν
ζρεδηαζκφο ηνπο δελ αθνινχζεζε πηζηά βαζηθέο αξρέο ηεο θιαζζηθήο νκνηνπαζεηηθήο
ζεξαπεπηηθήο, φπσο ηε δπλακνπνίεζε ηνπ θαξκάθνπ κεηά απφ θάζε αξαίσζε ή ηελ
εμαηνκηθεπκέλε ζπληαγνγξάθεζε. Γηα παξάδεηγκα, κηα κειέηε εκηθξαληαθψλ αζζελψλ πνπ
έδεημε θαιχηεξα πνζνζηά βειηίσζεο ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ ην εηθνληθφ θάξκαθν, απφ φηη ζε
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αζζελείο πνπ έιαβαλ αγσγή κε ΤΓΓ, επηθξίζεθε ζθφδξα (Vithoulkas, 2008) φρη κφλν ιφγσ
κεζνδνινγηθψλ ζθαικάησλ πνπ ζα ήηαλ απαξάδεθηα γηα νπνηαδήπνηε θιηληθή κειέηε αιιά
θαη γηα εηδηθή άγλνηα ησλ δνζνινγηψλ πνπ ελδείθλπληαη ζηε ζεξαπεπηηθή ησλ ΤΓΓ, ηεο
αλάγθεο γηα δηαδνρηθέο ζπληαγνγξαθήζεηο, θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο “ζεξαπεπηηθήο
επηδείλσζεο” ή αξρηθήο ρεηξνηέξεπζεο πνπ αθνινπζείηαη απφ καθξνπξφζεζκε βειηίσζε δειαδή, ην αθξηβψο αληίζεην απφ απηφ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ ρνξήγεζε ελφο εηθνληθνχ
θαξκάθνπ.
Γεληθά, ε θηινζνθία ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο έγθεηηαη ζηελ απζηεξή εμαηνκίθεπζε
αθφκα θαη κεηαμχ αζζελψλ κε ην ίδην ηαηξηθφ ζχκπησκα, θαζψο ην ζχκπησκα ζεσξείηαη σο
κηα έλδεημε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ θηλεηνπνίεζε ζε θάζε αζζελή πνιχ
δηαθνξεηηθψλ λεπξν-αλνζνελδνθξηληθψλ αληηδξάζεσλ, κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζε ζρέζε κε
ηε ζπλνιηθή λνζεξφηεηα. Έρεη ιερζεί πσο ην πξφβιεκα ηεο εμαηνκίθεπζεο ζηελ πεηξακαηηθή
δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί ζπγθξίλνληαο φρη έλα κή-ππεξαξαηφ θάξκαθν κε
έλα θάξκαθν ηεο θιαζζηθήο Ηαηξηθήο, αιιά ζπγθξίλνληαο ζπλνιηθά ηελ ζεξαπεπηηθή ησλ
ΤΓΓ

-

δειαδή

ην

ζχλνιν

ησλ

δηαθνξεηηθψλ

νκνηνπαζεηηθψλ

θαξκάθσλ

πνπ

ζπληαγνγξαθνχληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε ζε δηαθνξεηηθνχο αζζελείο - κε έλα
ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ ίδηα πάζεζε βάζεη ηεο θιαζζηθήο Ηαηξηθήο
(Gray, 2000).
Ζ δεύηεξε ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ησλ ΤΓΓ είλαη πσο εμ νξηζκνχ γίλεηαη
ζπληαγνγξάθεζε ηνπ θαξκάθνπ φρη κφλν κε βάζε θάπνην κεκνλσκέλν θιηληθφ ζχκπησκα,
αιιά κε βάζε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αζζελνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πλεπκαηηθψλ
θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ παξακέηξσλ. Οη ηειεπηαίεο, κάιηζηα, ζεσξνχληαη βαξχλνπζαο
ζεκαζίαο. Δπνκέλσο ε ζεξαπεπηηθή ησλ ΤΓΓ δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί ηθαλνπνηεηηθά παξά
κφλν κε ηε βνήζεηα ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θαη νπνηαδήπνηε αμηφπηζηε ζεσξία γηα ην
κεραληζκφ δξάζεο απηψλ ησλ δηαιπκάησλ δελ κπνξεί παξά λα πξνθχςεη κέζα απφ
επηζηεκνληθέο ζεσξίεο κε ζπζηεκηθή ζεψξεζε (Hankey, 2006).
Αθνχ, ινηπφλ, ε πεηξακαηηθή κειέηε ησλ ΤΓΓ σο ζεξαπεπηηθνχ παξάγνληα νθείιεη λα
εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηνπ θαξκάθνπ ζε νιφθιεξν ην άηνκν, πξνθχπηεη δήηεκα θαί σο πξνο
ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαί σο πξνο ηελ ηππνπνίεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε
ηνπο. ε φ,ηη αθνξά κειέηεο κε αλζξψπηλα ππνθείκελα, ην δήηεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κε
ηελ θαηαγξαθή φρη κφλν ησλ απζηεξά πνζνηηθψλ παξακέηξσλ αιιά θαη ησλ πνηνηηθψλ
κεηαβιεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, κέζα απφ “Δξσηεκαηνιφγηα Πνηφηεηαο Εσήο”
(“Quality-of-Life Questionnaires”). Ζ πνηνηηθή έξεπλα (qualitative research) απνηειεί έλα
εδξαησκέλν θαη απνδεθηφ ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ησλ επηζηεκψλ πγείαο, φπνπ κέζσ
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αλαιπηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη παξαηεξήζεσλ, επηηπγράλεηαη βαζχηεξε
θαηαλφεζε θαη επξίζθνληαη

ζεκαληηθνί ζπζρεηηζκνί πνπ νδεγνχλ ζηε ζθαηξηθφηεξε

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζε κηα επαγσγηθή
ζπιινγηζηηθή,

ζηα

πιαίζηα

ηνπ

Γηεξκελεπηηθνχ

(Ιnterpretivist)

επηζηεκνινγηθνχ

Παξαδείγκαηνο, πνπ ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε θαί ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ
πεηξακαηηθνχ ππνθεηκέλνπ αιιά θαί ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο (Broom et al., 2007). Ζ
ζπιινγηζηηθή απηή είλαη ρξήζηκε φρη κφλν ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο αιιά θαη ζε θάζε
ζπζηεκηθή ζεξαπεπηηθή κέζνδν, αθνχ εμ νξηζκνχ νη κέζνδνη απηέο είλαη πιεξνθνξηαθά
πινχζηεο (“information-rich”) ζπλάδνληαο κε ηελ απμαλφκελε έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο
παξφρνπο πγείαο ζηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθά πινχζησλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ δεδνκέλσλ
γηα ηνπο αζζελείο (Rector, 2001 – Feather, 2004).
ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, ε δπλαηφηεηα γηα εμαηνκίθεπζε
πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο κε ρξήζεο αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ. Δλψ ν αλζξψπηλνο
αζζελήο κπνξεί ιεθηηθά λα πεξηγξάςεη κή νξαηέο ή κε κεηξήζηκεο αιιαγέο, ζηε βαζηθή
έξεπλα απηή ε παξάκεηξνο απνπζηάδεη. Ζ ρξήζε πεηξακαηφδσσλ, ηζηψλ θαη θπηηάξσλ δίδεη
φκσο ζηε δηδαθηνξηθή έξεπλα απηή ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο εμάιεηςεο
νπνηαζδήπνηε επίδξαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ. Λέγεηαη, κάιηζηα, πσο
κειέηεο ηέηνηνπ είδνπο, φληαο ειεχζεξεο ελλνηνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ
ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζε θιηληθέο κειέηεο ζε αλζξψπηλνπο αζζελείο, παξέρνπλ κηα
εμαηξεηηθή επθαηξία γηα απνηειέζκαηα κή ακθηζβεηήζηκεο ζνβαξφηεηαο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ πξνθχςεη απφ ζσζηέο πεηξακαηηθέο κεζφδνπο θαη
λα απνδεηθλχνληαη επαλαιήςηκα απφ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα (Bellavite et al.
1995).
Αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ, πξφζθαηεο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ
αληηθεηκεληθή βηνρεκηθή ππφζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ: απεηθνλίζεηο κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία
έδεημαλ πσο ηα ίδηα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ δηεγείξνληαη κέζσ ηεο πεπνίζεζεο πσο έρεη ιεθζεί
αλαιγεηηθφ θάξκαθν, φπσο θαη φηαλ ιακβάλεηαη ην θάξκαθν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Wager et
al., 2004). Ζ πιήξεο δηαιεχθαλζε ησλ κεραληζκψλ ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ ελδέρεηαη
“θαη‟αληηπαξάζεζε” λα δηεπθνιχλεη θαί ηελ απνζαθήληζε ηνπ κεραληζκνχ δξάζεο ησλ ΤΓΓ
Γλσξίδνπκε ήδε, πάλησο, πσο ππάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν: ηα ΤΓΓ φηαλ
ρνξεγνχληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθέο ηνπο εθαξκνγήο, δξνπλ αληίζηξνθα
απ‟φηη ην εηθνληθφ θάξκαθν, αθνχ κε ηε ιήςε ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ δελ ππάξρεη αξρηθή
επηδείλσζε πνπ λα αθνινπζείηαη απφ καθξνρξφληα ίαζε, αιιά αξρηθή βειηίσζε πνπ
αθνινπζείηαη απφ ζχληνκε ππνηξνπή (Vithoulkas 2008, 2010).
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Ζ έιιεηςε δπλαηφηεηαο γηα εμαηνκηθεπκέλε ζπληαγνγξάθεζε ζήκαηλε πσο ζηε δηδαθηνξηθή
έξεπλα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηεξεζεί ε - θεληξηθή ζηελ ζεξαπεπηηθή ησλ ΤΓΓ - Αξρή ησλ
Οκνίσλ αθνχ ζηα πεηξάκαηα κε δψα, ηζηνχο ή θχηηαξα δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί ην
πιήξεο λεπξν-ελδνθξηλναλνζνινγηθφ πξνθίι, φπσο εθθξάδεηαη θαί κέζα απφ ηε δηαλνεηηθή
θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα. Σν δήηεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε κε δχν ηξφπνπο:
Πξώηνλ, ζε φηη αθνξά ηα πεηξάκαηα ζε δψα, θαη εηδηθφηεξα ζηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο
κειέηεο ζην ΚΝ θαη ζηα ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα, έγηλε ε παξαδνρή πσο ην πγηέο
πεηξακαηφδσν παξνπζηάδεη απφ ηε θχζε ηνπ, θαη ρσξίο λα αζζελεί, κηα ζπκπεξηθνξά πνπ
κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κε “ζπκπηψκαηα-θιεηδηά” (keynotes) βάζεη ησλ νπνίσλ
παξαδνζηαθά κπνξεί λα γίλεη ε νκνηνπαζεηηθή ζπληαγνγξάθεζε. Γηα παξάδεηγκα, είλαη
γλσζηφ θαη απνδεθηφ πσο νη κχεο εκθαλίδνπλ έληνλε λενθνβία θαη ζηγκνηαμία, δειαδή
απνθπγή ησλ θαηλνχξησλ θαη αλνηθηψλ ρψξσλ, θαη πξνηίκεζε πξνο ηηο πεξηθεξηθέο
επηθάλεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ αξρηθή επαθή ηνπο κε ην ρψξν (Treit,
1988 – Simon, 1994). H ζηγκνηαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηξσθηηθψλ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην
4.3.1, είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηή θαη έρεη απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ
γλσζηφηεξσλ κεζνδνινγηψλ ζπκπεξηθνξηθήο παξαηήξεζεο ζε ηξσθηηθά, φπσο ηεο
“Γνθηκαζίαο Αλνηρηνχ Πεδίνπ”, ηεο “Γνθηκαζίαο Δπηινγήο Φσηφο / θφηνπο” θαη ηεο
“Γνθηκαζίαο Αλνξζσκέλνπ Λαβπξίλζνπ”, πνπ αλαιχζεθαλ φιεο ζην θεθάιαην 3.3, ζηε
ζειίδα 69. Αλ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξεζνχλ σο ζπκπηψκαηα θαη
αληηζηνηρεζνχλ κε ηα ζπκπηψκαηα-θιεηδηά ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ην πξψην
θάξκαθν πνπ πξνθχπηεη είλαη ην Gelsemium sempervirens (δειεηεξηψδεο θίηξηλν γηαζεκί, κε
δξαζηηθφ

ζπζηαηηθφ

ηελ

ηζρπξή

λεπξνηνμηθή

νπζία

γειζεκίλε)

πνπ

ρνξεγείηαη

θνληνξηνπνηεκέλν θαη ππεξαξαησκέλν ζε αζζελείο κε θσηνθνβία, ηξέκνπιν, θνβηθή
παξάιπζε θαη αγνξαθνβία. Τπεξαξαηά δηαιχκαηα απφ εθρχιηζκα Gelsemium sempervirens
έρνπλ ήδε κειεηεζεί εθηεηακέλα κε ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο (Bellavite et al., 2012, 2011,
2009) νδεγψληαο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα επίδξαζεο ηνπ ππεξαξαηνχ
εθρπιίζκαηνο έλαληη ηνπ κάξηπξα αιιά θαί έλαληη ζπκβαηηθψλ αγρνιπηηθψλ θαξκάθσλ πνπ
ρνξεγήζεθαλ ζε κνξηαθή αξαίσζε. Σα ζεκαληηθά απηά πεηξάκαηα αλαθέξζεθαλ ζην
θεθάιαην 10.3, ζηε ζειίδα 278, θαη δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα επαιαλεθζνχλ κε ηε ρνξήγεζε
ηεο ίδηαο νπζίαο. Γηα ηελ επηινγή ησλ θαξκάθσλ ρξεζηκνπνηήζεθε φκσο ε ίδηα πξνζέγγηζε,
ηελ νπνία νη Bellavite et al. απνθαινχλ “ζπκπεξηθνξηθή ζθηαγξάθεζε” (behavioural
profiling) βάζεη ηεο εηθφλαο ηνπ δψνπ θαη ζπκπησκάησλ-θιεηδηψλ.
Σα επφκελα θάξκαθα πνπ θξίζεθε πσο ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηνηρεζνχλ κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ηππηθνχ κπφο σο πξνο ηελ
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θσηνθνβία, ηελ ζηγκνηαμία θαη ηελ

ππεξθηλεηηθφηεηα ήηαλ ηα Coffea cruda (πξνεξρφκελν απφ ην θπηφ Coffea arabica), Opium
(πξνεξρφκελν απφ ην θπηφ Papaver somniferum) θαη Cocculus indicus (πξνεξρφκελν απφ ην
θπηφ Anamirta cocculus). Οη θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ νπζηψλ αλαιχζεθαλ ζην
θεθάιαην 2.3.5, ζηε ζειίδα 52. ζνλ αθνξά ηελ αληηζηνίρηζε κε ηελ ζπκπεξηθνξηθή εηθφλα
ελφο ηππηθνχ κπφο, νη νπζίεο απηέο ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, ηεο
αλαιγεζίαο, ηεο ππλειίαο θαη ηεο έληνλεο απφθξηζεο ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα.
Παξάιιεια, ε επηινγή ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ δπλεηηθά λα
επεξεαζηνχλ παξάκεηξνη ησλ ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαηαγξαθψλ απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ
χζηεκα, θαζψο θαί νη ηξεηο απηέο νπζίεο είλαη λεπξνηξνπηθέο θαη επεξεάδνπλ ηελ θεληξηθή
λεπξνδηαβίβαζε. Παξαθάησ αλαθέξνληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ απηψλ νπζηψλ,
ζχκθσλα κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή, σο πξνο ηελ θαηλνκελνινγηθή εηθφλα λφζνπ
γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη (πεγή: ινγηζκηθφ “ARCHIBEL Radar / Synthesis” έθδνζε 8.1,
Keynotes) .

Coffea cruda


Γηεγείξεη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγάλσλ, απμάλνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
λεπξηθνχ θαη θαξδεηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο.



Νεπξηθή επεξεζηζηφηεηα, απμεκέλε επαηζζεζία ζε φια ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα.
Απμεκέλε επαηζζεζία ζηνλ πφλν. Νεπξαιγία ζε δηάθνξα ζεκεία.



Απμεκέλε παξαγσγή νπξηθνχ νμένο κε ζπλέπεηα εξεζηζκφ ησλ λεθξψλ, πφλνπο κπψλ
θαη αξζξψζεσλ.



Τπεξεπαηζζεζία δέξκαηνο. Νεπξηθφ ηξέκνπιν. Απμεκέλε αίζζεζε φζθξεζεο.



Αυπλία.



Παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο: δέζηε, θαηάθιηζε.



Παξάγνληεο πνπ ρεηξνηεξεχνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο: έληνλα ζπλαηζζήκαηα
(αθφκα θαη ραξάο), θαηαζηαιηηθέο λαξθσηηθέο νπζίεο, ηζρπξέο νζκέο, ζφξπβνο,
αλνηρηφο αέξαο, θξχν, λπρηεξηλέο ψξεο.

Opium


πκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην θφβν.



Καηάζιηςε, ππλειία, ιήζαξγνο, αλαιγεζία, νιηθή θαηάπησζε, απνπζία αληηδξάζεσλ.



Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν βαζχο θαη αλψδπλνο ιήζαξγνο. Βαζχο χπλνο,
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, απμεκέλε εθίδξσζε, επθνξία, παξαηζζήζεηο.
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Απνπιεμία. Τπεξεπαηζζεζία ζε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο. Διάηησζε ησλ εθνχζησλ
θηλήζεσλ, δηαζηνιή ηεο ίξηδαο, δηαλνεηηθή απνραχλσζε, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη
θξίζεο, δηέγεξζε θαληαζίαο, παξαηζζήζεηο.



Παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηνλ αζζελή: ςπρξά επηζέκαηα, δηαξθήο βάδηζε.
Παξάγνληεο πνπ ρεηξνηεξεχνπλ ηνλ αζζελή: δέζηε, θαηάθιηζε, χπλνο.

Cocculus indicus


παζκνί θαη πάξεζε, ζπλήζσο ηνπ κηζνχ ζψκαηνο. Δπηδξά ζηνλ εγθέθαιν ελψ
δελ επεξεάδεη ζπαζκνχο πξνεξρφκελνπο απφ ην λσηηαίν κπειφ.



Οδπλεξή ζχζπαζε ησλ άθξσλ θαη ηνπ θνξκνχ, ηεηαληθή ζπζηνιή.



Πνιχ ηζρπξή λαπηία θίλεζεο. Ίιηγγνο θαη ηάζε γηα έκεζε.



Αίζζεζε αδπλακίαο θαη θαηάπησζεο.



Παξάγνληεο πνπ ρεηξνηεξεχνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο: ιήςε ηξνθήο,
απψιεηα χπλνπ, ζφξπβνο, άγγηγκα, απφηνκεο θηλήζεηο, ζπλαηζζεκαηηθέο
αλαηαξάμεηο, έκκελνο ξχζε.



Απνηειεί ην βαζηθφ θάξκαθν γηα ζπκπηψκαηα νθεηιφκελα ζε έιιεηςε χπλνπ.

H επηινγή κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ ζε δψα επηβεβαηψλεηαη απφ
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Gonçalves et al., 2004 - Soares et al., 2007) φπνπ επίκπεο
αληαπνθξίζεθαλ ζε αγσγή κε ΤΓΓ γηα νπξνινίκσμε θαη ππνθηλεηηθφηεηα αληίζηνηρα, κφλν
φηαλ ηνπο ρνξεγήζεθε θάξκαθν κε εηθφλα ζπκπησκάησλ θαηλνκελνινγηθά αλάινγε εθείλεο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δψσλ.
Ζ ρεκηθή νπζία πνπ επηιέρζεθε γηα ηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο απφ ηζρηαθφ λεχξν
επίκπνο, ν θπηηαξνηνμηθφο παξάγνληαο νμαιηπιαηίλε, επηιέρζεθε επίζεο κε βάζε ηελ
ηεθκεξησκέλε επίδξαζή ηεο ζηε λεπξνδηαβίβαζε ζην ηζρηαθφ λεχξν (αλαιχζεθε ζην
θεθάιαην 2.4.5). Αλ θαη ε ζπληαγνγξάθεζε βάζεη ζπκπησκάησλ-θιεηδηψλ δελ απνδίδεη ηα
βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ απζηεξά εμαηνκηθεπκέλε ζπληαγνγξάθεζε, θξίζεθε
σζηφζν απαξαίηεηε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ ζε δψα. Απνηειεί
κεζνδνινγία απνδεθηή ζηα πιαίζηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο έξεπλαο (Oberbaum et al., 2003)
εθφζνλ ηα θάξκαθα αληηζηνηρνχλ ζε πιέγκα ζπκπησκάησλ θαη έρνπλ επηιερζεί απφ έκπεηξν
ηαηξφ. ηελ πεξίπησζε ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ηθαλνπνηήζεθαλ θαί ηα δχν απηά θξηηήξηα.
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Γεύηεξνλ, ζε φηη αθνξά ηηο κειέηεο ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, φπνπ δελ ππήξρε δπλαηφηεηα
γηα θαλελφο είδνπο καθξνζθνπηθφ ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή απφ ηνλ νπνίν
πξνήιζαλ ηα θχηηαξα, έγηλε ρξήζε ηζνπαζεηηθήο πξνζέγγηζεο.
Ζ ζεξαπεπηηθή ησλ ΤΓΓ ρξεζηκνπνηεί ηξεηο επξείεο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο θνηλφ
ζηνηρείν ηε ρξήζε πνιχ ρακειψλ θαη ππεξαξαηψλ ζπγθεληξψζεσλ αιιά δηαθέξνπλ κεηαμχ
ηνπο σο πξνο ηα εμήο: α) ζηελ Κιαζηθή πξνζέγγηζε (Classical Homeopathy), πνπ είλαη ε
απζεληηθή θαη κε ηξνπνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, ρνξεγείηαη κφλν έλα θάξκαθν θάζε θνξά (ην
όκνην), κε βάζε ηελ αθξηβή θαη απζηεξή αληηζηνίρηζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ αζζελνχο ηε
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κε ηελ γλσζηή ζπκπησκαηνινγία ηνπ θαξκάθνπ, β) ζηελ
Πνιύπινθε πξνζέγγηζε (Complex Homeopathy) ρνξεγείηαη κείγκα θαξκάθσλ, θαηά
θαλφλα κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ παξά ηελ νιηθή θαη ζε
βάζνο ίαζε ηνπ αζζελνχο, θαη γ) ζηελ Ηζνπαζεηηθή ή Ηζνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε
(Isopathy) επηηειείηαη ζηνρεπκέλε ζεξαπεία ή πξνθπιαθηηθή αγσγή έλαληη λφζνπ κε γλσζηή
αηηηνινγηθή αθεηεξία. ηελ ηζνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή ρνξεγείηαη, ππεξαξαησκέλνο, ν ίδηνο ν
παξάγνληαο πνπ επζχλεηαη ή κεηαθέξεη ηε λφζν (π.ρ. παζνγφλνο κηθξννξγαληζκφο, εθθξίζεηο
αζζελνχο ή ηνμηθή ρεκηθή νπζία) είηε πξνθπιαθηηθά, ελ είδεη ρεκεηνπξνθχιαμεο κέζσ
πξνεπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε ζεξαπεπηηθά ζε ήδε λνζνχληεο
(Βellavite et al., 2002).
Ζ ηζνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Γεξκαλφ ρεηξνχξγν θηελίαηξν
Johann Joseph Wilhelm Lux (1773–1849) θαη ηνλ Γεξκαλφ ηαηξφ Constantine Hering (18001880). Απηνί παξαηήξεζαλ πσο ε δηαδνρηθή αξαίσζε θαη θξνχζε παζνγφλσλ παξαγφλησλ
θαζηζηνχζε ην δηάιπκα ηθαλφ λα δξάζεη ζεξαπεπηηθά ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ λνζήζεη απφ
ηνπο παξάγνληεο απηνχο. Ζ αμησκαηηθή ξήζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο “Similia similibus
curentur” (“Τα όκνηα ζεξαπεύνπλ ηα όκνηα”) ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηξνπνπνηείηαη ζε
“Aequalia aequalibus curentur” (“Τα ίδηα ζεξαπεύνπλ ηα ίδηα”) θαη ν Νφκνο ησλ Οκνίσλ
κεηαηξέπεηαη ζε Νφκν ησλ Ηδίσλ, θαζψο ε ζπληαγνγξάθεζε δελ γίλεηαη βάζεη ηεο φκνηαο
εηθφλαο αιιά ρνξεγείηαη, ππεξαξαησκέλνο, θαζαπηφο ν παζνγφλνο παξάγνληαο. Ζ
Ηζνπαζεηηθή κπνξεί επνκέλσο λα ζεσξεζεί σο κηα πξψηκε κνξθή αλνζνζεξαπείαο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, νη απαξρέο ηεο βξίζθνληαη ζε αθφκα παιαηφηεξεο εκπεηξηθέο ζεξαπεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ απαληψληαη δηάρπηεο ζηε ιανγξαθία ηεο Ηαηξηθήο απφ ηα αξραία ρξφληα.
Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηή ε πξνιεπηηθή ιήςε κηθξψλ αιιά νινέλα απμαλφκελσλ
πνζνηήησλ δειεηεξίνπ, κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα
κπνξεί κειινληηθά λα αληηκεησπίζεη ελδερφκελε έθζεζε ζε ζαλαηεθφξα δφζε ηνπ ίδηνπ
δειεηεξίνπ (πξαθηηθή πνπ είλαη γλσζηή σο “κηζξηδαηηζκφο”). Δπίζεο, είλαη θαηαγεγξακκέλε
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ε απφ ζηφκαηνο ιήςε εθθξίζεσλ θαη ηζηψλ απφ δψα λνζνχληα απφ ιχζζα, γηα πξφιεςε ηεο
ιχζζαο (φπσο πξφηεηλε ν ηαηξφο ηεο αξραηφηεηαο, Γηνζθνπξίδεο) αιιά θαη, θαηά ηνλ 17ν
αηψλα, νη επηηπρείο ζεξαπείεο θπκαηηθψλ αζζελψλ κε ρνξήγεζε ηξνπνπνηεκέλσλ εθθξίζεσλ
ζηέινπ πξνεξρφκελσλ απφ ηνπο ίδηνπο. Οη Hering θαη Lux αλέπηπμαλ ζπζηεκαηηθά θαη κε
ρξήζε ππεξαξαηψζεσλ ηελ Ηζνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή θαη ηελ Ηζν-νξγαλνζεξαπεία, πνπ
βαζίζηεθαλ ζην αμίσκα πσο θάζε αζζέλεηα εκπεξηέρεη, έκπξαθηα θαη πιηθά, ηνλ ηξφπν θαη ηε
κέζνδν ζεξαπείαο ηεο (Bellavite et al., 1995). Ζ Ηζνπαζεηηθή ζεσξείηαη σο πξνζέγγηζε
ιηγφηεξν ζπζηεκηθή απφ ηελ Κιαζηθή πξνζέγγηζε, αζθψληαο ξπζκηζηηθή επίδξαζε πάλσ ζε
πνιχ ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο (Bonamin et al. 2008). Μπνξεί φκσο λα ζεσξεζεί
θαηαιιειφηεξε γηα ην ζρεδηαζκφ κειεηψλ βαζηθήο έξεπλαο, θαζψο πξνεηνηκάδεη ην
βηνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηε κειινληηθή αληηκεηψπηζε ηνπ παζνγφλνπ παξάγνληα (φηαλ ε
ππεξαξαηή ζπγθέληξσζε ρνξεγείηαη πξηλ ηε κνξηαθή) ή αληίζηξνθα, επηθέξεη ζην βηνινγηθφ
ζχζηεκα έλα είδνο ηερλεηήο λφζνπ (φηαλ ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ρνξεγείηαη πξίλ απφ
ηελ ππεξαξαηή).
Ο ζχγρξνλνο φξνο γηα ηελ Ηζνζεξαπεία είλαη “Γπλακνπνηεκέλε Μηθξν-αλνζνζεξαπεία”
(Dynamised Μicro-immunotherapy) κε ζθνπφ λα ηνληζηεί ε έκθαζε ζηε ξχζκηζε πνπ
επηηπγράλεηαη ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κέζσ ηεο ζηνρεπκέλεο παξαγσγήο αληηζσκάησλ
ή απην-αληηζσκάησλ (Julian, 1988).
ηε βηβιηνγξαθία ησλ ΤΓΓ, ε ηζνπαζεηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο
βαζηθήο έξεπλαο κε in vitro θχηηαξα (βι. θεθάιαην 10.4) αιιά θαη εθηεηακέλα ζε κειέηεο
γεσπνλίαο γηα ηελ πξνζηαζία θπηψλ απφ αζζέλεηεο θαη ηνμίλεο (Βetti et al., 2008). ηελ
παξνχζα έξεπλα, ε ηζνπαζεηηθή πξνζέγγηζε έγηλε κε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ είλαη
βηβιηνγξαθηθά θαη θιηληθά απνδεδεηγκέλα ηνμηθέο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξηθέο ζεηξέο:
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θπηηαξνηνμηθέο ελψζεηο ηεο πιαηίλαο, ζηζπιαηίλε θαη νμαιηπιαηίλε. Οη
νπζίεο απηέο, πνπ αλαιχζεθαλ ζηα θεθάιαηα 4.1.1 θαη 2.4.5 αληίζηνηρα, ρνξεγήζεθαλ ζε
ππεξαξαηέο δφζεηο ζηα θχηηαξα γηα αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα πξνθιεζεί επαηζζεηνπνίεζή ηνπο,
θαη ζηε ζπλέρεηα ρνξεγήζεθαλ θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο κνξηαθέο δφζεηο ελψ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ε θπξίσο επψαζε έγηλε κε ΤΓΓ θαη ε πξνεπαηζζεηνπνίεζε κε κνξηαθή δφζε, γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πνιχ κηθξφ (6 ψξεο απφ ηηο ζπλνιηθέο 72 ψξεο ηνπ πεηξάκαηνο) ψζηε λα
επηθέξεη θαηαζηξνθηθή επίδξαζε ζηνλ θπηηαξηθφ πιεζπζκφ αιιά επαξθέο ψζηε λα ηνλ
επαηζζεηνπνηήζεη. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππήξμε
απμεκέλε θπηηαξνπξνζηαζία ελψ ζε άιιεο απμεκέλε θπηηαξνηνμηθφηεηα, ελδερνκέλσο ιφγσ
ζπλεξγηζηηθήο δξάζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά, θαη νη ζπλεπαγσγέο ηνπο, ζπδεηήζεθαλ
εθηελψο ζηα θεθάιαηα 10.4 θαη 11. Παξφκνηα, ζηηο κειέηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο ζην
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Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα ππήξμε πξνεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ηζρηαθψλ λεχξσλ κε ΤΓΓ
γηα δηάξθεηα 6 σξψλ πξίλ ηελ επψαζε κε ηνλ ίδην ηνμηθφ παξάγνληα ζε κνξηαθή
ζπγθέληξσζε (θεθάιαην 2.4.4) ε νπνία δηαξθνχζε άιιεο 17 ψξεο, έσο ην ηέινο ηεο
ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο.
ρεδφλ ζε φια ηα πεηξάκαηα κε ΤΓΓ, σο ζπλζήθε κάξηπξα επηιέγεηαη ε ρνξήγεζε δηαιχηε
(πδαηηθνχ ή πδαηναηζαλνιηθνχ δηαιχκαηνο) πνπ έρεη ππνζηεί ηνλ ίδην αξηζκφ θξνχζεσλ κε ηα
δηαιχκαηα θαξκάθνπ (Khuda-Bukhsh, 2009). Απηφ έγηλε θαη ζηα πεηξάκαηα ηεο πξνθείκελεο
δηαηξηβήο, κε εμαίξεζε ηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο απφ ηζρηαθά λεχξα, φπνπ σο
ζπλζήθε κάξηπξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ρνξήγεζε νμαιηπιαηίλαο 10 κΜ θαη σο ζπλζήθε
θαξκάθνπ, ε πξν-επψαζε ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ κε ΤΓΓ νμαιηπιαηίλαο πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο 10 κΜ.
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Biphasic response effects on cells from ultra-low doses of chemotoxic agents
Leto Kyritsi, Theodora Choli-Papadopoulou
Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki

The effect of dilution on the cytotoxic properties of various chemical compounds does not
always follow the predictions of a linear dose-response model. There are various reports in the
scientific literature of low and ultra-low dilutions reversing the effects of higher dilutions and
occasionally a biphasic or sinusoidal curve response is seen, wherein serially diluting a toxic
compound gives rise to alternating peaks of cytotoxicity and cytoprotection. We report
preliminary findings with low and ultra-low dilutions of the two widely used
chemotherapeutic agents cisplatin (CDDP) and oxaliplatin (OXP) on cell lines, producing a
"biphasic" response both when administered on the cells without pre-incubation and when
administered after having pre-incubated the cells with a toxic concentration of the respective
platinum compound. The SRB colorimetric assay and Comet cell viability assay were used to
test DLD-1 and NGF-differentiated PC-12 cells maintained in culture, after administering
various standard, low and ultra-low doses of CDDP and OXP. There appears to be an
alternating effect of cytoprotection and of synergy towards cytotoxicity. Our observations hint
at a harmonic resonance effect with respect to the sensitivity of certain cells to the
concentration of certain toxic agents.
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Γηθαζηθή απόθξηζε θπηηάξσλ ζε ππεξαξαηά θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα
Λεηώ Κπξίηζε, Θενδώξα Υνιή-Παπαδνπνύινπ, Πελειόπε πιιηγλάθε
Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο, Τκήκα Φεκείαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
--

H επίδξαζε ηεο αξαίσζεο ζηελ θπηηαξνηνμηθή δξάζε δηαθφξσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ δελ αθνινπζεί
πάληα ηηο πξνβιέςεηο ελφο κνλνθαζηθνχ, ζηγκνεηδνχο κνληέινπ δφζεο-απφθξηζεο. ηελ
επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηνμηθνί παξάγνληεο πνπ, ζε ρακειέο ή θαη ππεξαξαηέο
δφζεηο, εκθαλίδνπλ αληίζεηε δξαζηηθφηεηα απφ απηή ησλ ππθλφηεξσλ ζπγθεληξψζεσλ. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη δηθαζηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ αληηζηνηρεί ζε εκηηνλνεηδή θακπχιε
απφθξηζεο, θαηά ηελ νπνία ε δηαδνρηθή αξαίσζε κε θξνχζε ηνμηθψλ ελψζεσλ θαη ε ρνξήγεζή
ηνπο ζε θχηηαξα πξνθαιεί ελαιιαζζφκελεο θνξπθέο θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη θπηηαξνπξνζηαζίαο.
Αλαθέξνπκε απνηειέζκαηα απφ ηε ρνξήγεζε ρακειψλ θαη ππεξαξαηψλ δφζεσλ ηεο επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελεο θπηηαξνηνμηθήο έλσζεο ηεο πιαηίλαο, νμαιηπιαηίλεο. ηαλ ρνξεγήζεθε ζε
θαξθηληθά θαί πγηή θχηηαξα in vitro, είηε ζε νκνηνπαζεηηθή αξαίσζε ρσξίο πξνεπαηζζεηνπνίεζε
ησλ θπηηάξσλ, είηε ζε ηνμηθή αξαίσζε θαηφπηλ πξνεπαηζζεηνπνίεζεο ησλ θπηηάξσλ κε
νκνηνπαζεηηθέο αξαηψζεηο, ην απνηέιεζκα ήηαλ δηαδνρηθέο ελαιιαγέο απμεκέλεο θαη κεησκέλεο
θπηηαξνηνμηθφηεηαο έλαληη ηνπ κάξηπξα. Γχν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο δνθηκαζίεο θπηηαξηθήο
βησζηκφηεηαο, ε ρξσκαηνκεηξηθή δνθηκαζία ζνπιθνξνδακίλεο Β (SRB assay) θαη ε δνθηκαζία
ειεθηξνθφξεζεο κνλαδηαίσλ θπηηάξσλ ζε πεθηή αγαξφδεο (Comet assay) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηε κέηξεζε ηεο επηβίσζεο θπηηάξσλ αδελνθαξθηλψκαηνο ηνπ νξζνχ, δηαθνξνπνηεκέλσλ
λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαη βιαζηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ νδνληηθνχ πνιθνχ, κεηά ηε ρνξήγεζε δηαθφξσλ
αξαηψζεσλ νμαιηπιαηίλεο. Δκθαλίδεηαη, ελαιιαζζφκελα, είηε θπηηαξνπξνζηαζία είηε ζπλέξγεηα
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο. Οη παξαηεξήζεηο καο ζπλάδνπλ κε βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο θαη λχμεηο γηα θαηλφκελα αξκνληθνχ ζπληνληζκνχ ζηελ απφθξηζε βηνινγηθψλ
ζπζηεκάησλ πξνο ηελ παξάκεηξν ηεο ζπγθέληξσζεο ηνμηθψλ νπζηψλ.
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