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1. EΙΣΑΓΩΓΗ
Ο υποθάλαμος και ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης, επονομαζόμενος Nευρο-

ϋπόφυσις, αποτελούν ένα πολύπλοκο νευροενδοκρινικό σύστημα.
Η Αργινίνη Βαζοπρεσσίνη (AVP), μαζί με την Ωκυτοκίνη (ΟΤ), είναι πεπτιδικές 

ορμόνες με στενή αλληλουχία αμινοξέων οι οποίες βρίσκονται αποκλειστικά στα 
θηλαστικά, και εκκρίνονται από τη Νευροϋπόφυση στη συστηματική κυκλοφορία. 
Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ Νευροανα-
τομίας και Μοριακής κυτταρικής Βιολογίας, όσον αφορά στη σύνθεση και έκκριση 
της AVP, καθώς επίσης να αναπτυχτεί η διπλή φυσιολογική της δράση, ως κύριας 
ορμόνης και ως νευρομεταβιβαστού και νευροτροποποιητικού παράγοντα στο 
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Λόγω της προαναφερθείσας στενής σχέσης των δυο νευροϋποφυσιακών ορμο-
νών, είναι αδύνατο να αποφευχθεί η σχέση και η συγκριτική αναφορά AVP και ΟΤ 
σε ορισμένα ιδίως κεφάλαια.

2. ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ 
Σε αντίθεση με τον πρόσθιο λοβό οποίος προέρχεται από τι θύλακο του Rathke, 

ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης, προέρχεται από το νευρικό εκτόδερμα, και αποτε-
λείται κυρίως από νευρικό ιστό. Βρίσκεται κάτωθεν του υποθαλάμου, με τον οποίο 
αποτελεί ανατομική και λειτουργική μονάδα, τη νευροϋπόφυση.

H νευροϋπόφυση1,2 αποτελείται από τρία μέρη: α) τον υπεροπτικό (SON) και 
παρακοιλιακό (PVN) πυρήνα του υποθαλάμου (οι οποίοι περιέχουν τα κυτταρικά 
σώματα των μακροκυτταρικών (magnocellular), νευροεκκριτικων νευρώνων οι 
οποίοι περιέχουν εκκριτικά κυστίδια όπου παράγονται AVP και ΟΤ, β) τον υπεροπτικο-
υποφυσικό σωλήνα (tract) ο οποίος περιέχει τους άξονες αυτόν των νευρώνων και γ) 
τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης στον οποίο οι νευρώνες καταλήγουν σε τριχοειδή 
της υποφυσιακής αρτηρίας. Εκεί αποθηκεύονται και απεκκρίνονται, ανάλογα με τα 
ερεθίσματα, εισέρχονται στην κάτω υποφυσιακή φλέβα, και έτσι απελευθερώνονται 
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στη συστηματική κυκλοφορία.
Τόσο ο PVN όσο και ο SON, περιέχουν ξεχωριστούς μακροκυτταρικούς νευρώνες 

για κάθε μία ορμόνη. Ο PVN ωστόσο περιέχει και μικρότερους νευρώνες (parvicellular), 
οι οποίοι επιπροβάλλονται στα τριχοειδή της μέσης εσοχής (median eminence - ΜΕ), 
στο ΕΝΥ και άλλες εξωυποθαλαμικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
του στελέχους και τη σπονδυλική στήλη. Μερικοί από αυτούς είναι βαζοπρεσσινερ-
γικοί. Μια ομάδα από τους επιπροβαλλόμενους στη μέση εσοχή (ΜΕ), παράγουν 
συγχρόνως AVP & CRH, καταλήγοντας στην πυλαία κυκλοφορία της αδενουπόφυσης. 

Η αιμάτωση του οπίσθιου λοβού προέρχεσαι από την κάτω υποφυσιακή αρτηρία 
και κλάδο της άνω υποφυσιακής, κλάδων της έσω καρωτίδος. 

Οι δυο πυρήνες αιματώνονται από την άνω υποφυσιακή αρτηρία, τις πρόσθιες 
και οπίσθιες επικοινωνούσες αρτηρίες και την πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία. Όλες 
αυτές, προσέρχονται από το Εξάγωνα του Willis. Η φλεβική απαγωγή, γίνεται μέσω 
του εδάφους του σφηνοειδούς και του λιθοειδούς κόλπου (Εικόνα 1).

3. ΜΟΡΙΑΚΗ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ AVP
Η AVP είναι ένα πεπτίδιο με 9 αμινοξέα με δισουλφιδικούς δεσμούς στις θέσεις 

1 και 6, όπου υπάρχει κυστεΐνη. Στη θέση 8 στον άνθρωπο υπάρχει αργινίνη στα 
πλείστα θηλαστικά. Η ΟΤ διαφέρει μόνο κατά 2 αμινοξέα στις θέσεις 3 ισολευκίνη 
αντί φαινυλαλανίνης, και στη θεση 8 λευκίνη αντί αργινίνης. Τόσο η AVP, όσο και ΟΤ 
συντίθενται σαν μεγαλύτερες πρόδρομες πρωτεΐνες οι οποίες κόβονται και καταλή-
γουν στην τελική μοριακή μορφή (Εικόνα 2).

Άλλα πολυπεπτιδικά τμήματα του πρόδρομου μορίου τα οποία υπάρχουν στους 

Εικόνα 1. Ανατομία νευροϋπόφυσης.
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δενδρίτες, τα σώματα και τους άξονες των εκκριτικών νευροκυττάρων είναι ειδικά 
για την κάθε ορμόνη και ονομάζονται νευροφυσίνες, ΝΡΙΙ για την AVP, και ΝΡΙ για 
την ΟΤ, αντίστοιχα. Κι αυτές εκκρίνονται στην κυκλοφορία με την προαναφερθείσα 
διαδικασία. 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν την AVP και την ΟΤ βρίσκονται στο χρωμόσωμα 20 
στον άνθρωπο, και είναι ειδικού ενδιαφέροντος ότι διαχωρίζονται από λιγότερο από 
12 kb παρεμβαλλομένη DNA σύνθεση, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί τα 
υπολείμματα από τον διπλασιασμό ή άλλο μεταγραφικό γεγονός, το οποίο προηγή-
θηκε της εγκατάστασης των δυο γονιδίων με ανεξάρτητη μεταγραφική ρύθμιση και 
έκφραση ανάλογα με τον κυτταρικό σύστημα, με αποτέλεσμα την ειδική φυσιολογική 

Eικόνα 2. Μοριακή σύνθεση AVP.
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δράση7. Τέλος για την AVP ακόμα δεν έχει γίνει λεπτομερής ανάλυση του promoter, 
όπως για την ΟΤ.

Το mRNA και των δυο ορμονών μεταφέρεται από τους μακροκυτταρικούς 
νευρώνες στους άξονες με ενεργητική διαδικασία. Η λειτουργική αξία αυτής της 
λεπτομέρειας δεν είναι γνωστή, όπως και αν το ίδιο συμβαίνει στους νευρώνες που 
επιπροβάλλονται κεντρικά.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΚΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ AVP
Τα πρόδρομα πεπτίδια παράγονται στα σωματα των εξειδικευμένων βαζοπρεσ-

σινεργικων μακροκυτταρικών νευρώνων των SON και PVN. 
Η δημιουργία της δραστικής ορμόνης απαιτεί μεταφραστική διαφοροποίηση της 

μεγαλύτερης προμορφής. Αυτή γίνεται κατά τη μετανάστευσή της μέσα στους άξο-
νες των νευρώνων, όπου οι ειδικές ενδοπεπτιδάσες, κόβουν το πεπτίδιο στην κάθε 
ορμόνη, και τις νευροφυσίνες τους, αντίστοιχα. Μετά τη διαδικασία αποθηκεύονται 
στα εκκριτικά κυστίδια των κυτταρικών αξόνων, μέσα στον οπίσθιο λοβό.

Όταν υπάρξει ερέθισμα, τα κανάλια Ca2+ των νευρικών απολήξεων ανοίγουν. Αυτό 
οδηγεί σε είσοδο Ca2+ στα εκκριτικά κυστίδια τα οποία σε επαφή με τη μεμβράνη 
απελευθερώνουν τις ορμόνες τους στην κυκλοφορία. Ο μοναδικός ρόλος που έχει 
αναγνωριστεί για τις νευροφυσίνες, είναι ότι μεταφέρουν τις αντίστοιχες ορμόνες 
κατά τη μετανάστευσή τους, από τα σωματα στους άξονος των κυττάρων.

Στην κυκλοφορία AVP και OT βρίσκονται σε ελεύθερη, μη συνδεδεμένη μορφή. 
Η AVP ωστόσο συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς στα αιμοπετάλια.

Ποικίλες ενδο- και άμινο-πεπτιδάσες στο ενδοθήλιο, και στην κυκλοφορία αποδο-
μούν τις δυο ορμόνες. Μάλιστα μια ειδική πλακουντιακή κυστεινο-αμινοπεπτιδάση 
αποδομει ταχύτατα την AVP άλλα και την ΟΤ κατά την εγκυμοσύνη και κατά την περί 
τον τοκετό περίοδο. Έχουν μικρό χρόνο ημίσειας ζωής στην κυκλοφορία 5-15 min.

5. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ AVP
Υπάρχουν δύο κύριοι υποδοχείς AVP, οι V1 και V2. Δραστηριοποίηση των V1 κάνει 

αγγειοσύσπαση και μεγάλη αύξηση των προσταγλανδινών. Oι V2 μεσολαβούν στην 
αντιδιουρητική δράση. Άλλος ένας υποδοχέας ο V1b ή V3 φαίνεται να μεσολαβεί 
για τη δράση της AVP στην υπόφυση για την απελευθέρωση της ACTH (Πίνακας 1).

Οι παραπάνω υποδοχείς κωδικοποιούνται με διαφορετικά γονίδια και διαφέρουν 
ως προς τη διάταξή τους στα διάφορα όργανα, και στην τελική λειτουργία. Η ΑVP 
αποτελεί κλειδί στη ρύθμιση των υγρών και κατά συνέπεια των ηλεκτρολυτών, με 
άμεση επίδραση στον νεφρό, η οποία καθορίζει την αποβολή ύδατος κάθε στιγμή, 
ανάλογα με τις ανάγκες4,5. Η κύρια δράση της είναι η αύξηση της διαπερατότητας της 
μεμβράνης του άπω εσπειραμένου, ώστε να επαναπορροφάται ή να απεκκρίνεται 
το νερό ωσμωτικά, ανάλογα με το πόσο υπερτονικό είναι το περιβάλλον (interstitial). 
Η αύξηση της διαπερατότητας γίνεται στα νεφρικά σωληνάρια με την επίδρασή της 
AVP, κυρίως στα βασικά κύτταρα.

Η ενεργητική απορρόφηση ιόντων στην ανιούσα αγκύλη του Henle δημιουργεί 
πυκνό ενδιάμεσο περιβάλλον. Η AVP μέσω του V2 υποδοχέα στο κύτταρο του άπω 
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εσπειραμένου, ξεκινά μια αλληλουχία γεγονότων η οποία αρχίζει με τη δραστηριο-
ποίηση της αδενυλοκυκλάσης, την παραγωγή cAMP και τέλος στη διέγερση της πρω-
τεϊνικής κινάσης A, με αποτέλεσμα την έκφραση εδικών προτεινών που αποτελούν 
κανάλια μεταφοράς ύδατος (aquaporins). To κύριο κανάλι ονομάζεται aquaporin-2 
(ΑQP2)6,8, η οποία είναι πρωτεΐνη, εκφραζόμενη στη βασική μεμβράνη των νεφρικών 
σωληναρίων. Πρόκειται για ένα «κανάλι» μεταφοράς ύδατος μέσα στο σωληνάριο. H 
δραστηριότητά του εξαρτάται από την AVP. Bρίσκεται αποθηκευμένο στο κυτταρό-

Πίνακας 1. Φυσιολογία της AVP.
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πλασμα. Με τη δράση της AVP, η πρωτεΐνη μετακινείτε στη βασική μεμβράνη (lateral 
membrane - LM), επιτρέποντας στο νερό να εισέλθει στα κύτταρα και στη συνέχεια 
στη συστηματική κυκλοφορία, κατά μήκος της βασικής (basolateral membrane - 
BM), η οποία, σημειωτέον, είναι διαπερατή στο νερό ακόμα και απουσία της AVP, 
και η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από την LM. Έτσι τελικά διατηρείται η 
ωσμωτική ισορροπία. Βλάβη σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της οδού, όπως πχ στη 
σύνδεση AVP με τον V2 υποδοχέα, ή στη λειτουργία του καναλιού ύδατος, προκαλεί 
αντίσταση, και αυξημένη διούρηση, δηλαδή νεφρογενή άποιο διαβήτη.

Η μέγιστη διούρηση συμβαίνει σε συγκέντρωση AVP �0,5 pmol/l. Όπως αυξάνονται 
τα επίπεδά της υπάρχει μια σιγμοειδής σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης στο πλάσμα 
και της οσμωτικότητας των ούρων. H μέγιστη συμπύκνωση των ούρων γίνεται σε 
επίπεδα AVP 3-4 pmol/l9. 

Εμμένουσα έκκριση AVP μειώνει τη διούρηση έτι περαιτέρω. Για αυτό το φαινό-
μενο διαφυγής μπορεί να ευθύνεται παλίνδρομη αλληλορύθμιση (down regulation) 
του V2R και ΑQP2. 

Αλλά η AVP δρα και σε άλλα σημεία του νεφρού. Μειώνει την κυκλοφορία στο 
μυελώδες τμήμα, διεγείρει την ενεργητική μεταφορά της ουρίας στο άπω εσπειραμένο 
σωληνάριο (distal collecting tube). Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία 
και διατήρηση υπερτονικού διάμεσου στον μυελό του νεφρού, και αυξάνει την 
εξαρτώμενη από την AVP επαναπορροφηση ύδατος.

Ο ρόλος της AVP στη διατήρηση του ισοζυγίου των ηλεκτρολυτών είναι αβέβαι-
ος, και μάλλον το Νa+ και Κ+ ακολουθούν τις μεταβολές του ύδατος. Συνδεόμενη με 
τους V1 υποδοχείς του νεφρού και με διάμεσο νευρομεταβιβαστή τη φωσφατιδική 
ινοσιτόλη (phosphatidylinositol), προκαλεί αγγειοσύσπαση6-9. Έχει όμως μικρό ρόλο 
στη διατήρηση της Αρτηριακής πίεσης, καθώς το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και 
το σύστημα Ρενίνης Αγγειοτενσίνης έχουν τον μείζονα ρόλο.

Σε ποικίλα κύτταρα του νεφρού, η ΑVP συνδεόμενη με τους V1 υποδοχείς, διεγείρει 
την έκκρισης προσταγλανδινών και ιδίως της Ε2 και της προστακυκλίνης10,11, οι οποίες 
ανταγωνίζονται τόσο την αντιδιουρητική όσο και την αγγεοσυσπαστική δράση της. 
Την πρώτη μεν, με την ύπαρξη μιας μικρής αγκύλης παλίνδρομης αλληλορύθμισης 
(short loop negative feedback) ενδονεφρικά , ώστε να εμποδίζεται υπερβολική τοπική 
αντιδιουρητική δράση, και τη δεύτερη ανταγωνιζόμενης την αγγειακή αντίσταση 
στον νεφρό, διατηρώντας την αιμάτωση όταν χρειάζεται. 

5.1. Ωσμωτική ρύθμιση AVP
Η ωσμοτικότητα του πλάσματος είναι το σημαντικότερο ερέθισμα για την έκκριση 

της AVP. Το σύστημα: Δίψα - AVP - κατακράτηση ύδατος, συντηρεί μια ωσμοτικότητα 
πλάσματος 284 - 295 mOsm/kg.

Το σύστημα ωσμοτικότητας και AVP πλάσματος έχει τρία χαρακτηριστικά:
1. Τον ουδό ωσμοτικότητας, έναυσμα (set point) για την έκκριση AVP.
2. Το σχήμα της κατανομής των αλλαγών στη συγκέντρωση της AVP με την αλλαγή 

της ωσμοτικότητας πλάσματος.
3. Την ευαισθησία του ωσμορυθμιστικού μηχανισμού που συνδέει την ωσμοτικότητα 

του πλάσματος και την έκκριση AVP.
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Αύξηση της ωσμοτικότητας του πλάσματος, αυξάνει την έκκριση της AVP με 
γραμμική συσχέτιση. Ο μέσος ουδός ωσμοτικότητας για έκκριση της ορμόνης είναι 
οι 280 mOsm/l. Αυτή είναι η μέση τιμή πάνω από την οποία αυξάνει η έκκρισή της, 
σε αντιστοιχία με την αύξηση της ωσμοτικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει «αριθμητικό 
επίπεδο ωσμοτικότητας», κάτω από το οποίο αναστέλλεται η έκκριση της AVP. H έν-
νοια: ουδός ωσμοτικότητας παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον χαρακτηρισμό 
της ωσμωτικής ρύθμισης. Η αύξηση της AVP γίνεται με την ενεργοποίηση απολήξεων 
ωσμουποδοχέων (afferents), τους οποίους περιέγραψε ο Verney 194615. Η έκκριση 
της μειώνεται στο ελάχιστο όταν σταματά αυτή η δραστηριοποίηση με τη σύγχρονη 
διέγερση ανασταλτικών απολήξεων.

H γραμμική σχέση στο διάγραμμα (Εικόνα 3.1, 3.2) αντανακλά την ευαισθησία 
της ωσμωτικής ρύθμισης της AVP. Φυσικά, υπάρχουν και ειδικά χαρακτηριστικά 

Εικόνα 3.1, 3.2. Φυσιολογία και ωσμωτική ρύθμιση AVP.



Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 185

ρύθμισης τόσο στον ουδό όσο και στην ευαισθησία ανταπόκρισης της ορμόνης16. 
Γενικά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η συγκέντρωση του Νa+ η οποία είναι το 

αποτελεσματικό ιόν στην αύξηση της ωσμοτικότητας, αποτελεί και ερέθισμα έκκρισης 
για την AVP16. Αλλά και η γλυκόζη αποτελεί μόριο αποφασιστικό για την ωσμοτικότη-
τα. Αυξημένοι γλυκόζη, σημαίνει αύξηση της ινσουλίνης η οποία αυξάνει την είσοδο 
γλυκόζης στα κύτταρα άλλα και στους ωσμουποδοχείς, ώστε δεν διεγείρεται η AVP. 
Στον αρρύθμιστο ΣΔ όμως, λόγω έλλειψης της ινσουλίνης , παραμένει εξωκυττάρια 
η γλυκόζη, αποτελώντας ωσμωτικά δραστικό μόριο, για την έκκρισης AVP17.

Οι ωσμοϋποδοχείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι απαντώντας σε μεταβολές περί 1% 
της ωσμωτικής πίεσης18-20. Όπως είπαμε, ουδός έκκρισης AVP είναι τα 280-290 mosm/
kg, (Εικόνα 3.1., 3.2) και κάτω από αυτόν, η έλλειψή AVP οδηγεί στη συμπύκνωση των 
ούρων, κάτω από 100 mΟsm/kg. Το σύστημα είναι τόσο ευαίσθητο, ώστε η ωσμωτική 
πίεση δεν παρεκκλίνει άνω του 1-2%. Παράδειγμα: υπερφόρτωση με υγρά, μειώνει 
την ωσμωτική πίεση μέχρι να σταματήσει η έκκριση της AVP, με αποτέλεσμα την 
απέκκριση 80% του υπερβολικού φορτίου ύδατος σε 4 ώρες.

Η φυσιολογική σχέση ωσμοτικότης και έκκρισης AVP διαρρηγνύεται στις παρα-
κάτω περιπτώσεις: 
1. στην ταχυτάτη αλλαγή της ωσμοτικότητας, ,οπότε γίνεται ταχεία και υψηλή έκ-

κριση AVP 
2. στη γρήγορη ενυδάτωση per os, οπότε μέσω απολήξεων του ορθοφάρυγγα 

αναστέλλεται η AVP
γ. στους ηλικιωμένους η AVP αυξάνεται μαζί με υπερέκκρισή της στην ωσμωτικής 

διέγερσης. Η τελευταία μπορεί να έχει σαν συνέπεια τη μειωμένη αντίληψη της 
δίψας, τη μείωση της λήψης υγρών, τη μείωση απέκκρισης ελευθέρου ύδατος 
από τα νεφρά, και τη μειωμένη ικανότητα του νεφρού να συγκεντρώσει τα ούρα. 
Αυτές οι αλλαγές προδιαθέτουν τους ηλικιωμένους σε υπέρ ή υπονατριαιμία και 
δηλητηρίαση δι ύδατος. 

δ. Η εγκυμοσύνη κατεβάζει τον ουδό έκκρισης της AVP.

5.2. Ωσμωτική ρύθμιση AVP

 Ŷ Ογκοϋποδοχεις που ρυθμίζουν την έκκριση AVP

Ασθενείς με μειωμένο όγκο αίματος όπως συμβαίνει στην κίρρωση του ήπατος, 
σε εμετούς ή καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλή παροχή, μπορούν να εκκρίνουν AVP 
ακόμα και όταν η ωσμωτική πίεση είναι χαμηλή (Εικόνα 4.1, 4.2). Αυτό δείχνει ότι εκτός 
από τους ωσμουποδοχείς υπάρχουν και άλλοι υποδοχείς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι 
στον όγκο αίματος, μέσω των οποίων διεγείρεται η έκκριση AVP21. Απολήξεις του 
παρασυμπαθητικού από τον καρωτιδικό κόλπο, είναι υπεύθυνες κατά κύριο λόγο, 
γι αυτή την έκκριση. Η ευαισθησία των ογκουποδοχέων είναι διαφορετική από εκεί-
νη των ωσμουποδοχέων. Διαφορές μέχρι 1% στην ωσμοτικότητα διεγείρουν τους 
τελευταίους, ενώ μικρές, ταχείες αλλαγές στον όγκο, οι οποίες αυξάνουν τη ρενίνη, 
και τη νορεπινεφρίνη δεν επηρεάζουν την AVP. Μόνο αν ο όγκος αίματος μειωθεί 
σημαντικά και προκαλεί μείωση της αρτηριακής πίεσης, τότε η AVP εκκρίνεται μη 
ωσμωτικά. Στην υπόταση έχουμε μεγάλη αύξηση της AVP πολλαπλάσια εκείνης η 
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Εικόνα 4.1, 4.2. Οσμωτική ρύθμιση.

Εικόνα 4.1, 4.2. Οσμωτική ρύθμιση.

οποία εκκρίνεται με ερέθισμα την υπεροσμωτικότητα.

5.3. Αλληλεπίδραση ωσμοϋποδοχέων και ογκοϋποδοχέων. 
Τα κύτταρα των SON και PVN που παράγουν AVP λαμβάνουν ερεθίσματα και 

από τους ωσμουποδοχείς και από τους ογκουποδοχείς, με αποτέλεσμα θετικές και 
αρνητικές αλληλεπιδράσεις, Αυτή η σχέση έχει κλινικές επιπτώσεις. Σε καταστάσεις 
υποογκαιμίας, είναι η συχνότερη αιτία κατακράτηση υγρών και υπονατριαιμίας. Αυτό 
συμβαίνει επειδή η AVP δεν αυξάνεται με ωσμωτικό μηχανισμό, ώστε να αποβληθεί 
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το περιττό ύδωρ. Στην περίπτωση ,ωστόσο, χρόνιας αύξησης του όγκου αίματος 
όπως στον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, μπορεί να ανεβάσει τον ουδό οσμω-
τικής έκκρισης της AVP και έτσι να οδηγήσει σε ήπια μόνο αύξηση του Νa+ και της 
ωσμωτικής πίεσης19-21. 

6. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΨΑΣ
Η απάντηση στη υπεροσμοτικότητα, η οποία συμβαίνει μετά απώλεια υγρών, 

οφείλεται και σε ένα δεύτερο παράγοντα πλην της AVP, τη δίψα.
Και οι δύο αυξάνουν τη λήψη ύδατος και μειώνουν την απέκκρισή του από τον 

νεφρό, ώστε να μειωθεί η ωσμοτικότης στο φυσιολογικό. Ο ουδός της δίψας είναι 
2-5 mOsm/kg υψηλότερος εκείνου της AVP. Ερώτημα παραμένει αν και στις δύο 
περιπτώσεις υπάρχει ένας ωσμουποδοχέας, ή ένας για κάθε μία. Η δίψα ρυθμίζεται 
κεντρικά από τον φλοιό (μη απαραίτητη λήψη υγρών π.χ. για κοινωνικούς λόγους), 
γίνεται αντιληπτή περιφερικά σαν ξηροστομία, και σταματά μέσω μηχανουποδοχέα 
του ορθοφάρυγγα ανάλογα με την ποσότητα υγρών που καταπίνονται21,22. Εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος είναι το ότι, ενώ το νερό χρειάζεται 30-60 min για να απορροφηθεί 
από το γαστρεντερικό, το αίσθημα κορεσμού της δίψας έρχεται στα 10-20 min από 
την έναρξη της κατάποσης του, και επομένως πριν ακόμα μειωθεί η ωσμοτικότης 
πλάσματος22. Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθεί η υπερβολική λήψη ύδατος, για >30 
min επιπλέον, περιμένοντας την ωσμωτική αποκατάσταση. Όπως και με την AVP, η δίψα 
διεγείρεται με τη μείωση του όγκου. Δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό.

7. AΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΛΥΣΗΣ AVP
Επιπλέον της ωσμοτικότητας και του όγκου, άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την 

έκκριση της AVP (Πίνακας 2).
Η ναυτία είναι κατά πάσα πιθανότητα το ισχυρότερο ερέθισμα άμεσης έκκρισης 

AVP φτάνει 500πλασια αύξηση, και μάλιστα δεν είναι γνωστή ούτε η αιτία, ούτε ο 
μηχανισμός αυτής της αύξησης25.

Πίνακας 2. Άλλοι παράγοντες έκλυσης AVP.
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Η μετεγχειρητική αύξηση της AVP, η οποία εμφανίζεται και επιμένει για αρκετά 
24ωρα , με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσεχή στη μετά φειδούς ενυδάτωση, προς 
αποφυγή υπονατριαιμίας, ιδίως των ασθενών με εγχειρήσεις στην κοιλιακή χώρα. 
Πρόκειται για απάντηση στο stress, μέσω των αντανακλαστικών του πόνου26,27.

Η εγκυμοσύνη, αντίθετα, μειώνει τον ουδό της ωσμωτικής έκκρισης της AVP και 
της δίψας, χαμηλώνει ο ωσμοστάτης, μειώνοντας το φυσιολογικό Νa+ κατά 5 mEq/l. 
Αίτιο θεωρείται η αυξημένη hCG. Το φαινόμενο αναστρέφεται γρήγορα μετά τον 
τοκετό28,29.

8. ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ AVP 
Στο καρδιαγγειακό σύστημα: μέσω των V1Rec, οι οποίοι εκφράζονται στις λείες 

μυϊκές ίνες των αγγείων, η AVP διατηρεί μέσω της αγγειοσυσταλτικής της δράσης, 
την ΑΠ σε μικρές απώλειες υγρών. Σε μεγάλη απώλεια η ίδια δράση στα εσωτερικά 
όργανα διατηρεί την ισορροπία.

Στην υπόφυση: Η AVP είναι εκλυτικός παράγοντας της ACTH στην αδενουπό-
φυση μέσω V1b-res, Mόνη της έχει μικρή δράση, αλλά σε συνεργασία με τον CRF 
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη έκκριση της ACTH. Στον πυρήνα PVN το σύστημα στο 
οποίο παράγεται CRF είναι η πηγή της AVP στο πυλαίο σύστημα της υπόφυσης, στο 
οποίο φτάνει από τη μέση εσοχή (ΜΕ). Υπάρχουν δύο μικρότερα αλλά περίπου ίσα 
υποσύνολα μικρονευρώνων που παραγουν CRF, τα οποία διακρίνονται γεωγραφικά, 
στη μέση περιοχή του πυρήνα. Οι μεν εκφράζουν μόνο CRF και οι δε εκφράζουν 
συγχρόνως και προ- AVP πεπτίδια. Λόγω της διαφορετικής θέσης των, θεωρείται το 
πιθανότερο να ρυθμίζονται ανεξάρτητα2. 

9. H AVP ΣΕ ΡΟΛΟ ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ
Βαζοπρεσσινεργικές ίνες και AVP-rec βρίσκονται στο ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένου 

του φλοιού και του μεταιχμιακού συστήματος. Οι μελέτες για τη σκοπιμότητα ύπαρξης 
των κεντρικών βαζοπρεσσινεργικών συστημάτων και του νευρουποφυσικού άξονα 
έκκρισης της AVΡ σύστημα του εγκεφάλου, γίνονται σε επίμυς με την ενδοκοιλιακή 
έγχυσή της, αυτής καθαυτής, ή παραγώγων με αγωνιστική ή ανταγωνιστική δράση, 
είτε με στερεοστατική χορήγησή σε ανατομικές μονάδες του εγκεφάλου υπεύθυνες 
για συναισθηματικές αλλαγές ή/και συμπεριφορές. Τα πειράματα αυτά συνήθως 
αφορούν και την ΟΤ η οποία έχει αντίθετη, παραπλήσια ή συμπληρωματική δράση 
με την AVP30-32.

9.1. Ρόλος AVP στη μνήμη
Θα μπορούσαμε σε γενικές γραμμές να πούμε ότι η AVP είναι η ορμόνη της μνή-

μης, ενώ η ΟΤ είναι αμνησιακή ορμόνη.
Στους επίμυς η AVP, διεγείρει επί μακρόν την παθητική αλλά όχι την ενεργητική 

συμπεριφορά αποφυγής, αντίθετα από την ωκυτοκίνη η οποία την εξαφανίζει. Επίσης 
η AVP διευκολύνει την επίδραση της κοινωνικής μνήμης (διευκόλυνση εξερεύνησης 
άγνωστου περιβάλλοντος). Οι δράσεις αυτές επιτυγχάνονται μετά χορήγηση εξαιρε-
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τικά μικρών δόσεων των παραπάνω ορμονών, και αυτό γίνεται μέσω μεταβολής των 
κατεχολαμινών στις περιοχές όπου γίνεται η επεξεργασία της μνήμης. Σε ασθενείς 
με Alzheimer βρέθηκε παθολογικά χαμηλή η AVP στο ΕΝΥ, ενώ η ΟΤ βρέθηκε εξαι-
ρετικά (35%) αυξημένη σε άνδρες με τη νόσο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για 
την ώρα είναι ότι για τη διαταραχή της μνήμης στη νόσο Alzheimer, τουλάχιστον εν 
μέρει, εμπλέκεται η μειωμένη AVP2. 

9.2. Ρόλος AVP στην κοινωνική συμπεριφορά
Αν και οι πλείστες μελέτες, έχουν γίνει σε ζώα, και με όλη τη δυσκολία που υπάρχει 

να μεταφερθούν τα ευρήματα από είδος σε είδος, πρόσφατα έχουν γίνει αντίστοιχα, 
μελέτες και στον άνθρωπο. Ο μέγιστος αριθμός των, αφορούν στον ρόλο της ΟΤ στην 
ανθρώπινη συμπεριφοράς. Λιγότερες, ωστόσο, αλλά εξίσου σημαντικές μελέτες 
μας δίνουν πληροφορίες για τον ρόλο της AVP στη δημιουργία συναισθηματικού 
δεσμού μεταξύ ατόμων και τη γνωσιακή αντίληψη του περιβάλλοντος. Νέοι τρόποι 
πειραματικών μελετών, αλλά και η τεχνολογία, μας βοηθούν να μπούμε ακόμα και 
στον χώρο της μοριακής βάσης για την κοινωνική συμπεριφορά. Η κατανόηση της 
νευροβιολογίας και της νευρογενετικής της ανθρώπινης κοινωνικής γνωσιακής κα-
τάστασης και συμπεριφοράς, μας δίνει εργαλεία για νέα προσέγγιση ψυχιατρικών 
διαταραχών με διαταραχές συμπεριφοράς, όπως π.χ. τα ποικίλα είδη αυτισμού, 
διαταραχές αγχώδους τύπου και οριακές διαταραχές προσωπικότητας. Οι μελέτες 
για την επίδραση των ορμονών της νευρουπόφυσης στηρίζονται: 1) σε συγκριτικές 
μελέτες μετρήσεων των AVP και OT στα ούρα, στο σάλιο, στο πλάσμα και στο ΕΝΥ, 
2) στη διερεύνηση υποδοχέων και του πολυμορφισμού των, 3) τη χορήγηση των 
πεπτιδίων σε φαρμακολογικές δόσεις, ενδορινικά ή ενδοφλέβια με παρακολούθηση 
της συμπεριφοράς και 4) νευροακτινολογικές μέθοδοι, όπως το fMRI μας δίνουν πλη-
ροφορίες για το ποιές περιοχές του εγκεφάλου, ενεργοποιούνται ή αναστέλλονται 
σε κάθε μελέτη, επιτρέποντας τα σχετικά συμπεράσματα.

Η AVP όταν δρασει κεντρικά επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά κατά φύλο. 
Προκαλεί τη χαρακτηριστική συμπεριφορά του άρρενος, συμπεριλαμβανομένης της 
επιθετικότητας, αλλά και την πρόκληση συναισθηματικού δεσμού με το θήλυ, καθώς 
και την άρρενος τύπου συμπεριφορά στο stress. Στις γυναίκες αντίθετα, προκαλεί 
ανάπτυξη σχέσης με άγνωστα πρόσωπα, και αυξάνει τη φιλικότητα προς αυτά. Το 
Avpr-1a gene, φαίνεται να σχετίζεται με αλτρουιστική ή προ-κοινωνική συμπεριφορά 
και στα δύο φύλα, σε δημιουργία συναισθηματικού δεσμού και ικανοποίηση στον 
γάμο για τους άνδρες2.

10. ΠΙΘΑΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπάρχουν ερευνητικές αποδείξεις ότι τα παραπάνω γονίδια εμπλέκονται στην 

πρόκληση Αυτιστικών συνδρόμων, στα οποία απαντώνται μεταβολές της AVP και 
των σχετικών με αυτή νευροπεπτιδίων. Επίσης ότι σε περιπτώσεις μειωμένης φυσι-
κής και ψυχικής επαφής στην παιδική ηλικία, Η ψυχική κλινικά έκδηλη διαταραχή 
σχετίζεται μειωμένα επίπεδα AVP. Στις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές (OPD) τα 
δεδομένα είναι ανακόλουθα, όσον αφορά στον ρόλο της AVP στον ψυχαναγκασμό 
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και στη δημιουργία φόβων και εμμονής σε κάποιες ιδέες. Τέλος στη σχιζοφρένεια, 
αν και υπάρχουν ενδείξεις για τη διαταραχή στην έκκριση και λειτουργία των νευ-
ρουποφυσικών πεπτιδίων, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για εμπλοκή της AVP στους 
μηχανισμούς πρόκλησης της νόσου.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Νευρουπόφυση αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο σύστημα νευρώνων οι 

οποίοι εκκρίνουν την AVP , ορμόνη του οπισθίου λοβού της υπόφυσης. Ο κατεξοχήν 
ρόλος της, είναι η ομοιοστασία του ύδατος, και αμέσως μετά η αγγειοσυσταλτική δράση, 
ώστε με τη συνεργασία των δύο, να διατηρείται ο απαραίτητος όγκος παλμού, και η 
αιμάτωση του σώματος, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η δράση της επιτελείται 
μέσω των V1, V2, V1a, οι οποίο κατανέμονται διάχυτα στον νεφρό και τα σπλάχνα και 
τον εγκέφαλο. Σημαντικός είναι η συνέργειά της με τον CRF στην έκκριση της ACTH 
η οποία την ταξινομεί στις ορμόνες του stress. Η συνύπαρξή της και η κατανομή 
των υποδοχέων δράσης της διάχυτα στο ΚΝΣ, της δίνει έναν επιπλέον σημαντικό 
ρόλο εκείνο του νευρομεταβιβαστού, με συμμετοχή στην κοινωνική συμπεριφορά 
στην έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα και το σημαντικότερο όλων στη μνήμη. Δεν είναι 
υπερβολή ο χαρακτηρισμός της AVP ως ένα παράθυρο του ΚΝΣ προς το περιβάλλον. 
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