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λον, οι υψηλότερες δόσεις παράγουν µια δραµατική
µείωση στην κινητική δραστηριότητα. O CRF που χο-
ρηγείται στην παρεγκεφαλίδα επίσης παράγει πρό-
σθετα αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
αυξήσεων στο ρουθούνισµα, τον καλλωπισµό και τη
σίτιση σε ένα οικείο περιβάλλον, µια αυξανόµενη "συ-
ναισθηµατικότητα" και υιοθέτηση παγερής στάσης σε
ένα ξένο περιβάλλον, µειωµένη σίτιση και σεξουαλική
συµπεριφορά και αυξανόµενη τάση επιθετικότητας.
Τα συµπεριφορικά αποτελέσµατα τoυ CRF δεν εµφα-
νίζονται µετά από την περιφερική χορήγηση CRF ή
µετά από χορήγηση δεξαµεθαζόνης που καταστέλλει
τη δράση του άξονα υπόφυση - επινεφρίδια. Τα απο-
τελέσµατα τoυ CRF µπορούν όλα να ανασταλλούν
από τη χορήγηση του ανταγωνιστού των υποδοχέων
CRF.
Πρόσφατα στοιχεία παρέχουν πληροφορίες για

άµεση προ-φλεγµονώδη δράση του CRF σε πειραµα-
τικά µοντέλα φλεγµονής και αρθρίτιδας. Το
Carrageenin, ένας πολυσακχαρίτης φυκιών, προκαλεί
µία χηµική φλεγµονώδη απάντηση στους αρουραίους.
Σε αυτό το πρότυπο οξείας φλεγµονής, τα αυξανό-
µενα επίπεδα της ανοσοενεργού CRF ανιχνεύονται
στην φλεγµονώδη περιοχή αλλά όχι στη συστηµατική
κυκλοφορία.26 Επιπλέον, η ουδετεροποίηση τoυ CRF
µειώνει και τον όγκο και τον αριθµό των κυττάρων του
εξιδρώµατος στο πείραµα της carrageenin, δείχνοντας
ότι o CRF έχει προ-φλεγµονώδεις δράσεις.26 Τα αντι-
φλεγµονώδη αποτελέσµατα του αντισώµατος anti-
CRF είναι συγκρίσιµα µε τα αντιφλεγµονώδη αποτελέ-
σµατα ενός anti- TNFa (Tumor Necrosis Factor) αντι-
σώµατος.26 Οι πρόσφατες µελέτες σε πειραµατικά
πρότυπα αρουραίων µε αρθρίτιδα υποστηρίζουν τα
προ-φλεγµονώδη αποτελέσµατα παρακρινικής ή αυτο-
κρινικής δράσης περιφερικώς ευρισκοµένου CRΗ.27 Η
έκφραση CRΗ αυξάνεται εµφανώς στις φλεγµαίνου-
σες αρθρώσεις και τους περιβάλλοντες ιστούς, ενώ
δεν αυξάνεται στους θεραπευθέντες από αρθρίτιδα
αρουραίους. Η έκταση και η ένταση της φλεγµονής
συσχετίζονται σηµαντικά µε το βαθµό διήθησης των
κυττάρων από µονοπύρηνα. Επιπλέον, οι συγκεντρώ-
σεις του CRF είναι περίπου 6πλάσιες σε αρθρικά υγρά
στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα από ότι στην οστεοαρθρί-
τιδα.28 Συνολικά, αυτά τα στοιχεία τεκµηριώνουν έναν
σηµαντικό προ-φλεγµονώδη ρόλο αυτοκρινική / παρα-
κρινική για το CRF επί των εστιών της φλεγµονής
στην αρθρίτιδα και προτείνουν ότι η θεραπεία που κα-
τευθύνεται στην αδρανοποίηση του CRF ή της ανα-
στολής των αποτελεσµάτων του µπορεί να αποτελέσει
νέες αντιφλεγµονώδεις στρατηγικές.
Ένας ρόλος αναζητείται επίσης για τον υποθαλαµικό

CRF στην παθογένεση της χρόνιας αυτοάνοσης φλεγ-
µονώδους πάθησης. Επιπλέον, τα πρόσφατα κλινικά
στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ασθενείς µε ενεργό
ρευµατοειδή αρθρίτιδα έχουν ανωµαλία της απάντη-
σης του άξονα Υποθάλαµος-Υπόφυση-Επινεφρίδια σε

ανοσολογικά/φλεγµονώδη ερεθίσµατα.29 Υπάρχουν
παρατηρήσεις ότι µετά από ενδοφλέβια χορήγηση
CRF υπάρχει ελαττωµένη έκκριση ACTH στους ασθε-
νείς µε κατάθλιψη ή πανικό, έναντι της οµάδας ελέγ-
χου.30,31 Η αµβλυµµένη απάντηση ACTH σε CRF στους
ασθενείς µε διαταραχή πανικού απεικονίζει πιθανό-
τατα µια διαδικασία που εµφανίζεται στο ίδιο ύψος ή
σε υψηλότερο κέντρο από τον υποθάλαµο, µε συνέ-
πεια την υπερβολική έκκριση ενδογενούς CRF.Όλα τα
παραπάνω ευρήµατα, τα οποία επεκτάθηκαν µε πει-
ράµατα στις ουροκορτίνες που είναι µέλη της οικογέ-
νειας νευροπεπτιδίων τoυ CRF µε σαφή παρουσία και
δράση στον ανθρώπινο οργανισµό, δηµιούργησαν την
αναζήτηση συγκεκριµένων φαρµακολογικών δράσεων
στους εκλεκτικούς ανταγωνιστές της CRF (CRF1 &
CRF2) για µελλοντική θεραπεία νευροψυχιατρικών
παθήσεων, σύνδροµα εξάρτησης από ουσίες, φλεγ-
µονωδών παθήσεων, οξέων και χρόνιων νευροεκφυ-
λιστικών νοσηµάτων, διαταραχών του ύπνου αλλά και
του πρόωρου τοκετού.32

ΑBSTRACT
Hypothalamus- Pituitaty- Adrenal (HPA) axis is stimu-
lated in bacterial and viral infections resulting in hyper-
cortisolism. Recent evidence indicates that
adrenocortical insufficiency may be more common in
septic shock, and low-dose hydrocortisone regimens
have shown promising results in patients with
sepsis.The hyperactivity of HPA axis is corrected dur-
ing a clinically effective therapy with antidepressant
drugs, increasing the number and sensitivity of gluco-
corticoids receptors (GRs). Novel agents as CRF (Cor-
ticotrophin Releasing Factor) antagonists can reduce
the high levels of CRF in blood in anxiety disorders,
depression, anorexia nervosa and post-traumatic or
post-ischaemic neuropsychiatric disorders. Agents
that interact with CRF- Binding Protein raise the levels
of urocortin (neuropeptide, CRF family member) and
other free peptides in brain tissue, with neuro-protec-
tive effects.Endocrine withdrawal syndromes and
drugs-withdrawal syndromes cause changes in the
HPA axis that depend on the degree of tolerance and
dependence. HPA axis is hyperactive in cocaine-ad-
dicted persons, and CRF increase is responsible for
neuropsychiatric disorders and the relapse to cocaine
use after therapy. CRF antagonists target to the hyper-
activity of HPA axis and represent the suggested strat-
egy for cocaine- addicted persons.The change in the
HPA axis after long term chemical exposure to rela-
tively high levels of specific environmental agents trig-
gers multiple chemical sensitivity (MCS), a
controversial disorder with a pathophysiologic involve-
ment of the brain and the immune system.
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