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Αγαπητοί φίλοι και μέλη της Ε.Ε.Β.Ε.Ζ.Ε.,

Στις 20 Σεπτεμβρίου - 01 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το έβδομο
σεμινάριο LAS EU Functions Course στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων
Μυοσκελετικού Συστήματος (ΕΕΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής (Νοσοκομείο
ΚΑΤ). Η διοργάνωση ήταν επιτυχής με βάση την αξιολόγηση που
υπέβαλαν οι συμμετέχοντες.

Σε αυτό το τεύχος:
Προμετωπίδα

Για εγγραφές μπορείτε να επισκεφτείτε της ιστοσελίδα της ΕΕΒΖΕ στη
διεύθυνση: http://hsblas.gr/lasfunctionscourse/.

Επιστημονικά θέματα
Επιστημονικές εκδηλώσεις
Περιοδικά
για
Εργαστηρίου

Ζώα

Για εγγραφές μπορείτε να επισκεφτείτε της ιστοσελίδα της ΕΕΒΕΖΕ στη διεύθυνση:
http://hsblas.gr/intro/.
Ακολουθείστε την ΕΕΒΕΖΕ στο twitter: https://twitter.com/HSBLAS1
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Σελίδα 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

Αντιψυχωσική αγωγή και μηχανισμός
δράσης
Ως θεραπεία εκλογής ορισμένων ψυχικών
διαταραχών όπως η σχιζοφρενική ψύχωση,
η μανία, το οξύ ψυχωσικό επεισόδιο, οι
παραληρητικές μορφές κατάθλιψης, κ.α.
χρησιμοποιούνται τα επονομαζόμενα
νευροληπτικά ή μείζονα ηρεμιστικά και
περιλαμβάνουν τα κλασικά/ πρώτης γενιάς
και τα άτυπα/ δεύτερης γενιάς
αντιψυχωσικά φάρμακα. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν κυρίως τα παράγωγα
της φαινοθειαζίνης (όπως π.χ. η
χλωροπρομαζίνη), τα πιπεριδινικά και τα
πιπεραζινικά (τριφθοριοπεραζίνη), τα
παράγωγα της βουτυροφαινόνης (π.χ. η
αλοπεριδόλη),
τα
παράγωγα
της
διφαινυλοβουτυλοπιπεριδίνης,
τα
παράγωγα
του
θειοξανθενίου,
η
υποσουλπιρίδη και η τιαπρίδη. Στη
δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα
άτυπα/ δεύτερης γενιάς αντιψυχωσικά
φάρμακα
(Second
Generation
Antipsychotics, SGAs) και πιο συγκεκριμένα
η αμισουλπρίδη, η αριπιπραζόλη, η
κλοζαπίνη, η ολανζαπίνη, η κουετιαπίνη, η
ρισπεριδόνη, η ζιπρασιδόνη, η σερτινδόλη
και η ζοτεπίνη.
Ο πιο πιθανός μηχανισμός δράσης
θεωρείται ο αποκλεισμός των υποδοχέων
D2 της ντοπαμίνης. H ιδιότητα αυτή
φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με τη
θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα. Τα
SGAs δεσμεύουν σε μικρότερο βαθμό τους

D2
υποδοχείς,
αλλά
δεσμεύουν
ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό τους
υποδοχείς τύπου 2 της σεροτονίνης (5HT2),
σε αντίθεση με τα αντιψυχωσικά πρώτης
γενιάς.
Επιπλέον,
η
εμφάνιση
εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων και η
αύξηση της προλακτίνης οφείλεται στην
αντιντοπαμινεργική τους δράση. Eπίσης τα
αντιψυχωσικά αποκλείουν, ενίοτε σε
διαφορετικό βαθμό, τους αδρενεργικούς,
χολινεργικούς, ισταμινεργικούς και άλλους
σεροτονινεργικούς υποδοχείς, ιδιότητες
που
συνδέονται
με
ανεπιθύμητες
ενέργειες, όπως ταχυκαρδία, ξηροστομία,
κ.ά.

Άτυπη
αντιψυχωσική
μεταβολικές διαταραχές

αγωγή

και

Τα άτυπα, σε σύγκριση με τα πρώτης γενιάς
αντιψυχωσικά, εμφανίζουν μικρότερου
βαθμού ανοχή (δηλαδή βαθμιαία μείωση
του θεραπευτικού αποτελέσματος με την
ίδια δοσολογία). H απάντηση στην
εκάστοτε αγωγή και η ανοχή στις
ανεπιθύμητες
ενέργειες
διαφέρουν
σημαντικά
στους
νοσούντες.
Συγκεκριμένα, η αγωγή με άτυπα
αντιψυχωσικά εμφανίζει εξωπυραμιδικά
συμπτώματα λιγότερο συχνά, όμως
φαίνεται να ενέχει τον κίνδυνο εκδήλωσης
μεταβολικών διαταραχών και μεταβολικού
συνδρόμου (Metabolic Syndrome - MetS).
Όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία, τα
άτυπα αντιψυχωσικά επιδρούν στη
μεταβολική λειτουργία, επηρεάζοντας το
κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), τους
ρυθμιστές πρόσληψης τροφής (καθώς
δρουν σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου,
όπως ο υποθάλαμος και το στέλεχος του
εγκεφάλου), το σύστημα ανταμοιβής και τα
περιφερειακά
όργανα.
Η
άτυπη
αντιψυχωσική αγωγή προκαλεί, επίσης,

αλλαγές στην έκφραση διαφόρων
υποδοχέων και την απελευθέρωση
νευροδιαβιβαστών
του
εγκεφάλου
επηρεάζοντας έμμεσα το ανοσοποιητικό
σύστημα, τη μικροχλωρίδα του εντέρου,
την έκκριση ορμονών, τη λειτουργία και τη
σηματοδότηση (με μηχανισμούς που
παραμένουν ακόμα ασαφείς).
Οι προκαλούμενες από την άτυπη
θεραπεία
μεταβολικές
διαταραχές
περιλαμβάνουν κυρίως: την αύξηση
βάρους, την υπερλιπιδαιμία και τη
διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης.
Το 80% που λαμβάνει συστηματικά άτυπη
αγωγή παρουσιάζει αυξημένο σωματικό
βάρος (1). Ειδικότερα, η ολανζαπίνη και η
κλοζαπίνη φαίνεται να εμφανίζουν
μεγαλύτερη θετική συνάφεια με την
πιθανότητα εμφάνισης του μεταβολικού
συνδρόμου (MetS), συγκριτικά με άλλα
αντιψυχωσικά (2). Πάσχοντες από
σχιζοφρενική ψύχωση που λαμβάνουν
SGAs εμφανίζουν αύξηση βάρους σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη
της αγωγής τους, ενώ η χρόνια χορήγηση
οδηγεί σε αύξηση βάρους της κλίμακας των
5 κιλών στο 50% των ασθενών (3). Μια
πρόσφατη μετανάλυση ταξινόμησε τα
αντιψυχωσικά με βάση την ικανότητά τους
να προκαλούν μεταβολικό σύνδρομο με
την
ακόλουθη
σειρά:
κλοζαπίνη>
ολανζαπίνη ≥ κουετιαπίνη = ρισπεριδόνη =
τυπικά αντιψυχωσικά = αμισουλπρίδη ≥
αριπιπραζόλη> εικονικό φάρμακο (2).
Οι παραπάνω επιδράσεις με τη σειρά τους
είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο (πχ. έμφραγμα του
μυοκαρδίου) και σε κίνδυνο ανάπτυξης
νεφροπάθειας και διαβήτη και στη
συνέχεια να προκαλέσουν παρενέργειες
και στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ)
όπως και στην κίνηση. Ωστόσο, δεν μπορεί
να διευκρινιστεί ακόμη με ακρίβεια το
μέγεθος
της
συσχέτισης
μεταξύ

αντιψυχωσικών
δυσλιπιδαιμίας.

και

διαβήτη

/

Παράγοντες που επηρεάζουν τα ζωικά
πρότυπα
πρόκλησης
μεταβολικών
διαταραχών κατόπιν αντιψυχωσικής
αγωγής.
Η επίδραση και οι παρενέργειες της
αντιψυχωσικής αγωγής, καθώς και
η πρόκληση μεταβολικού συνδρόμου
έχουν μελετηθεί και με πειραματικά
πρότυπα τρωκτικών (rodent models). Η
επιλογή αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι τα
τρωκτικά παρουσιάζουν σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία παρόμοιες παρενέργειες με
τους ανθρώπους, όταν τους χορηγείται
άτυπη αντιψυχωσική αγωγή, με κυριότερη
την πιθανή εκδήλωση μεταβολικών
διαταραχών. Στα πειραματικά πρότυπα
τρωκτικών γίνεται χρήση συγκεκριμένων
δεικτών για τη διερεύνηση των
μεταβολικών
διαταραχών
κατόπιν
χορήγησης
άτυπης
αντιψυχωσικής
αγωγής. Βιβλιογραφικά, οι δείκτες που
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των
μεταβολικών προβλημάτων είναι το
σωματικό βάρος, η γλυκόζη, η ινσουλίνη,
τα τριγλυκερίδια και ο λιπώδης ιστός.
Σωματικό βάρος και λιπώδης ιστός
Ο δείκτης του βάρους έχει μελετηθεί σε
πληθώρα ερευνών, αφού η χορήγηση
αντιψυχωσικών
οδηγεί
συχνά
σε
παχυσαρκία και σε εκδήλωση μεταβολικού
συνδρόμου (MetS) τόσο σε ζωικά πρότυπα
όσο και στους ασθενείς που λαμβάνουν
αγωγή. Πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα
προτείνουν ως βασικό μηχανισμό πίσω
από τις μεταβολικές διαταραχές (όπως η
αύξηση του βάρους και η πρόκληση
διαβήτη), τη δράση των σεροτονινεργικών,
ντοπαμινεργικών
και
ισταμινικών

ανταγωνιστών (5-HT2C /D2/H1) που
προκύπτει από την άτυπη αντιψυχωσική
αγωγή
και επηρεάζει συγκεκριμένες
περιοχές του εγκεφάλου (υποθάλαμος,
στέλεχος του εγκεφάλου) προκαλώντας
μεταβολικές δυσλειτουργίες (6). Η
επαγόμενη από τα φάρμακα αύξηση
βάρους έχει συσχετιστεί σε μεγάλο βαθμό
με αυξημένη πρόσληψη τροφής και
υπερφαγία στα ζώα όπως επίσης και με την
αύξηση της μάζας του λιπώδους ιστού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ευρήματα η
χρόνια από του στόματος χορήγηση
άτυπης αντιψυχωσικής αγωγής οδηγεί σε
παροδική αύξηση της πρόσληψης τροφής
και σε σταδιακή μείωση της διαδικασίας
της θερμογένεσης (της ανακατεύθυνσης
της χημικής ενέργειας που χρησιμοποιείται
από το σώμα για κινητικό έργο σε
παραγωγή θερμότητας), και της σωματικής
δραστηριότητας (1). Το αποτέλεσμα αυτών
των αλλαγών είναι η ταχεία αύξηση του
σωματικού βάρους μόλις στο πρώτο μισό
της χρόνιας χορήγησης (24 ημέρες) σε
πρότυπα τρωκτικών όπου και η αντίστοιχη
δαπάνη ενέργειας μειώνεται.
Φύλο ζωικού προτύπου
Η πρόσληψη βάρους έπειτα από χορήγηση
άτυπης αντιψυχωσικής αγωγής έχει
μελετηθεί κυρίως σε πρότυπα με θηλυκούς
επίμυες. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες
καταδεικνύουν την ύπαρξη διαφορών στις
προκαλούμενες
συνέπειες
κατόπιν
χορήγησης αντιψυχωσικών ουσιών μεταξύ
των φύλων των ζώων (9). Είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι κυρίως στα θηλυκά ζώα,
η αύξηση του βάρους, παρατηρείται ως
αποτέλεσμα υπερφαγίας. Αντίθετα, στα
αρσενικά ζώα δεν παρατηρούνται αλλαγές
στην ποσότητα, την ποιότητα ή τη
συχνότητα πρόσληψης φαγητού. Για την
πιθανή αύξηση του βάρους τους είναι
υπεύθυνες
οι
μεταβολές
που

προκαλούνται
στο
λιπώδη
ιστό,
υπογραμμίζοντας την επίδραση του φύλου
στις μεταβολικές αλλαγές. Σε μία μελέτη
του Albaugh (7) καταδεικνύεται η σύνδεση
μεταξύ της αγωγής με ολανζαπίνη και την
αύξηση του βάρους στα τρωκτικά, η οποία
φαίνεται να επηρεάζεται και από το φύλο
του ζώου. Μελέτες σε πρότυπα τρωκτικών
που γίνεται χορήγηση αντιψυχωσικών
δεύτερης γενιάς έδειξαν ότι η πιθανότητα
αύξησης του βάρους συνδέεται πιο έντονα
με τα ζώα θηλυκού φύλου. Ακόμη, ο
κίνδυνος αύξησης του βάρους στα θηλυκά
ζώα αυξάνεται όσο μειώνεται η ηλικία και
ο δείκτης μάζας σώματος (BMI). Επιπλέον,
πρόσφατα ευρήματα έδειξαν ότι η οξεία
χορήγηση αντιψυχωσικής αγωγής σε
αρσενικούς επίμυες είναι πιο πιθανό να
οδηγήσει σε άμεσες διαταραχές στον
μεταβολισμο της γλυκόζης, ανεξαρτήτως
από τις αλλαγές στη σύσταση του σώματος
και το βάρος, ενώ τα θηλυκά τρωκτικά
εμφανίζονται λιγότερο επιρρεπή σε αυτές
τις διαταραχές. Αυτό θα μπορούσε επίσης
να αναδείξει τις διαφορές μεταξύ των
φύλων, όσον αφορά τη μεταβολική
επίδραση της οξείας και της χρόνιας
θεραπείας.
Στη
βιβλιογραφία
υπάρχουν
αντικρουόμενα αποτελέσματα, με μελέτες
που υποδηλώνουν δυσμενείς μεταβολικές
δυσλειτουργίες και στα δύο φύλα, μελέτες
που δεν αναφέρουν αξιοσημείωτες
διαφορές ανάμεσα στα φύλα, καθώς και
έρευνες που αναφέρουν μεγαλύτερη
αύξηση του βάρους σε αρσενικά ζώα. Οι
λόγοι ύπαρξης αυτών των διαφορετικών
ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να
σχετίζονται με ποικίλους παράγοντες
όπως: ο εκάστοτε ερευνητικός πληθυσμός,
η διάρκεια της θεραπείας, οι επιδράσεις
δευτερογενών ή τριτογενών παραγόντων
και η λήψη άλλων φαρμακευτικών ουσιών
σε παρελθόντα χρόνο. Το γεγονός αυτό

καθιστά απαραίτητο τον συνυπολογισμό
αυτών των παραμέτρων σε μετέπειτα
έρευνες καθώς και τη χρήση ζώων και των
δύο φύλων.
Γλυκόζη, Ινσουλίνη και Τριγλυκερίδια
Ένας άλλος δείκτης που σχετίζεται με το
μεταβολικό σύνδρομο είναι η γλυκόζη, η
οποία συνήθως μελετάται μαζί με τον
δείκτη της ινσουλίνης, αφού αυτά τα δύο
παρουσιάζουν
αλληλεξάρτηση
και
σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη
μεταβολικών διαταραχών και μεταβολικού
συνδρόμου. Σε συμφωνία με αρκετές
μελέτες, ο Boyda (8), διερεύνησε την ανοχή
των ζώων στη γλυκόζη έπειτα από
χορήγηση
άτυπων
αντιψυχωσικών,
καταδεικνύοντας στα αποτελέσματα του τη
διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης.
Η μελέτη επικεντρώθηκε τόσο στην ανοχή
στην
γλυκόζη,
όσο
στην
ινσουλινοαντίσταση. Τα ευρήματα έδειξαν
ότι έπειτα από τη χορήγηση της αγωγής
μειώθηκε σημαντικά η ανοχή στην γλυκόζη
στα ζώα ενώ παρουσιάστηκε αύξηση της
ινσουλινοαντίστασης.
Παράλληλα, ο δείκτης των τριγλυκεριδίων,
φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην
εμφάνιση
μεταβολικών
διαταραχών
κατόπιν χορήγησης άτυπης αντιψυχωσικής
αγωγής (7). Ειδικότερα, η ολανζαπίνη,
όπως αποδεικνύεται από τη βιβλιογραφία
προάγει την ενεργειακή κατανομή και να
την περιορίζει εντός των τριγλυκεριδιων
που βρίσκονται στις αποθήκες του
λιπώδους ιστού, γεγονός που αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για εκδήλωση του
MetS. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση του
λιπώδους ιστού και της γλυκόζης προκαλεί
εν συνεχεία αύξηση των τριγλυκεριδίων
αυξάνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης
μεταβολικών διαταραχών.

Χορηγούμενη δόση
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας
φαίνεται να είναι η χορηγούμενη δόση των
άτυπων αντιψυχωσικών ουσιών. Στη
βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μελετών
που
κάνουν
χρήση
διαφορετικών
δοσολογιών ώστε να διερευνήσουν τις
μεταβολικές αλλαγές που παρατηρούνται
κατόπιν χορήγησης των προαναφερθέντων
φαρμάκων. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε
αρκετές μελέτες σε επίμυες με δόσεις
μεγαλύτερες
των
4mg/kg
χρόνιας
αντιψυχωσικής αγωγής με ολανζαπίνη,
έχει παρατηρηθεί αταξία, απώλεια
βάρους ή και μείωση των επιπέδων της
γλυκόζης αίματος (10-13), αποτέλεσμα που
είναι αντίθετο στην επικρατούσα υπόθεση
ότι
μεγαλύτερες
δόσεις
άτυπης
αντιψυχωσικής αγωγής προκαλούν αύξηση
του σωματικού βάρους και των επίπεδων
της γλυκόζης αίματος σε πρότυπα
τρωκτικών. Η αναφορά αυτή αναδεικνύει
τον προβληματισμό σε σχέση με τη
χορηγούμενη
δόση
και
καθιστά
απαραίτητη την αναφορά της δοσολογίας
για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της
εκάστοτε μελέτης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
γίνεται αντιληπτό ότι έχουν ευρέως
μελετηθεί πολλές μεταβολικές αλλαγές
που απορρέουν από την χορήγηση άτυπων
αντιψυχωσικών ουσιών. Ωστόσο, κάθε
ερευνητικό πρωτόκολλο φαίνεται να δίνει
έμφαση σε διαφορετικούς δείκτες αυτού
του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
ενδεχόμενοι περιορισμοί στην ερμηνεία
των
εκάστοτε
ευρημάτων.
Τα
αποτελέσματα
ορισμένων
ερευνών
δείχνουν ότι οι μεταβολικές διαταραχές
που εντοπίζονται στα ζώα μετά από άτυπη
αντιψυχωσική αγωγή επηρεάζονται από
διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα, η
σύγχρονη βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι

παράγοντες όπως το φύλο, το γένος των
ζωικών προτύπων που συμμετέχουν στην
κάθε μελέτη και η χορηγούμενη δόση
παίζουν σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό
δράσης
των
άτυπων
αντιψυχωσικών. Συμπερασματικά, είναι
εμφανές ότι η μελέτη των άτυπων
αντιψυχωσικών και των επιδράσεων στον
μεταβολισμό είναι ακόμη σε εξέλιξη ενώ
παράλληλα υπογραμμίζεται η ανάγκη να
συμπεριληφθούν στην έρευνα επιπλέον
παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν
τα αποτελέσματα. Η κατεύθυνση αυτή θα
μπορέσει μελλοντικά να δώσει απαντήσεις
σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο
μεταβολικό σύστημα και να εντοπίσει τον
μηχανισμό που λειτουργεί πίσω από αυτές.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να
εντοπιστούν τρόποι αναχαίτισης των
παρενεργειών των ουσιών αυτών, της
επαναρύθμισης
των
μεταβολικών
λειτουργιών και της επαναφοράς της
ομοιόστασης.
Μαρία Νικολακοπούλου
Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής,
ΕΚΠΑ,
Ερευνητική Υπότροφος, Εργαστήριο
Πειραματικής Ψυχολογίας, Α’ Ψυχιατρική
Κλινική ΕΚΠΑ
Σμαραγδένια- Μαρία Λω
Φοιτήτρια Ψυχολογίας ΕΚΠΑ,
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α’
Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τον
Φεβρουάριο
2022
θα
rd
πραγματοποιηθεί το 3 Italia Zebrafish
Meteting", σε συνεργασία των University
of Naples Federico II, CNR - Institute of
Biomolecular Chemistry, Tigem - Telethon
Institute of Genetics and Medecine,
University of Sannio, ZF - Med, Fondazione
Guido Bernardini και AISAL. Για
περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε
στην ιστοσελίδα:
https://zfim2022.wixsite.com/2022

Τον Ιούνιο 2022 (13-16/10/2021) θα
πραγματοποιηθεί το 15th FELASA Congress
στη Μασσαλία, σε συνεργασία των FELASA
και AFSTAL. Η προθεσμία για την υποβολή
περιλήψεων είναι μέχρι και τις 07
Ιανουαρίου 2022. Για περισσότερες
πληροφορίες
περιηγηθείτε
στην
ιστοσελίδα:
https://www.felasa2022.eu/

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Lab Animal Europe (Δωρεάν εγγραφή)
https://www.lab-animal.com/LAE/
Scandinavian Journal of Laboratory Animal
Science
www.scandlas.org
Comparative Medicine
https://www.aalas.org/publications/comp
arative-medicine
Journal of the American Association of
Laboratory Animal Science
www.aalas.org
Experimental Animals (Journal of the
Japanese Association for Laboratory Animal
Science)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalas/english/en_j
ournal.html
Laboratory Animals
http://la.rsmjournals.com

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Βασίλειος Ντάφης
Αναστασία Τσιγκοτζίδου

