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κοειδών, βρέθηκε ότι εξακολουθεί να παράγεται γα-
στρική βλάβη κατά την περίοδο οξέος στρες, η οποία
µιµείται τη βλάβη από εξωγενή λήψη κορτικοειδών.
Ωστόσο, µε αποκλεισµό των υποδοχέων των γλυκο-
κορτικοειδών, µε τον ανταγωνιστή RU-38486 βρέθηκε
σε αρουραίους ότι αυξήθηκε η ευαισθησία του γα-
στρικού βλεννογόνου στην επίδραση του στρες. Έτσι,
φαίνεται ότι η αύξηση των γλυκοκορτικοειδών στο
στρες έχει γαστροπροστευτικό χαρακτήρα ως προς
την επαγόµενη από το στρες γαστρική βλάβη. Οι τρό-
ποι µε τους οποίους φαίνεται ότι βοηθούν τα γλυκο-
κορτικοειδή µπορεί να προκαλείται από τη διατήρηση
της οµοιοστασίας της γλυκόζης, τη διατήρηση της αι-
µατικής ροής του γαστρικού βλεννογόνου, την παρα-
γωγή βλέννης και την άµβλυνση της γαστρικής
κινητικότητας και της µικρο –αγγειακής διαπερατότη-
τας. Πιστεύεται ότι τα γλυκοκορτικοειδή µπορεί να
συνεργάζονται µε τις προσταγλανδίνες σε καταστά-
σεις στρες.34

Εγκεφαλο-ηπατικός άξονας και BGA
Οι σχέσεις του BGA έχουν επεκταθεί µε ευρήµατα στο
ήπαρ ότι έχουν ανιχνευθεί ουροκορτίνες στο ανθρώ-
πινο ήπαρ,35 και έχει εισαχθεί µάλιστα και ο όρος εγκε-
φαλο-ηπατικός άξονας. Αυτή τη στιγµή δεν είναι
διευκρινισµένο εάν ο ΒGA αποτελεί τµήµα των λετουρ-
γιών του εγκεφαλο-ηπατικού άξονα, που φαίνεται να
είναι ευρύτερος και πιο µεγάλης σηµασίας για την επι-
βίωση του ανθρώπου. Είναι ενδιαφέρον ότι σε µοντέλο
στρες µε µέτρηση της ηπατικής ροής πειραµατόζωων
βρέθηκε ότι ελαττώθηκε η αιµατική ροή του ήπατος
µέσω των υποδοχέων CRF, συµπέρασµα που υποστη-
ρίζει τη συνεργασία του εγκεφαλο-ηπατικού άξονα µε
τον άξονα ΥΥΕ.36

Nέες προοπτικές
Με βάση θεωρητικά και προκλινικά δεδοµένα, αρκετά
νέοι συνδυασµοί φαρµάκων που συνδέονται µε υποδο-
χείς –στόχους που περιλαµβάνονται στο πεδίο δράσης
του BGA όπως η νευροκινίνη, η σωµατοστατίνη και οι
ανταγωνιστές του CRF είναι πολλά υποσχόµενες εφαρ-
µογές.37 Η κεντρική χαρτογράφηση του εγκεφαλοεντε-
ρικού άξονα επιχειρήθηκε σε υγιείς εθελοντές µε
διέγερση µε ενδοσκοπικά ηλεκτρόδια σε διάφορες πε-
ριοχές του ΓΕΣ και ταυτόχρονη εκτέλεση εγκεφαλο-
γραφήµατος. Έτσι βρέθηκε ότι οι περιοχές του εγκε-

φάλου όπου καταλήγουν τα ερεθίσµατα από διάφορα
σηµεία του ΓΕΣ είναι πολλές και σε απόσταση µεταξύ
τους. Αµφοτερόπλευρα, η σωµατοαισθητική περιοχή ΙΙ
(SII), η περιοχή του φλοιού της πρόσθιας τοξοειδούς
δεσµίδας και η νήσος του εγκεφάλου, φαίνεται να εκ-
προσωπούν τον BGA στον εγκέφαλο.38 Νεότερες τεχνι-
κές λειτουργικής απεικόνισης αναµένεται να
βελτιώσουν την κατανόηση της ενδοκρινικής λειτουρ-
γίας του εγκέφαλου ( PET).
Είναι ενδιαφέρον ότι έχει περιγραφεί η ύπαρξη DΝΕS

(Diffuse Neuroendocrinological System) κυττάρων και
στη στοµατική κοιλότητα, µε δεδοµένα από αρουραίο,
µε τη χρήση βλεννογόνου των ούλων. Παρουσιάζεται
οµοιότητα µε τα DNES του στοµάχου και του εντέρου.
Φαίνεται ότι η στοµατική κοιλότητα παίζει το ρόλο του
εξωκρινούς σκέλους του BGA.Ο ρόλος που πιθανολο-
γείται για αυτά τα κύτταρα είναι η επιδιόρθωση του
βλεννογόνου και η οµοιοστασία της στοµατικής κοιλο-
τητας.39

ABSTRACT
Βrain-gut syndromes or functional gastrointestinal syn-
dromes represent a group of disorders with a common
pathogenetic basis, the dysfunction of brain-gut axis.
The main brain-gut syndrome is the irritable bowel syn-
drome and other included disorders are the inflamma-
tory bowel diseases, peptic ulcer, functional dyspepsia,
gastro-esophageal reflux, chronic abdominal pain in
childhood, and chronic chest pain in adults, related to
visceral pain. Brain and gut communicate via the au-
tonomous neural system and gastrointestinal hor-
mones, secreted by the neuroendocrine cells of the
diffuse neuro- endocrine system of the gastrointestinal
tract. The detection of the neuropeptides of CRF family
(Corticotropin Releasing Factor) and selective receptors
in the gastrointestinal tract has made clearer the role of
HPA (Hypothalamus-Pituitary-Adrenals) axis in brain-gut
syndromes. The cross-talk of HPA axis and brain-gut
axis and the neuroendocrine mapping of the gastroin-
testinal tract enhances the perspectives for novel mo-
lecular therapeutic interventions targeting the brain-gut
axis.
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