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Το χρόνιο ήπιο άγχος (στρες) (CMS) προκαλεί εκτεταμένη 
ελάττωση στα επίπεδα mRNA του υποδοχέα α της 
θυρεοειδική ορμόνης (TR-alpha) στον εγκέφαλο 
Πλήρως αναστρέψιμη κατάσταση με ιμιπραμίνη
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Το παθολογικό άγχος και οι αγχώδεις 
διαταραχές ευθύνονται για το ήμισυ 

περίπου της ψυχιατρικής νοσηρότητας στον 
πληθυσμό. 

Η αίσθηση του άγχους βιώνεται αρκετά συ-
χνά, ουσιαστικά από όλους τους ανθρώπους. 
Χαρακτηρίζεται από μια διάχυτη, δυσάρεστη, α-
σαφή αίσθηση αμηχανίας και συνοδεύεται συχνά 
από συμπτώματα του αυτόνομου νευρικού συστή-
ματος (π.χ. διάρροια, ζάλη, ταχυκαρδία, προκάρδιοι 
παλμοί, τρόμος, στομαχική δυσανεξία κ.λπ.). 

Ενώ σημαντικές κλινικές μαρτυρίες ενοχοποιούν 
τις θυρεοειδικές ορμόνες στην έκφραση της κατα-
θλιπτικής διαταραχής, η ειδική σχέση αυτής της 
ανάμειξης παραμένει αδιευκρίνιστη. Ο α υπότυ-
πος (TR-alpha) είναι ο πιο διαδεδομένος υποδο-
χέας θυρεοειδικών ορμονών στον εγκέφαλο. Εδώ 

εξετάζουμε αλλαγές στην έκφραση του αγγελιο-
φόρου (mRNA) για τον υποδοχέα α στην κατάθλι-
ψη με χρόνιο ήπιο άγχος. Αρουραίοι, οι οποίοι ε-
κτέθηκαν σε πρόγραμμα χρόνιου ήπιου στρες επί 
τρεις εβδομάδες εμφάνισαν προοδευτική μείωση 
της επιθυμίας για σακχαρόζη (δείκτης ανηδονίας). 
Στη συνέχεια λάμβαναν καθημερινά φαρμακευτική 
αγωγή, είτε με ιμιπραμίνη (ΙΜΙ 10mg/kg), είτε με 
έκδοχο, επί δύο εβδομάδες πριν θυσιαστούν για 
τις διασταυρούμενες ποσοτικές αναλύσεις in situ 
του αγγελιοφόρου RNA του TR-alpha σε όλον τον 
εγκέφαλο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι το χρό-
νιο ήπιο άγχος υπό αγωγή με έκδοχο προκαλεί ε-
κτεταμένη ελάττωση στα επίπεδα mRNA του α υ-
ποτύπου του υποδοχέα θυρεοειδικών ορμονών. 
Σε αντίθεση, στους αρουραίους οι οποίοι εκτέθη-
καν σε χρόνιο ήπιο άγχος και τέθηκαν σε αγωγή 

με ιμιπραμίνη για δύο εβδομάδες πριν το θάνατό 
τους, ανεδείχθη πλήρης αποκατάσταση της επιθυ-
μίας για σακχαρόζη. Επιπλέον, τα επίπεδα mRNA 
του TR-alpha στον εγκέφαλο των αρουραίων ή-
ταν παρόμοια με εκείνα τα οποία δεν υποβλήθη-
καν σε καταπόνηση και ελάμβαναν είτε άλας, εί-
τε ιμιπραμίνη. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι 
τα επίπεδα του αγγελιοφόρου RNA του TR-alpha 
στον εγκέφαλο είναι πολύ ευαίσθητα στη χρόνια 
ήπια καταπόνηση. Η πλήρης υποχώρηση των συ-
νεπειών του χρόνιου ήπιου άγχους στην ανηδονία 
και στο TR-alpha από την ιμιπραμίνη υποδηλώ-
νουν ότι ο TR-alpha πιθανόν να παίζει ρόλο τόσο 
στα οφειλόμενα σε άγχος καταθλιπτικά συμπτώ-
ματα όσο και στην υποχώρησή τους με αντικατα-
θλιπτικές παρεμβάσεις.
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