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1. Πλαστικότητα του Εγκεφάλου των Σπονδυλωτών-Κυτταρικός 

Πολλαπλασιασµός 

 

 Μία χαρακτηριστική ιδιότητα του εγκεφάλου και γενικότερα του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ), η εξειδίκευση βασίζεται στην αλληλεπίδραση του 

γενετικού υλικού µε το περιβάλλον µέσα από συνεχόµενες δοκιµές κατά τη διάρκεια 

της εξελικτικής πορείας των σπονδυλωτών. Η αλληλεπίδραση αυτή εκδηλώνεται πιο 

άµεσα µε µία άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα του εγκεφάλου, την πλαστικότητα, η οποία 

ορίζεται ως η ικανότητά του να αλλάζει εν µέρη τη δοµή και λειτουργία του, 

προσαρµοζόµενος έτσι σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές 

είναι αναστρέψιµες και έτσι διατηρείται η δυνατότητα µελλοντικής αναπροσαρµογής µε 

βάση τις εµφανιζόµενες απαιτήσεις, όµως δεν είναι λίγες οι φορές που η επαγωγή της 

έκφρασης του γονότυπου σε φαινότυπο προκαλεί µακροχρόνιες προσαρµογές. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην ένταση και συχνότητα ερεθισµάτων, τραυµατισµοί ή και 

καταστροφές τµηµάτων του ΚΝΣ, δυνητικά επάγουν δοµικές και λειτουργικές (π.χ. στη 

συνδεσµολογία περιοχών ή τον αριθµό κυττάρων, καθώς και αυξοµείωση 

νευροδιαβίβασης) µεταβολές.  

 Πλήθος τέτοιων πλαστικών διαδικασιών, που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

της εµβρυϊκής ανάπτυξης, έχουν περιγραφεί και αναλυθεί σε βάθος (συνοπτική 

παρουσίαση στα Jacobson 1991, Murakami et al. 1992, Zilles 1992, Trojan and Pokorny 

1999), την τελευταία όµως δεκαετία µελετούνται εντατικά µηχανισµοί πλαστικότητας 

στον ώριµο εγκέφαλο. Το κοινό συµπέρασµα των ερευνών, οι οποίες γίνονται κυρίως 

σε θηλαστικά, είναι ότι η ικανότητα προσαρµογής του εγκεφάλου µειώνεται µε την 

ηλικία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το µεσολόβιο στους αρουραίους (Wree et 

al. 1985 και 1986). Καταστροφή του ενός µατιού σε διάφορα στάδια. λίγο µετά τη 

γέννηση έως και την ενηλικίωση προκαλεί την εµφάνιση επιπλέον νευρικών ινών σε 

σηµεία ένωσης των δύο ηµισφαιρίων στο µεσολόβιο, οι οποίες προέρχονται από το 

ραχιαίο τµήµα του έσω γονατώδους σώµατος του ηµισφαιρίου που δέχεται οπτικά 

ερεθίσµατα, πιθανότατα στέλνοντας πληροφορίες στο «τυφλό» ηµισφαίριο. Ο αριθµός 

των ινών αυτών µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία στην οποία προκλήθηκε η τύφλωση. 

Σε παρόµοια πειράµατα διακοπής της ροής πληροφοριών από το ένα µάτι, σε νεαρά 

πειραµατόζωα, βρέθηκε ότι η επεξεργασία πληροφοριών από το λειτουργικό µάτι 

επεκτείνεται σε όλη την έκταση του οπτικού φλοιού ακόµα και στις περιοχές που 
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φυσιολογικά θα δέχονταν πληροφορίες από το «τυφλό» µάτι (Hubel and Wiesel 1970, 

Toldi et al. 1996). Η σωστή αντιπροσώπευση του οπτικού πεδίου στον οπτικό φλοιό, 

µέσω των επονοµαζόµενων στηλών οπτικής επικυριαρχίας προϋποθέτει την ισόρροπη 

λειτουργία των οπτικών οδών αλλά και τη δράση ρυθµιστικών συστηµάτων όπως η 

νοραδρενεργική συναπτική διαβίβαση (Kasamatsu and Pettigrew 1979).  

 Εκτός από τα κλασσικά παραδείγµατα µεταβολής της σωµατοτοπικής 

αντιπροσώπευσης της περιφέρειας στον φλοιό, χαρακτηριστικά είναι και τα 

παραδείγµατα µεταβολής της πυκνότητας ή της συγγένειας µε νευροδιαβιβαστές, 

υποδοχέων µετά από λύσεις τµηµάτων του εγκεφάλου (Bauer et al. 1992) ή µετά από 

φαινόµενα µάθησης (Stamatakis et al. 1998). Μεταξύ άλλων, η µάθηση, ο σχηµατισµός 

µνήµης και η εµπειρία οδηγούν σε αλλαγές των µορφολογικών χαρακτηριστικών των 

νευρώνων συνήθως µέσω της αύξησης της έκτασης των δενδριτικών πεδίων και του 

αριθµού ή της δοµής των συνάψεων (Turner and Greenough 1985, Holscher 1999, 

Klintsova and Greenough 1999, Marrone and Petit, 2002), που είναι απ’ ότι φαίνεται 

απαραίτητες για την αποθήκευση των επιπλέον πληροφοριών.  

 Ο πολλαπλασιασµός της αστρογλοίας, µικρογλοίας και ολιγοδενδρογλοίας σε 

ενήλικα άτοµα, που γίνεται πιο έντονος µετά από τραυµατισµούς, µέσω της ρύθµισης 

του τοπικού µικροπεριβάλλοντος και της αλληλεπίδρασης µε τους νευρώνες αποτελεί 

προϋπόθεση για την αναγέννηση, επιδιόρθωση και προσαρµογή του εγκεφάλου (Moore 

and Thanos 1996, Raivich et al. 1997, Aldskogius and Kozlova 1998). Επιπλέον η 

ανακάλυψη και πρόσφατα η ευρεία αποδοχή, σε αντίθεση µε προηγούµενες δογµατικές 

θεωρήσεις της ανάπτυξης του νευρικού συστήµατος, της ικανότητας του εγκεφάλου να 

παράγει νέους νευρώνες, καθόλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, έχει αναδείξει τη 

νευρογένεση ως έναν από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς πλαστικότητας 

(συνοπτική παρουσίαση στο Gross 2000).  

 Στα θηλαστικά η γένεση νέων κυττάρων είναι µικρής έκτασης και περιορίζεται 

σε µερικές µόνο περιοχές του προσθεγκεφάλου, πιο συγκεκριµένα στην περικοιλιακή 

ζώνη, στο πρόσθιο µεταναστευτικό µονοπάτι, στους οσφρητικούς λοβούς και στον 

ιππόκαµπο (Altman and Das 1965, 1966, Kaplan 1981, Bayer 1983, Lois et al. 1996, 

Kornack and Rakic 1999). Τα πτηνά (Goldman and Nottebohm 1983, Alvarez-Buylla et 

al. 1990a, Arai and Saito 1995, Ling et al. 1997), ερπετά (Perez-Canellas et al. 1997) 

και αµφίβια (Polenov and Chetverukhin 1993) επιδεικνύουν εντονότερη νευρογένεση 

και γλοιογένεση σε περισσότερες περικοιλιακές περιοχές του προσθεγκεφάλου κυρίως. 

Στους τελεόστεους έχουν επίσης εντοπιστεί συσσωµατώµατα, εν µέρη 
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αδιαφοροποίητων, µιτωτικά ενεργών κυττάρων, που θεωρούνται πρόγονοι νευρικών και 

γλοιακών κυττάρων (Raymond et al. 1983, Alonso et al. 1989, Birse et al. 1980, 

Zikopoulos et al. 2000, Zupanc and Horschke, 1995). Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα 

σπονδυλωτά οι ενήλικοι τελεόστεοι επιδεικνύουν τους υψηλότερους ρυθµούς 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού σε ζώνες που εκτείνονται σε όλη την επιφάνεια του 

εγκεφάλου (Zikopoulos et al. 2000, Zupanc and Horschke, 1995). Το δυναµικό 

γέννησης νέων κυττάρων που επιδεικνύουν τα ψάρια έρχεται σε συµφωνία µε την 

ικανότητα αναγέννησης ώριµων νευρώνων και των αξόνων τους µετά από τραυµατισµό 

(Stevenson et al. 1980) και φαίνεται πως η σηµαντική αύξηση του µεγέθους του 

εγκεφάλου, παράλληλα µε την αύξηση του µεγέθους του σώµατος, οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στη δηµιουργία νέων νευρικών κυττάρων. 

 Πρόσφατες µελέτες, σε πλήθος σπονδυλωτών, έχουν δείξει ότι τα νεογεννηθέντα 

κύτταρα προέρχονται από τη διαίρεση βλαστικών κυττάρων, που βρίσκονται σε 

συγκεκριµένες θέσεις κάτω από το επιθήλιο των κοιλιών. Τα κύτταρα αυτά έχουν τα 

χαρακτηριστικά γλοιακών κυττάρων (ακτινωτής γλοίας ή αστροκυττάρων) και επιπλέον 

ιδιότητες παρόµοιες µε τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Σύµφωνα µε την επικρατούσα 

θεωρία τα βλαστικά κύτταρα µπορούν να αυτοαναπαραχθούν µε συµµετρική διαίρεση ή 

να διαιρεθούν ασύµµετρα, παράγοντας ένα θυγατρικό βλαστικό κύτταρο και ένα 

νευρώνα ή ένα γλοιακό κύτταρο. Ο ρυθµός των κυτταρικών διαιρέσεων επηρεάζεται, 

µεταξύ άλλων, από τη διαθεσιµότητα τροφικών παραγόντων, από τις αλληλεπιδράσεις 

νευρικών και γλοιακών κυττάρων (Lim and Alvarez-Buylla 1999) αλλά, επιπρόσθετα, 

και από νευροδιαβιβαστικούς/νευροτροποποιητικούς ρυθµιστικούς παράγοντες όπως η 

νοραδρεναλίνη (Popovik and Haynes 2000) και η ελεύθερη ρίζα του µονοξειδίου του 

αζώτου (Peunova et  al. 1996).  

 Μετά την ολοκλήρωση της κυτταρικής διαίρεσης τα περισσότερα πρόδροµα 

νευρικά και γλοιακά κύτταρα, µεταναστεύουν µακριά από τις ζώνες πολλαπλασιασµού, 

ώστε να καταλάβουν τις τελικές τους θέσεις (Alvarez-Buylla 1990a). Φαίνεται πως η 

µεταναστευτική δραστηριότητα των κυττάρων διαφέρει ανάλογα µε τη θέση στην οποία 

έχουν γεννηθεί. Έτσι, νεογεννηθέντα κύτταρα στη µοριακή στιβάδα της 

παρεγκεφαλίδας ενήλικου τελεόστεου ή στην περικοιλιακή ζώνη του προσθεγκεφάλου 

ενήλικου επίµυος µεταναστεύουν αντίστοιχα στην κοκκώδη στιβάδα ή στους 

οσφρητικούς λοβούς µέσα σε λίγες µόλις ηµέρες (Zupanc 1999, Alvarez-Buylla and 

Garcia-Verdugo 2002). Αντίθετα, πολλά νεογεννηθέντα κύτταρα στον τελεγκέφαλο 

ενήλικων τελεόστεων παραµένουν στις περικοιλιακές ζώνες αρκετές εβδοµάδες και 
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κάποια τελικά δεν µεταναστεύουν (Byrd and Brunjes 1998). Αρχικά τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα µετακινούνται πάνω στις αποφυάδες των αδελφών βλαστικών κυττάρων 

ακτινωτής γλοίας, οι οποίες χρησιµεύουν σαν οδηγοί για τη µετακίνηση τους (Alvarez-

Buylla et al. 2001, Rakic 2003b), όπως ακριβώς συµβαίνει και κατά την εµβρυϊκή 

ανάπτυξη. Σε έµβρυα ποντικού µε τη µετάλλαξη weaver, όπου τα γλοιακά αυτά 

κύτταρα δεν διατάσσονται σωστά, κοκκώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας δεν µπορούν 

να µεταναστεύσουν στις εσωτερικές στιβάδες (Rakic et al. 1973). Στην πορεία 

σχηµατίζονται αλυσίδες επιµηκυσµένων κυττάρων, τα οποία µετακινούνται είτε πάνω 

σε άξονες γλοιακών κυττάρων είτε µέσα σε σωλήνες που δηµιουργούν αστροκύτταρα 

(Lois et al. 1996, Alvarez-Buylla and Garcia-Verdugo 2002). Το προστατευτικό αυτό 

περίβληµα πιστεύεται πως καθοδηγεί και ενισχύει το µεταναστευτικό ρεύµα. Η 

προώθηση των νευρώνων γίνεται µε πολυµερισµό και αποπολυµερισµό ινιδίων 

µικροσωληνίσκων, µε προεκβολή αυξητικού κώνου και βεβαίως µε τη χρήση  

διαβαθµισµένων συγκεντρώσεων ελκυστικών ή απωθητικών µορίων, όπως και κατά 

την εκβλάστηση νευραξόνων (Wichterle et al. 1997, Nacher et al. 2000). Πρέπει να 

τονιστεί ότι υπάρχουν σίγουρα και άλλοι τρόποι καθοδήγησης της µετανάστευσης, 

εφόσον τα νέα κύτταρα µεταναστεύουν σε περιοχές, όπου δεν υπάρχουν οργανωµένα 

δίκτυα γλοιακών κυττάρων (O’ Rourke et al. 1997, Wichterle et al. 1997). Πιθανότατα 

γλυκοπρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου, όπως η λαµινίνη και η φιµπρονεκτίνη, 

αλληλεπιδρώντας µε ουσίες όπως οι ιντεγκρίνες και άλλα µόρια επιφανειακής 

συγκόλλησης (PSA-NCAM), παίζουν κάποιο ρόλο στην καθοδήγηση των νέων 

κυττάρων.  

 Ο καθορισµός της µελλοντικής ταυτότητας των νεογεννηθέντων κυττάρων, 

δηλαδή το αν θα γίνουν νευρώνες ή γλοία, γίνεται σχεδόν αµέσως µετά τη γέννησή τους 

αν και η οριστική διαφοροποίηση τους γίνεται µετά τη µετανάστευση στην τελική τους 

θέση και αφού αλληλεπιδράσουν µε άλλα κύτταρα νευρικά ή µη. Χιλιάδες νέοι 

νευρώνες µεταναστεύουν στους οσφρητικούς λοβούς ενήλικων θηλαστικών 

καθηµερινά (Lois and Alvarez-Buylla 1994), αλλά µόνο ένα µέρος αυτών των 

κυττάρων επιζεί για να ολοκληρώσει τη διαφοροποίησή τους. Αυτή η διαδικασία είναι 

ακόµα πιο έντονη σε νεαρά άτοµα, όπου το πρόσθιο µεταναστευτικό µονοπάτι είναι 

ογκώδες και βρίθει νέων κυττάρων (Luskin, 1993). Στον ιππόκαµπο ενήλικων 

θηλαστικών (Barnea and Nottebohm 1994, Kempermann et al. 1997, Gould et al. 

1999a, 1999b) και τους πυρήνες ελέγχου τραγουδιού στα ενήλικα πουλιά (Nottebohm 

1985, Alvarez-Buylla et al. 1990b), δύο συστήµατα όπου η ενσωµάτωση νέων 
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νευρώνων έχει µελετηθεί εκτενώς, έχει προταθεί ότι οι νέοι νευρώνες συµµετέχουν σε 

µηχανισµούς πλαστικότητας, µάθησης και µνήµης. ∆εν είναι όµως γνωστή η λειτουργία 

των νέων νευρώνων στους οσφρητικούς λοβούς. Πιθανότατα το οσφρητικό σύστηµα 

βελτιστοποιείται µε την ενσωµάτωση των νευρώνων όταν ήδη τα οσφρητικά 

κυκλώµατα ανταποκρίνονται στα περιβαλλοντικά σήµατα. Η συνεχής αντικατάσταση 

των νευρώνων στους οσφρητικούς λοβούς µπορεί να επιτρέπει τη ρύθµιση των 

οσφρητικών κυκλωµάτων, καθώς το περιβάλλον και η ποιότητα των οσµών αλλάζει. 

Φαίνεται πως µόνο τα κοκκώδη κύτταρα που συνδέονται µε τα σχετικά ενεργά 

µιτροειδή κύτταρα επιζούν, ενώ όλα τα υπόλοιπα προχωρούν σε απόπτωση. Πρόσφατες 

εργασίες δείχνουν ότι σύντοµα αφότου εδραιωθούν οι συναπτικές συνδέσεις των νέων 

κυττάρων, υπάρχει µια περίοδος έντονου κυτταρικού θανάτου, ίσως απεικονίζοντας 

αυτήν την διαδικασία επιλογής (Petreanu and Alvarez-Buylla 2001). Βεβαίως όπως και 

κατά την ανάπτυξη ο αρχικός σχηµατισµός συνάψεων ακολουθείται από µία επιλεκτική 

απαλοιφή ορισµένων από αυτές ώστε να επιτευχθεί το τελικό πρότυπο συνδέσεων. Για 

παράδειγµα, στον ιππόκαµπο τα νέα κοκκώδη κύτταρα πολύ γρήγορα προεκτείνουν 

άξονες και σχηµατίζουν συνάψεις µε άλλα κύτταρα της οδοντωτής έλικας (Gould et al. 

1999b, 2000). Μελέτες σε NCAM (-/-) ποντίκια, στα οποία ο αριθµός κυττάρων που 

µεταναστεύουν στους οσφρητικούς λοβούς είναι αισθητά µειωµένος, έδειξαν 

εξασθένιση της ικανότητας διάκρισης οσµών, αλλά η ευαισθησία και η οσφρητική 

µνήµη παρέµειναν σε κανονικά επίπεδα (Gheusi et al. 2000). Φαίνεται λοιπόν πως οι 

νέοι νευρώνες ενσωµατώνονται λειτουργικά και παίζουν κάποιο ρόλο στην οσφρητική 

διάκριση.  

 Η νευρογένεση στα ενήλικα ζώα µπορεί επίσης να υποβοηθά στην τροποποίηση 

κυκλωµάτων που καθορίζουν την αναπαραγωγική συµπεριφορά. Στα πτηνά, οι 

στεροειδείς ορµόνες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση των νεογεννηθέντων 

νευρώνων στους πυρήνες ελέγχου τραγουδιού, στα ανώτερα φωνητικά κέντρα (Rasika 

et al. 1994, 1999, Burek et al. 1995, Hidalgo et al. 1995). Οµοίως, στον ιππόκαµπο, τα 

οιστρογόνα αυξάνουν τον ρυθµό κυτταρικών διαιρέσεων στην εσωτερική κοκκώδη 

στιβάδα (Tanapat et al. 1999). Νέα κύτταρα προστίθενται επίσης σε βοηθητικές 

οσφρητικές περιοχές (Bonfanti et al. 1997), που επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές 

µε τη φυλετική συµπεριφορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δραµατική 

αύξηση στον ρυθµό γένεσης κυττάρων στο πρόσθιο µεταναστευτικό µονοπάτι σε 

τρωκτικά κατά τη διάρκεια του οίστρου (Smith et al. 2001). Πρόσφατα βρέθηκε πως ο 

εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας (BDNF) πιθανότατα ενισχύει την επιβίωση 
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των νέων κυττάρων (Kirschenbaum and Goldman 1995, Pencea et al. 2001) και 

ρυθµίζει τις όποιες επιδράσεις των στεροειδών ορµονών (Rasika et al. 1999).  

 Είναι φανερό λοιπόν πως στον εγκέφαλο όλων των σπονδυλωτών παρατηρείται 

µία συνεχής παραγωγή νέων κυττάρων. Τα βλαστικά κύτταρα αποτελούν τα πρόδροµα 

κύτταρα για την πλειοψηφία των επιπλέον νευρικών κυττάρων (νευρώνες, αστρογλοία 

και ολιγοδενδρογλοία), των οποίων τα χαρακτηριστικά, αν και είναι σε σηµαντικό 

βαθµό προκαθορισµένα, δεν είναι παγιωµένα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 

πολυδυναµικής δεξαµενής διαθέσιµων αποθεµάτων. Τα νέα κύτταρα, που για 

οποιονδήποτε λόγο είναι απαραίτητα, ενσωµατώνονται λειτουργικά στο ήδη υπάρχον 

νευρικό δίκτυο.  

 

2. Νοραδρενεργικό Σύστηµα: α2 και β Αδρενεργικοί Υποδοχείς 

 

 Η νοραδρεναλίνη µαζί µε την αδρεναλίνη και την ντοπαµίνη ανήκουν στη 

χηµική οικογένεια των κατεχολαµινών, επειδή στο µόριο τους συµπεριλαµβάνεται ένας 

αρωµατικός (βενζενικός) δακτύλιος µε δύο γειτονικά υδροξύλια (κατεχολικός πυρήνας) 

και µία αµινοµάδα. Εξαιτίας αυτής της µίας αµινοµάδας οι ουσίες αυτές, όπως και η 

σεροτονίνη κατατάσσονται στις µονοαµίνες. Αν και αρχικά η δράση της 

νοραδρεναλίνης ως νευροδιαβιβαστή πιστοποιήθηκε στο συµπαθητικό νευρικό 

σύστηµα, δεν άργησε να εντοπιστεί και στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, όπου και 

διαπιστώθηκε ότι είναι ο κυρίαρχος νευροδιαβιβαστής του νοραδρενεργικού 

συστήµατος (Cooper et al. 1991a, 1991b). Η σύνθεσή της γίνεται µέσα από ένα κοινό, 

µε τις άλλες κατεχολαµίνες µονοπάτι και περιλαµβάνει τη σταδιακή µετατροπή της L-

τυροσίνης σε 3,4-διυδροξυφαινυλαλανίνη (L-DOPA), σε ντοπαµίνη και τέλος σε 

νοραδρεναλίνη από τα ένζυµα υδροξυλάση της τυροσίνης, αποκαρβοξυλάση των L-

αρωµατικών αµινοξέων και υδροξυλάση β της ντοπαµίνης αντίστοιχα.  

 Η νοραδρεναλίνη βρίσκεται σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστηµα, γεγονός που 

υποδεικνύει τον εξέχοντα ρόλο αυτού του νευροδιαβιβαστή στη λειτουργία του 

εγκεφάλου και τη συµπεριφορά. Η πλειοψηφία των νοραδρενεργικών νευρώνων του 

εγκεφάλου συγκεντρώνεται σε µία περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους, τον υποµέλανα 

τόπο (LoC ή οµάδα Α6). Αυτός ο πυρήνας αποτελεί την πηγή της εκτενούς αλλά 

τοπογραφικά οργανωµένης νοραδρενεργικής νεύρωσης του εγκεφάλου. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στα θηλαστικά, τουλάχιστον, αποτελεί το µοναδικό σηµείο εκκίνησης 
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νοραδρενεργικών προβολών προς τον ιππόκαµπο και το φλοιό, περιοχές κρίσιµες για 

τις ανώτερες νοητικές και συναισθηµατικές διαδικασίες. Τα βασικά ανατοµικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του νοραδρενεργικού συστήµατος των θηλαστικών έχουν 

αναλυθεί µε µεγάλη λεπτοµέρεια (Barnes and Pompeiano 1991). Ο υποµέλανας τόπος 

είναι µια καλά καθορισµένη οµάδα  νοραδρενεργικών νευρώνων, που βρίσκεται δίπλα 

στην τέταρτη κοιλία στον ισθµό του εγκεφαλικού στελέχους. Αποτελείται από έναν 

µικρό αριθµό νευρώνων: περίπου 1500 ανά  πυρήνα στον αρουραίο,  αρκετές χιλιάδες 

στον πίθηκο, και 10.000-15.000 στον άνθρωπο. Εντούτοις, αυτοί οι νευρώνες διαθέτουν 

άξονες µε πολυάριθµες διακλαδώσεις και έτσι έχουν την ικανότητα να στέλνουν 

προβολές σε όλες τις εγκεφαλικές περιοχές, από το νωτιαίο µυελό ως το νεοφλοιό 

(Swanson and Hartman 1975, Foote et al. 1983, Berridge and Waterhouse 2003). Μία 

µικρότερη, διάχυτη οµάδα νοραδρενεργικών νευρώνων έχει εντοπιστεί στο έξω 

κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο του οπισθεγκεφάλου, στο δικτυωτό σχηµατισµό (RF ή 

οµάδες Α1, Α5 και Α7) από την οποία επίσης ξεκινούν ανιούσες και κατιούσες 

προβολές, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αναµειγνύονται µε αντίστοιχες 

προβολές του υποµέλανα τόπου.  

 Η νοραδρεναλίνη εµπλέκεται σε πληθώρα φυσιολογικών διαδικασιών στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα των σπονδυλωτών. Οι νοραδρενεργικοί νευρώνες του 

υποµέλανα τόπου παρουσιάζουν εκτεταµένες ανιούσες και κατιούσες συνδέσεις µε 

κάθε σηµαντική περιοχή  του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού (Smeets and Reiner 

1994, Smeets and Gonzalez 2000). Η νοραδρεναλίνη ρυθµίζει αυτόνοµες λειτουργίες, 

όπως η αρτηριακή πίεση και ο έλεγχος της θερµοκρασίας, αλλά και λειτουργίες όπως ο 

κύκλος ύπνου-εγρήγορσης (Ciriello et al. 1989), διαδικασίες µάθησης και σχηµατισµού 

µνήµης (Arnsten and Goldman-Rakic 1985, Ohno et al. 1996, Stamatakis et al. 1998), 

αγχολυτικές αποκρίσεις (Flügge et al. 2003), διατροφική (Goldman et al. 1985) και 

αναπαραγωγική συµπεριφορά (Ball et al. 1989, Riters et al. 2002).  

 Όπως συµβαίνει και σε άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα, η νοραδρεναλίνη 

εκδηλώνει τη δράση της µετά από την πρόσδεσή της σε µεµβρανικούς υποδοχείς µε 

υψηλή συγγένεια προς αυτήν, στις περιοχές-στόχους της. Οι υποδοχείς αυτοί είναι 

γλυκοπρωτεϊνικά µόρια µε επτά υδρόφοβα διαµεµβρανικά τµήµατα, ένα εξωκυττάριο 

αµινοτελικό άκρο και ενδοκυττάριο καρβοξυτελικό άκρο και ανήκουν στην οικογένεια 

των µεταβολοτρόπων υποδοχέων. Ενεργοποιούν εµµέσως διαύλους ιόντων και άλλα 

υποστρώµατα, µέσω µίας διεγερτικής ή ανασταλτικής πρωτεΐνης G, η οποία κινητοποιεί 

ένα ένζυµο (αδενυλική κυκλάση ή φωσφολιπάση C), που µε τη σειρά του παράγει ένα 
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δεύτερο αγγελιοφόρο. Οι ουσίες αυτές µπορούν να προκαλέσουν την έναρξη ενός 

βιοχηµικού καταρράκτη, είτε ενεργοποιώντας πρωτεϊνικές κινάσες, που 

φωσφορυλιώνουν πρωτεΐνες είτε κινητοποιώντας Ca2+ (Kobilka 1992).  

 Φαρµακολογικές, βιοχηµικές και µοριακές µελέτες έχουν οδηγήσει στην 

αναγνώριση 3 βασικών κατηγοριών αδρενεργικών υποδοχέων: α1, α2 και β (Bylund 

1988, Bylund et al. 1994). Πρώτος ο Ahlquist το 1948 πρότεινε το διαχωρισµό σε α και 

β υποδοχείς, ο οποίος επιβεβαιώθηκε µία δεκαετία αργότερα µε την ανακάλυψη της 

διχλωροϊσοπρεναλίνης, ουσίας που κατέστελλε τη δράση των β αλλά όχι και των α 

υποδοχέων. Ο διαχωρισµός έγινε µε βάση τη χηµική συγγένεια πρόσδεσης των 

ενδογενών νευροδιαβιβαστών αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης αλλά και της 

συνθετικής χηµικής ουσίας ισοπροτερενόλης. Η προτεινόµενη συγγένεια πρόσδεσης 

στους α υποδοχείς ακολουθούσε τη σειρά αδρεναλίνη > νοραδρεναλίνη >> 

ισοπροτερενόλη, ενώ για τους β: ισοπροτερενόλη > αδρεναλίνη > νοραδρεναλίνη. Η 

σύνθεση χηµικών ουσιών που µιµούνται τη δράση των ενδογενών νευροδιαβιβαστών 

(αγωνιστές), και ουσιών που προσδένονται στους υποδοχείς αλλά δεν τους 

ενεργοποιούν, παρεµποδίζοντας ταυτόχρονα τη δράση των ενδογενών 

νευροδιαβιβαστών (ανταγωνιστές), έκανε εφικτό το διαχωρισµό των α υποδοχέων σε α1 

και α2.  

 Πρόσφατα, µοριακές και φαρµακολογικές µελέτες έχουν αποκαλύψει την 

ύπαρξη µίας ακόµα µεγαλύτερης ποικιλοµορφίας των αδρενεργικών υποδοχέων, µε 

επιπλέον υπότυπους για κάθε µία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες (Boyajian and 

Leslie 1987, Jones and Palacios 1991, Bylund et al. 1992, 1994). Μέχρι στιγµής έχουν 

ταυτοποιηθεί τρεις υπότυποι β υποδοχέων (β1-3), τρεις υπότυποι α1 (α1Α, α1Β, α1D) και 

τέσσερις υπότυποι α2 υποδοχέων (α2Α, α2Β, α2C, α2D). Οι υπότυποι των α1 και α2, καθώς 

και οι β1 υποδοχείς δεν δείχνουν οποιαδήποτε εκλεκτικότητα για κάποιον από τους 

φυσιολογικούς τους νευροδιαβιβαστές (αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη), ενώ αντιθέτως 

η αδρεναλίνη έχει περίπου 100 φορές υψηλότερη συγγένεια από τη νοραδρεναλίνη µε 

τους β2 υποδοχείς και η νοραδρεναλίνη υψηλότερη συγγένεια από την αδρεναλίνη µε 

τους β3 υποδοχείς. Σήµερα υπάρχουν διαθέσιµοι αγωνιστές και ανταγωνιστές που 

παρουσιάζουν συγκριτικά µεγαλύτερη χηµική συγγένεια για έναν υπότυπο σε σχέση µε 

τους άλλους. Έτσι για παράδειγµα, η κλονιδίνη (clonidine), της οποίας η τριτιωµένη 

µορφή είναι από τους πιο κοινά χρησιµοποιούµενους δεσµευτές σε πειράµατα 

αυτοραδιογραφικού εντοπισµού α2 υποδοχέων σε βιολογικά δείγµατα, είναι αγωνιστής 

των α2 υποδοχέων µε ελαφρώς υψηλότερη εκλεκτικότητα για τον α2Α υπότυπο, η 
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οξυµεταζολίνη (oxymetazolin) είναι υψηλής συγγένειας αγωνιστής για τους α2Α, η 

πραζοσίνη (prazosin) ανταγωνιστής των α2Β και α2C (αναγνωρίζει και α1 

νοραδρενεργικούς υποδοχείς), ενώ η ραουβολσίνη (rauwolscine) είναι ανταγωνιστής 

των α2 µε προτίµηση στους α2C υποδοχείς (Bylund et al. 1994). Αντίστοιχα η 

ισοπρεναλίνη (isoprenalin) είναι ισχυρός αγωνιστής όλων των β αδρενεργικών 

υποδοχέων, οι ευρέως χρησιµοποιούµενες προπρανολόλη (propranolol), 

διυδροαλπρενολόλη (dihydroalprenolol) και CGP 12177 ανταγωνιστές των β1 και β2, η 

µπεταξολόλη (betaxolol) και το ICI 118,551 ανταγωνιστές των β1 και β2 αντίστοιχα και 

τα BRL 37344 και ICI 198,157 αγωνιστές των β3 (Bylund 1994).  

 Οι β αδρενεργικοί υποδοχείς θεωρούνται πρωτίστως µετασυναπτικοί, ενώ οι α2  

βρίσκονται τόσο προ- (αυτοϋποδοχείς) όσο και µετασυναπτικά, τροποποιώντας έτσι την 

απελευθέρωση νοραδρεναλίνης. Η κατανοµή και η σύζευξη των υποδοχέων αυτών µε 

ενδοκυττάριους µηχανισµούς µετάδοσης µηνυµάτων ποικίλλουν ανάλογα µε την 

περιοχή του εγκεφάλου στην οποία βρίσκονται. Στο φλοιό, για παράδειγµα, οι β 

υποδοχείς εµφανίζονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στις εσωτερικές στιβάδες και 

συνδέονται µε διεγερτικές Gs-πρωτεΐνες, οι οποίες ενεργοποιούν την αδενυλική 

κυκλάση, ενώ οι α2 υποδοχείς είναι αυξηµένοι στις επιφανειακές στιβάδες και 

συνδέονται µε ανασταλτικές Gi-πρωτεΐνες (Dohlman et al. 1991). Εξαίρεση στον 

πρωτίστως µετασυναπτικό χαρακτήρα των β υποδοχέων αποτελούν πρόσφατες 

παρατηρήσεις για προσυναπτική δράση β2 υποδοχέων, που διευκολύνει την 

απελευθέρωση νοραδρεναλίνης (O’Donnell 1993, Murugaiah and O’Donnell 1994, 

1995). Αδρενεργικοί υποδοχείς έχουν επίσης εντοπιστεί και σε γλοιακά κύτταρα, όπου 

ρυθµίζουν τον κυτταρικό µεταβολισµό και τροποποιούν έτσι το γενικό 

µικροπεριβάλλον του εγκεφάλου καθώς επίσης ενισχύουν ορµονικά σήµατα, που 

εµπλέκονται σε αναπτυξιακές και αναπαραγωγικές διεργασίες, δηµιουργώντας 

ερωτηµατικά όσον αφορά την πιθανή αλληλεπίδραση της γλοίας µε το νοραδρενεργικό 

σύστηµα και τον αντίκτυπο αυτής της σχέσης στους γειτονικούς νευρώνες (Aoki et al. 

1998, Atkinson and Minneman 1991, Stone and Ariano 1989, Stone et al. 1990, Stone 

and John 1991, Aoki 1992, Wang and Lidow 1997, Mantyh et al. 1995).  

  Άξια προσοχής είναι και η πλαστικότητα της έκφρασης των αδρενεργικών 

υποδοχέων στις µεµβράνες κυττάρων. Στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθµός και η 

λειτουργική κατάσταση των α και β υποδοχέων υπόκεινται σε ρύθµιση από πλήθος 

ενδοκυττάριων µηχανισµών, όπως η φωσφορυλίωση (Petitti and Etgen 1991, Sibley et 

al. 1986). Η λειτουργικότητα της νευροδιαβίβασης εξαρτάται επιπλέον και από τον 
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αριθµό λειτουργικών αδρενεργικών υποδοχέων στη µετασυναπτική µεµβράνη. Η 

πλαστικότητα της έκφρασης των υποδοχέων µπορεί επίσης να ρυθµίζεται από το 

αναπτυξιακό στάδιο (Dermon and Kouvelas 1988, Weiland and Wise 1990), τους 

κιρκάδιους ρυθµούς (Morien et al. 1999, Vessotskie et al. 1993) και τις ορµόνες 

(Ansonoff and Etgen 2000, Etgen and Karkanias 1994).  

 Η κατανοµή των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο των περισσότερων 

σπονδυλωτών παρουσιάζει ετερογένεια, µε τα υψηλότερα επίπεδα να συναντώνται στον 

υποµέλανα τόπο, στον υποθάλαµο και στο εγκεφαλικό στέλεχος. Αντιθέτως η 

κατανοµή των β αδρενεργικών υποδοχέων είναι οµοιογενείς µε ελαφρώς αυξηµένη 

πυκνότητα στο εγκεφαλικό στέλεχος, στην παρεγκεφαλίδα και στον υποθάλαµο 

(Dermon and Kouvelas 1988, Unnerstall et al. 1984, Palacios and Kuhar 1980, Smeets 

and Gonzalez 2000).  

 Πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τη λειτουργία κάθε υπότυπου. Στον εγκέφαλο 

θηλαστικών οι α2Α και β1 είναι οι κυρίαρχοι υπότυποι, ενώ στα πτηνά οι β2 έχουν ένα 

προβάδισµα έναντι των β1. Φαίνεται πάντως, πως η ποικιλία στις αποκρίσεις του 

ετερογενούς πληθυσµού νευρώνων του νεοφλοιού αρουραίου στην νοραδρεναλίνη 

καθορίζεται από την παρουσία διαφόρων υποτύπων αδρενεργικών υποδοχέων, που µε 

τη σειρά τους ενεργοποιούν πληθώρα ενδοκυττάριων µηχανισµών µεταγωγής 

µηνυµάτων και ιοντικών καναλιών (Connors et al. 1982, Connors and Gutnick 1990, 

McCormick and Prince 1985, Larkman and Mason 1990, Mason and Larkman 1990). 

Επιπλέον, µελέτες εντοπισµού του mRNA αδρενεργικών υποδοχέων έχουν αποκαλύψει 

τη διαφορική κατανοµή των α και β υποτύπων στον εγκέφαλο θηλαστικών (McCune et 

al. 1993, Nicholas et al. 1993a, 1993b, Pieribone et al. 1994). Αυτή η ποικιλοµορφία 

υποδοχέων θα µπορούσε σαφώς να αποτελέσει τη βάση της αντίστοιχης 

ποικιλοµορφίας των µετασυναπτικών αποκρίσεων που έχουν αναφερθεί µετά από 

τοπική χορήγηση νοραδρεναλίνης ή ενεργοποίηση κάποιας ανιούσας ή κατιούσας 

δέσµης ινών του υποµέλανα τόπου. Περαιτέρω, η διαφορική κατανοµή των υποτύπων 

των αδρενεργικών υποδοχέων παρέχει ένα µηχανισµό για την τοπική εξειδίκευση της 

δράσης της νοραδρεναλίνης, που σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζεται να είναι πανταχού 

παρούσα καθώς απελευθερώνεται από το εκτεταµένο και διάχυτο δίκτυο των 

νοραδρενεργικών ινών.  

 Σε γενικές γραµµές η κατανοµή και η συγκέντρωση της νοραδρεναλίνης και του 

βιοσυνθετικού της ενζύµου (υδροξυλάση β της ντοπαµίνης) συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα επίπεδα των αδρενεργικών υποδοχέων (Mello et al. 1998, Bailhache and 
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Balthazart 1993, Smeets and Reiner 1994, Moons et al. 1995, Berridge and Waterhouse 

2003). Στους τελεόστεους δεν έχει µελετηθεί η κατανοµή των αδρενεργικών υποδοχέων 

στον εγκέφαλο, παρόλο που διάφορες, φαρµακολογικές κυρίως, µελέτες προτείνουν την 

εµπλοκή συγκεκριµένων υποτύπων σε πλήθος διεργασιών (Chang et al. 1991, Yu and 

Peter 1992). Στο περιφερικό νευρικό σύστηµα και στο δέρµα αρκετών τελεόστεων 

έχουν ταυτοποιηθεί και στην περίπτωση των α2 υποδοχέων κλωνοποιηθεί αδρενεργικοί 

υποδοχείς και έχουν αναφερθεί οµοιότητες και διαφορές σε σχέση µε τους αντίστοιχους 

υποδοχείς των υπόλοιπων σπονδυλωτών (Holmgren and Nilsson 1982, Katayama et al. 

1999, Svensson et al. 1993). Ελάχιστες µελέτες έχουν γίνει επίσης και όσον αφορά τη 

νοραδρενεργική νεύρωση του εγκεφάλου των τελεόστεων , η οποία φαίνεται πως είναι 

πιο έντονη και διάχυτη σε σύγκριση µε αυτή των υπόλοιπων σπονδυλωτών (Ekstrom et 

al. 1986, Ma 1994, Meek et al. 1993).  

 Από τις µέχρι τώρα µελέτες, τουλάχιστον δύο γενικά επίπεδα δράσης του 

νοραδρενεργικού συστήµατος µπορούν να προσδιοριστούν. Κατ' αρχάς, οι νευρώνες 

του υποµέλανα τόπου συµβάλλουν στην επαγωγή και διατήρηση καταστάσεων 

κατάλληλων για την υποδοχή των αισθητήριων πληροφοριών (π.χ. προσοχή, 

εγρήγορση). ∆εύτερον, κατά την εγρήγορση ρυθµίζονται ανώτερες γνωστικές (και 

συναισθηµατικές) διεργασίες απαραίτητες για την αναγνώριση, πρόσληψη και 

επεξεργασία πληροφοριών από ένα περιβάλλον γεµάτο µε πλήθος ερεθισµάτων, µε 

αποτέλεσµα να διευκολύνεται η απάντηση στα σχετικά ερεθίσµατα, που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, και να καταστέλλονται οι απαντήσεις στα άσχετα/αδιάφορα ερεθίσµατα. 

Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισµός συλλέγει πρωτίστως και επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες που είναι κρισιµότερες για την επιβίωσή του. Ταυτόχρονα ρυθµίζεται η 

διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, ώστε τα νευρικά κυκλώµατα να υποστηρίζονται σε 

περιόδους αυξηµένων απαιτήσεων. Επιπλέον, µακροπρόθεσµες δράσεις στο επίπεδο 

γονιδίων, νευρικών οµάδων ή συµπεριφοράς (µνήµη) µπορεί να διευκολύνει τη 

γρήγορη και ακριβή επιλογή (Berridge and Waterhouse 2003).  

 Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, γίνεται φανερό ότι η αποδιοργάνωση ή η 

δυσλειτουργία του νοραδρενεργικού συστήµατος µπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχη 

δυσλειτουργία πλήθους γνωστικών και συναισθηµατικών διαδικασιών, που µπορούν να 

έχουν σαν επακόλουθο πολυάριθµες διαταραχές όπως η ναρκοληψία, το σύνδροµο 

έλλειψης προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD) (Arnsten et al. 1996) και η 

υπέρταση (Gavras and Gavras 2001) και άλλες νευροπαθολογικές καταστάσεις όπως οι 

ασθένειες των Alzheimer και Parkinson, η σχιζοφρένια, η κατάθλιψη, και οι διαταραχές 
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του ύπνου (Carlsson 1978, Chan-Palay 1991, Jacobs and Azmitia 1992, Onodera et al. 

1994, Charney 1998, Hornykiewicz 1998). Πολλά από τα φάρµακα που 

χρησιµοποιούνται στην αντιµετώπιση των διαταραχών αυτών εκµεταλλεύονται ακριβώς 

µηχανισµούς ρύθµισης της νοραδρενεργικής διαβίβασης, όπως για παράδειγµα η 

κλονιδίνη που είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αναλγητικό, αγχολυτικό και 

αντιυπερτασικό φάρµακο (Unnerstall et al. 1984).  

 Το εύρος της δράσης του νοραδρενεργικού συστήµατος κατέδειξε από πολύ 

νωρίς τη σηµασία του σε αναπτυξιακά/οντογενετικά φαινόµενα, όπως η καθοδήγηση 

νευραξόνων, ο σχηµατισµός και η λεπτή ρύθµιση συνάψεων, η τελική διαφοροποίηση 

και επιβίωση κυτταρικών πληθυσµών και η απόκριση σε επιγενετικές τροποποιήσεις 

της δοµής και της λειτουργίας του αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος. Έτσι στον 

οπτικό φλοιό αρουραίου ασκεί ανασταλτική δράση στη δηµιουργία υπεράριθµων 

συνάψεων (Parnavelas and Blue 1982, Blue and Parnavelas 1982) µε υπερέκφραση α2Α 

υποδοχέων πριν την έναρξή της (Venkatesan et al. 1996), ενώ απουσία 

νοραδρενεργικής διαβίβασης στο σωµαταισθητικό φλοιό ποντικιού οδηγεί σε µη 

συγχρονισµένη ωρίµανση των νευρώνων του φλοιού και των προβολών σε αυτούς µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία λανθασµένων νευρικών κυκλωµάτων (Osterheld-Haas and 

Hornung 1996). Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι εµβρυϊκές ζώνες κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού σε πρωτεύοντα περιλαµβάνουν υψηλά επίπεδα υποδοχέων 

µονοαµινών, οι οποίοι πιθανότατα επάγουν τη µίτωση (Lidow and Rakic 1995, Wang 

and Lidow 1997). Ειδικότερα στις ζώνες του ινιακού λοβού οι α2 αδρενεργικοί 

υποδοχείς παραµένουν και µετά την ολοκλήρωση της νευρογένεσης (Lidow and Rakic 

1995). Αντιθέτως φαίνεται πως οι β υποδοχείς συνήθως αναστέλλουν την κυτταρική 

διαίρεση και προκαλούν κυτταρική διαφοροποίηση (Seuwen et al. 1990).  

 Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει συγκεντρωθεί ένας διόλου 

ευκαταφρόνητος όγκος πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του νοραδρενεργικού 

συστήµατος και την κατανοµή των υποδοχέων του στον εγκέφαλο των ενήλικων 

σπονδυλωτών, ελάχιστα είναι γνωστά για τη µετεµβρυϊκή ανάπτυξη του. Μελέτες σε 

θηλαστικά (Flügge et al. 1993a, Hamilton et al. 1984) και σε πτηνά (Revilla et al. 1998) 

δείχνουν αυξοµειώσεις των επιπέδων των υποδοχέων διαφορετικές για κάθε περιοχή 

και εξαρτώµενες τόσο από την ηλικία όσο και από την φυσιολογική κατάσταση του 

εκάστοτε οργανισµού. Η διαδικασία της ωρίµανσης και η διαµόρφωση συγκεκριµένης 

διαειδικής αναπαραγωγικής συµπεριφοράς (όπως το τραγούδι των αρσενικών πτηνών) 

και φυλετικών χαρακτηριστικών επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τέτοιες 
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διακυµάνσεις (Orensaz et al. 1982, Jarzab et al. 1989, Paulose and Kanungo 1982, Ball 

et al. 1989, Riters et al. 2002).  

 Η νοραδρεναλίνη και η αδρεναλίνη ανήκουν σε µια σηµαντική οµάδα χηµικών 

ουσιών, τις µονοαµίνες, που όµως ελάχιστα έχουν µελετηθεί στους τελεόστεους. Στα 

υπόλοιπα σπονδυλωτά έχει βρεθεί ότι αυτές οι αµίνες εµπλέκονται στον έλεγχο 

νευρικών κυκλωµάτων αναπαραγωγής και φυλετικής συµπεριφοράς (Myerson et al. 

1985). Σε γονοχωριστικούς τελεόστεους οι µονοαµίνες είναι οι σηµαντικότεροι 

νευροδιαβιβαστές ρύθµισης της έκκρισης γοναδοτροπινών (GnRH και GtH), οι οποίες 

στη συνέχεια ελέγχουν την απελευθέρωση στεροειδών ορµονών (Holdway et al. 1988). 

Η νοραδρεναλίνη επάγει άµεσα την απελευθέρωση GnRH από φέτες εγκεφάλου (Yu 

and Peter 1992) και GtH από τµήµατα υπόφυσης in vitro (Chang et al. 1991), ενώ 

έγχυσή της στην τρίτη κοιλία του εγκεφάλου αυξάνει την απελευθέρωση GtH (Chang 

and Peter 1983a). Η ντοπαµίνη, ρυθµίζει την απελευθέρωση GtH στο χρυσόψαρο 

(Chang and Peter 1983b). Ενδοπεριτοναϊκές εγχύσεις ντοπαµίνης ή του αγωνιστή της, 

αποµορφίνη, µειώνουν την απελευθέρωση GnRH και τα επίπεδα GtH στον ορό του 

αίµατος, ενώ αντίστοιχη χορήγηση ανταγωνιστών έχει την αντίθετη επίδραση (Peter et 

al. 1986). Επιπλέον ενδοπεριτοναϊκή έγχυση σεροτονίνης σε χρυσόψαρα επίσης οδηγεί 

σε αύξηση των επιπέδων του GtH (Somoza et al. 1988). Οι δράσεις αυτές εκδηλώνονται 

διαµέσω ειδικών νοραδρενεργικών, ντοπαµινεργικών και σεροτονεργικών υποδοχέων.  

 

3. Ελεύθερη Ρίζα του Μονοξειδίου του Αζώτου (ΝΟ•) 

 

 Η ελεύθερη ρίζα του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ•) είναι ένα µη πολικό αέριο, 

που χρησιµοποιείται από τους οργανισµούς για τη διακυτταρική επικοινωνία στα 

περισσότερα συστήµατα. Ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στο κυκλοφορικό σύστηµα 

ως αγγειοδιασταλτικός παράγοντας και ονοµάστηκε “ενδοθηλιακής προέλευσης 

παράγοντας χάλασης” (endothelium-derived relaxing factor, EDRF) (Palmer et al. 

1987). Σύντοµα η ΝΟ• ταυτοποιήθηκε και στον εγκέφαλο, όπου δρα ως 

νευροδιαβιβαστής, τροποποιώντας ταυτόχρονα και άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα 

(Garthwaite et al. 1988, Hope et al. 1991, Prast and Philippou 1992, Snyder and Bredt 

1991). Η σύνθεσή της γίνεται από τη συνθάση του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟΣ), που 

απαντάται σε 3 ισοµορφές: την nΝΟΣ και την eΝΟΣ, που εκφράζονται στα νευρικά και 

στα ενδοθηλιακά κύτταρα αντίστοιχα, καθώς και την iΝΟΣ, η έκφραση της οποίας 
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επάγεται στα µακροφάγα του ανοσοποιητικού συστήµατος από τοξίνες βακτηρίων και 

ενεργοποιηµένα λεµφοκύτταρα. Όλες οι ισοµορφές οξειδώνουν το αµινοξύ αργινίνη 

προς κιτρουλίνη και ΝΟ• παρουσία αναγµένου φωσφορικού νικοτιναµιδο-αδενοσινο-

δινουκλεοτιδίου (NADPH), ενώ απαιτούνται ως συµπαράγοντες φλαβινο-αδενοσινο-

δινουκλεοτίδιο (FAD), φλαβινο-µονονουκλεοτίδιο (FMN) και τετραϋδρο-βιοπτερίνη 

(Mayer et al. 1991, Lohse et al. 1998, Marletta 1993). Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι 

κάποια νευρικά κύτταρα εκτός από nΝΟΣ (που βρίσκεται αποκλειστικά σε νευρικό 

ιστό) εκφράζουν και eΝΟΣ, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τους πυραµιδικούς 

νευρώνες του ιππόκαµπου (Dinerman et al. 1994).  

 Στους νευρώνες η σύνθεση ΝΟ• συνήθως επάγεται από την ενεργοποίηση 

υποδοχέων του γλουταµινικού οξέος και πιο συγκεκριµένα του Ν-µέθυλο-D-

ασπαραγινικού οξέος (NMDA), η οποία ακολουθείται από αύξηση των Ca2+. Μετά τη 

σύνθεσή της στο κυτταρόπλασµα η ΝΟ• διαχέεται διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης 

στο µεσοκυττάριο χώρο και τα γειτονικά κύτταρα, όπου ενεργοποιώντας τη γουανυλική 

κυκλάση (cGMP) ξεκινά µια αλυσίδα βιοχηµικών διεργασιών, η οποία µεταξύ άλλων 

ενεργοποιεί πρωτεϊνικές κινάσες, φωσφοδιεστεράσες, ιοντικά κανάλια και οδηγεί στην 

απελευθέρωση Ca2+ (Prast and Philippou 2001). Ένα ακόµη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της ΝΟ•, που την ξεχωρίζει από τις άλλες νευροτροποποιητικές ουσίες, είναι η 

ικανότητά της να παράγεται και να δρα τόσο σε προ- όσο και σε µετασυναπτικούς 

νευρώνες. Η δράση της περιορίζεται από την αστάθειά της, σε υδατικό διάλυµα αντιδρά 

άµεσα µε το οξυγόνο και παράγει αδρανή νιτρώδη (ΝΟ2
-) και νιτρικά (ΝΟ3

-) ανιόντα, 

που έχει σαν αποτέλεσµα έναν ιδιαίτερα χαµηλό χρόνο ηµιζωής περίπου 1-5 

δευτερολέπτων (Vincent 1994).  

 Λόγω του ιδιαίτερα χαµηλού χρόνου ηµιζωής, η ανίχνευση της ΝΟ• είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη. Η ΝΟΣ όµως ανιχνεύεται ευκολότερα µε ανοσοϊστοχηµικές ή 

ιστοχηµικές µεθόδους. Οι πρώτες πραγµατοποιούνται µε τη χρήση αντισωµάτων 

ειδικών για κάθε ισοµορφή του ενζύµου, ενώ οι τελευταίες βασίζονται στην ιδιότητα 

της NADPH-διαφοράσης, η ενεργότητα της οποίας ταυτίζεται µε αυτήν της ΝΟΣ, να 

µετατρέπει τη διαλυτή χρωστική κυανό του τετραζολίου σε αδιάλυτο µπλε ίζηµα, 

παρουσία NADPH και σηµαίνει κύτταρα ανεξάρτητα από την ενζυµική ισοµορφή που 

περιέχουν. Στα θηλαστικά µεγάλοι αριθµοί κυττάρων που παράγουν ΝΟ• εντοπίζονται 

στους οσφρητικούς λοβούς, στον ιππόκαµπο, σε µεσεγκεφαλικές περιοχές και στον 

υποθάλαµο (Bredt et al. 1990, 1991, Vincent 1994). Στα πτηνά υψηλή ενεργότητα ΝΟΣ 

παρατηρείται σχεδόν σε ολόκληρο τον τελεγκέφαλο, σε πυρήνες του υποθαλάµου, στον 
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υποµέλανα τόπο και άλλους πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους (Brüning 1993, 

Panzica et al. 1994). Αντίστοιχα στους τελεόστεους έντονη ενεργότητα ΝΟΣ έχει 

εντοπιστεί στον κοιλιακό τελεγκέφαλο, σε περικοιλιακές κυρίως περιοχές του θαλάµου 

και του υποθαλάµου και γενικά σε οπίσθιες κατεχολαµινεργικές περιοχές, όπως ο 

υποµέλανας τόπος (Villani and Guarnieri 1995, Arevalo et al. 1995, Anken and 

Rahmann 1996). Όσον αφορά τα γλοιακά κύτταρα βρέθηκε ότι κάποια αστροκύτταρα 

εκφράζουν eΝΟΣ στον εγκέφαλο αρουραίων (Gabbott and Bacon 1996).  

 Η παρουσία της ΝΟΣ σε µια τεράστια ποικιλία νευρώνων, που περιλαµβάνονται 

σε κυκλώµατα νευροπεπτιδίων (π.χ. στο ραβδωτό και στο φλοιό), µονοαµινών (π.χ. στο 

εγκεφαλικό στέλεχος), χοληνεργικών συστηµάτων (π.χ. στο διαφραγµατικό πυρήνα) 

και εκκριτικών συστηµάτων (π.χ. στον περικοιλιακό υποθάλαµο), υπογραµµίζει τη 

σηµασία της ΝΟ• και τους ποικίλους ρόλους της σε κάθε εγκεφαλική περιοχή. Οι 

δράσεις της φαίνονται, προς το παρόν, αντιφατικές αφού συµµετέχει στην ενίσχυση ή 

την καταστολή της νευροδιαβίβασης, στη δηµιουργία συνάψεων και εδραίωση της 

επικοινωνίας νευρώνων, στην προστασία νευρώνων και σε αποπτωτικές διαδικασίες 

(Vincent 1994). Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να έχει ιδιαίτερα σηµαντική δράση σε 

αρκετές διαδικασίες κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την 

ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας. Έχει βρεθεί ότι τα κύτταρα Purkinje σχηµατίζουν 

αρχικά συνάψεις µε 3-4 αναρριχόµενες ίνες ενώ σε ώριµα ζώα σε κάθε κύτταρο 

Purkinje καταλήγει µόνο µία αναρριχόµενη ίνα (Lohof et al. 1996). 

Νευροτροποποιητικά σήµατα που µεταφέρονται από το µετασυναπτικό στον 

προσυναπτικό νευρώνα, ίσως και µε τη βοήθεια της ελεύθερης ρίζας του µονοξειδίου 

του αζώτου, ενισχύουν κάποιες συνάψεις εις βάρος άλλων. Στο φλοιό αρουραίου η 

ενεργότητα της ΝΟΣ είναι αυξηµένη σε περιοχές που ωριµάζουν µε αργούς ρυθµούς, 

ειδικά κατά την περίοδο που τα δενδριτικά τους πεδία επεκτείνονται και ταυτόχρονα 

µειώνεται ο αριθµός των νευρώνων, µε αποπτωτικές διαδικασίες (Bravo et al. 1997).  

Σε αρκετές εγκεφαλικές περιοχές η ΝΟ• τροποποιεί τη συναπτική διαβίβαση και σαν 

παράδειγµα αναφέρεται η περιοχή του ιππόκαµπου, όπου η ΝΟ• αυξάνει την 

απελευθέρωση νοραδρεναλίνης και ντοπαµίνης (Satoh et al. 1997, Prast and Philippou 

2001). Επίσης, η ΝΟ• κατέχει αντιµιτωτικές ιδιότητες, προάγοντας έτσι την κυτόσταση 

και την έναρξη διαδικασιών κυτταρικής διαφοροποίησης, καταστέλλοντας εµµέσως τον 

προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο, µέσω της µείωσης του πλεονάσµατος των 

αδιαφοροποίητων, και πιθανά όχι απαραίτητων, κυττάρων (Peunova et al. 1996).  
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 Πρόσφατες µελέτες, οι οποίες αναφέρουν αυξηµένη ενεργότητα ΝΟΣ σε 

υποθαλαµικές και έξω κοιλιακές περιοχές του στελέχους, ευαίσθητες σε στεροϊδείς 

ορµόνες, υποδεικνύουν ότι η ΝΟ• ρυθµίζει την απελευθέρωση ορµονών και δρα άµεσα 

στον υποθάλαµο-υποφυσιακό άξονα (Simonian and Herbison 1996, Ceccatelli 1997). Η 

κεντρική ρύθµιση της αναπαραγωγικής συµπεριφοράς από τη ΝΟ• συνεχίζεται και 

περιφερειακά ελέγχοντας τη στύση και την λόρδωση των αρσενικών και θηλυκών 

αρουραίων αντίστοιχα (Brann et al. 1997, McCann et al. 1999a, 1999b). Η 

τεστοστερόνη αυξάνει την ενεργότητα της ΝΟΣ, τουλάχιστον στην προοπτική περιοχή, 

όπως δείχνουν πειράµατα ευνουχισµού αρσενικών ινδικών χοιριδίων και αρουραίων 

(Ceccatelli et al. 1996, Hadeishi and Wood 1996). Επίσης έχει αναφερθεί πιθανή σχέση 

της κατανοµής κυττάρων που εκφράζουν αρωµατάση (το ένζυµο που µετατρέπει την 

τεστοστερόνη σε οιστρογόνα), στον έσω κοιλιακό υποθάλαµο και στις προοπτικές 

περιοχές ορτυκιού, µε αντίστοιχους πληθυσµούς που απελευθερώνουν ΝΟ• (Balthazart 

et al. 2003). Τέλος σε τελεόστεους έχει παρατηρηθεί στενή σχέση µεταξύ των ΝΟΣ 

θετικών κυττάρων και νευρώνων που εκφράζουν εκλυτικούς παράγοντες 

γοναδοτροπινών (Baby et al. 2000).  

 

4. Ρόλος του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος στον Καθορισµό του Φύλου 

 

 Η ερώτηση ποιοι παράγοντες καθορίζουν το φύλο ενός εµβρύου, έχει 

απασχολήσει φιλοσόφους και επιστήµονες από την αρχαιότητα. Οι ιδέες των αρχαίων 

Ελλήνων για το φυλετικό καθορισµό βασίζονταν σε δύο υποθέσεις. Η υπόθεση της 

ασυµµετρίας, που διατυπώθηκε από τον Αναξαγόρα (440Π.Χ.), υποστήριζε ότι σπέρµα 

από τον δεξιό όρχι οδηγούσε στη γέννηση αρσενικών απογόνων, ενώ από τον αριστερό 

όρχι δηµιουργούνται θηλυκοί απόγονοι. Συνεχίζοντας υποστήριζε ότι οι µητέρες 

κυοφορούσαν τα αρσενικά έµβρυα στο δεξί κέρας της µήτρας και τα θηλυκά στο 

αριστερό. Στον αντίποδα η θερµική υπόθεση του Εµπεδοκλή (460Π.Χ.), υποστήριζε ότι 

η θερµοκρασία είναι ο καθοριστικός για το φύλο παράγοντας. Σύλληψη σε µια ζεστή 

µήτρα παράγει αρσενικά, ενώ σε κρύα µήτρα παράγει θηλυκά έµβρυα. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο Αριστοτέλης (384-322Π.Χ.), υπήρξε θερµός υποστηρικτής της θεωρίας 

αυτής, µετά από παρατηρήσεις σε πληθυσµούς αιγοπροβάτων, οι οποίοι παρήγαγαν 

αρσενικούς απογόνους όταν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου φυσούσαν 

ζεστοί νοτιάδες και το αντίθετο όταν επικρατούσε ο κρύος βοριάς. Ο Πλάτων, 
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επιδεικνύοντας µισογυνία και µεταφυσική-ανθρωποκεντρική νοοτροπία, διαφωνούσε 

µε τις δύο επικρατούσες θεωρίες και πίστευε ότι η πρώτη ανθρώπινη γενιά 

αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες. Οι πρωτότοκοι που έζησαν δειλά, βλάπτοντας 

τους συνανθρώπους τους και επιβαρύνοντας το κοινωνικό σύνολο, ξαναγεννήθηκαν ως 

γυναίκες …(Döhler 1991).  

 ∆υόµισι χιλιετίες αργότερα, µετά την ανακάλυψη του χρωµοσώµατος Υ και την 

ταυτοποίησή του ως παράγοντα αρρενοποίησης στα θηλαστικά, είµαστε σε θέση να 

δώσουµε µια εµπεριστατωµένη απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα. Η ύπαρξη του 

χρωµοσώµατος Υ επάγει τη διαφοροποίηση των γονάδων σε όρχεις, ενώ η απουσία του 

σε ωοθήκες. Η εµβρυϊκή ανάπτυξη λοιπόν τείνει προς τη δηµιουργία θηλυκών ατόµων 

και η πορεία αυτή ανακόπτεται µόνο από την παρουσία του χρωµοσώµατος Υ και των 

παραγόντων που αυτό επάγει. Από τη στιγµή που οι γονάδες θα διαφοροποιηθούν 

παράγουν ορµόνες (ανδρογόνα ή οιστρογόνα), οι οποίες ευθύνονται για τη 

διαφοροποίηση δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών, µεταξύ των οποίων 

κατατάσσονται και εγκεφαλικοί φυλετικοί διµορφισµοί, δηλαδή δοµικές ή βιοχηµικές 

διαφορές εγκεφαλικών περιοχών στα αρσενικά και στα θηλυκά άτοµα. Η φυσιολογική 

ανάπτυξη του υποθάλαµο-υποφυσιακού άξονα οδηγεί στο σχηµατισµό του 

νευροενδοκρινικού κυκλώµατος, το οποίο πλέον αναλαµβάνει την περαιτέρω 

φυσιολογική ανάπτυξη και ωρίµανση των αρσενικών και θηλυκών ατόµων. 

Υποθαλαµικοί νευρώνες απελευθερώνουν εκλυτικούς παράγοντες γοναδοτροπινών 

(GnRH), οι οποίοι επάγουν την απελευθέρωση γοναδοτροπινών (GtH), όπως η 

ωχρινοποιητική ορµόνη (LH), από την υπόφυση και τελικά επιδρούν στις γονάδες 

προκαλώντας έκκριση ορµονών. Αυτή η πορεία ωρίµανσης είναι µη αναστρέψιµη 

(Vilain and McCabe 1998). Αξίζει σ’ αυτό το σηµείο να γίνει διαχωρισµός δύο εννοιών: 

του φυλετικού καθορισµού, της αρχικής δηλαδή απόφασης για την επιλογή του φύλου, 

η οποία είναι γενετική στα περισσότερα σπονδυλωτά και της φυλετικής 

διαφοροποίησης, που συµπεριλαµβάνει διαδικασίες ανάπτυξης φυλετικών δι- ή πολύ-

µορφισµών και συντελείται µέσω της αλληλεπίδρασης γενετικών και φυσιολογικών 

µηχανισµών (νευροενδοκρινική ρύθµιση), αλλά και περιβαλλοντικών παραγόντων 

(θερµοκρασία, κοινωνικός περίγυρος) και βεβαίως απασχολεί την παρούσα διατριβή.  

 Η συνοµοταξία των ιχθύων µε πάνω από 25000 είδη στις τάξεις της επιδεικνύει 

τη µεγαλύτερη ποικιλία αναπαραγωγικών στρατηγικών µεταξύ των σπονδυλωτών. Η 

πλαστικότητα της ανάπτυξης και του φυλετικού καθορισµού ή διαφοροποίησης των 

τελεόστεων εκφράζεται µέσα από το εύρος της φυλετικότητάς τους, που κυµαίνεται 
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µεταξύ πλήρως γονοχωριστικών έως και σύγχρονα ερµαφρόδιτων ειδών, των οποίων οι 

γονάδες αποτελούνται συγχρόνως από αρσενικό και θηλυκό ιστό. Σε αντίθεση µε τον 

χρωµοσωµικό φυλετικό καθορισµό, που ολοκληρώνεται νωρίς στην ανάπτυξη στα 

περισσότερα σπονδυλωτά και µεταξύ αυτών και στα περισσότερα γονοχωριστικά είδη 

τελεόστεων, τα περισσότερα είδη ερµαφρόδιτων τελεόστεων δεν διαθέτουν φυλετικά 

χρωµοσώµατα και πιστεύεται ότι η αλληλεπίδραση του εγκεφάλου µε 

περιβαλλοντικούς (και κοινωνικούς) παράγοντες καθορίζει τη µοίρα των γονάδων και 

κατ’ επέκταση και τον φυλετικό φαινότυπο των ατόµων (Atz 1964, Chan and Yeung 

1983, Devlin and Nagahama 2002).  

 Ο αριθµός των µελετών που προσπαθούν να εντοπίσουν νευρικούς µηχανισµούς 

που εµπλέκονται στις διαδικασίες καθορισµού και αλλαγής του φύλου στα ερµαφρόδιτα 

είδη είναι περιορισµένος. Φαίνεται πως συγκεκριµένες διεγκεφαλικές και υποθαλαµικές 

περιοχές παίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του φύλου. Νευροπεπτίδια, 

στεροειδή και GnRH επηρεάζουν και ίσως καθορίζουν τον ενδοκρινικό έλεγχο του 

φυλετικού καθορισµού, ωρίµανσης και ανδροποίησης ή γυνοποίησης των διαδοχικά 

ερµαφρόδιτων τελεόστεων, µέσω του άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης-γονάδων. Χρήσιµα 

συµπεράσµατα εξάγονται από µελέτες σε ερµαφρόδιτους τελεόστεους, στους οποίους η 

αλλαγή του φύλου επάγεται από κοινωνικούς παράγοντες όπως η αναλογία θηλυκών 

και αρσενικών ατόµων σε έναν πληθυσµό, καθώς και από τελεόστεους µε αρσενικά 

άτοµα δύο κατηγοριών: κυρίαρχα µεγαλύτερου µεγέθους και κοινωνικά υποτελή 

µικρότερα άτοµα (Bass and Grober 2001).  

 Νευρώνες που εκφράζουν GnRH έχουν εντοπιστεί στην προοπτική περιοχή και 

στον περικοιλιακό υποθάλαµο όλων των τελεόστεων, που έχουν µέχρι τώρα εξεταστεί. 

Οι νευρώνες αυτοί προβάλλουν στην νευροϋπόφυση, όπου και εκκρίνουν GnRH, 

επάγοντας την απελευθέρωση GtH. Το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί την έναρξη της 

αναπαραγωγικής ωρίµανσης σε όλα τα σπονδυλωτά (Davis and Fernald 1990, Grober et 

al. 1994) και βεβαίως παρατείνει την παραγωγή σπέρµατος και ωαρίων από τις γονάδες 

κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Peter 1982, Yu and Peter 1990). Έχει 

παρατηρηθεί ότι η κοινωνική θέση ενός τελεόστεου καθορίζει το µέγεθος και τον 

αριθµό αυτών των κυττάρων. Έτσι τα µεγαλύτερα και κυρίαρχα άτοµα έχουν 

µεγαλύτερα και περισσότερα κύτταρα GnRH (Elofsson et al. 1999, Foran and Bass 

1999, White et al. 2002). Το ίδιο παρατηρείται και µε τους υποθαλαµικούς νευρώνες 

που εκφράζουν σωµατοστατίνη, η οποία είναι γνωστός καταστολέας της 

απελευθέρωσης αυξητικής ορµόνης. Η µειωµένη έκφραση σωµατοστατίνης, οδηγεί σε 
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απελευθέρωση αυξητικής ορµόνης, µε αποτέλεσµα τα κοινωνικά ανερχόµενα αρσενικά 

να µπορούν να αυξήσουν το µέγεθός τους (Hofmann and Fernald 2000). Πρόσφατες 

µελέτες σε πρώτανδρους τελεόστεους έχουν δείξει ότι ο αυξηµένος αριθµός των 

κυττάρων GnRH στις προοπτικές περιοχές αποτελεί ένδειξη ανδροποίησης (Elofsson et 

al. 1997, Foran and Bass 1999).  

 Νευροπεπτίδια όπως η αργινίνη-βασοπρεσίνη (AVT), παράγονται από νευρώνες 

του υποθαλάµου και των προοπτικών περιοχών, όπως και οι GnRH. Απελευθερώνονται 

είτε στον εγκέφαλο είτε στην κυκλοφορία του αίµατος, µέσω της υπόφυσης και 

ρυθµίζουν την κοινωνική και αναπαραγωγική συµπεριφορά (Moore 1992). Μελέτες 

αναφέρουν ταχύτατες µεταβολές (µέσα σε 4 ηµέρες) στο µέγεθος των AVT κυττάρων 

κατά τη διάρκεια διαδοχικών αλλαγών του φύλου στον ερµαφρόδιτο τελεόστεο Trimma 

okinawae, µε τα θηλυκά να έχουν πάντα µεγαλύτερου µεγέθους κύτταρα από τα 

αρσενικά (Grober and Sunobe 1996).  

 Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν γίνει αρκετές µελέτες εξωγενούς χορήγησης 

GnRH και GtH σε ερµαφρόδιτα είδη και έχουν προκαλέσει επιτυχή αναστροφή του 

φύλου (Baroiller et al. 1999). Επίσης για να εξεταστεί η πιθανότητα αρνητικής ή 

θετικής ανάδρασης των στεροειδών ορµονών µε τον υποθάλαµο-υποφυσιακό άξονα, 

τεστοστερόνη χορηγήθηκε σε πρωτόγυνα είδη και προκάλεσε αλλαγή του φύλου αλλά 

και αύξηση του αριθµού των GnRH νευρώνων, εµπλέκοντας κεντρικούς µηχανισµούς 

(Grober et al. 1991). Παροµοίως χορήγηση νευροπεπτιδίου Υ, αυξάνει την 

απελευθέρωση GtH από την υπόφυση επάγοντας αναστροφή του φύλου (Kramer and 

Imbriano 1997).  

 

5. Βασική Ανατοµική και Λειτουργική Οργάνωση του Εγκεφάλου των 

Τελεόστεων 

 

 Τα τελευταία χρόνια, ειδικά µετά την καθιέρωση του κυπρινοειδούς Danio rerio 

(zebrafish) ως κλασσικού µοντέλου για γενετικές και αναπτυξιακές µελέτες του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος, ολοένα και περισσότερες εργασίες χρησιµοποιούν τον 

εγκέφαλο των τελεόστεων ως µοντέλο. Ως εκ τούτου οι γνώσεις για την ανατοµική και 

λειτουργική οργάνωση του εγκεφάλου των τελεόστεων είναι πλέον ικανοποιητικές και 

η σύγκριση αυτών µε αντίστοιχα δεδοµένα από τα υπόλοιπα σπονδυλωτά αναγκαία για 
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την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Οι συντοµεύσεις των περιοχών που 

αναφέρονται παρακάτω αναλύονται και µεταφράζονται στο γλωσσάρι.  

 Αν και ο εγκέφαλος των τελεόστεων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, που του 

προσδίδουν µοναδικά χαρακτηριστικά (Kotrschal and Junger 1988), ακολουθεί το 

βασικό πρότυπο που παρατηρείται στα υπόλοιπα σπονδυλωτά (Σχήµα 1). Κατά τον 

προσθοπίσθιο άξονα διακρίνουµε τον προσθεγκέφαλο, το µεσεγκέφαλο και τον 

οπισθεγκέφαλο. Ο προσθεγκέφαλος υποδιαιρείται επιπλέον στον τελεγκέφαλο και το 

διεγκέφαλο, ενώ ο οπισθεγκέφαλος περιλαµβάνει το εγκεφαλικό στέλεχος και την 

παρεγκεφαλίδα.  

 Λειτουργικά ο εγκέφαλος διακρίνεται σε αισθητικά και κινητικά συστήµατα, στα 

οποία οι πληροφορίες ακολουθούν µια συγκεκριµένη πορεία επεξεργασίας και 

ταξινόµησης από πυρήνα σε πυρήνα. Πληροφορίες από όλες τις αισθήσεις µε εξαίρεση 

την όσφρηση, που προβάλει απευθείας στον τελεγκέφαλο και την όραση, που 

προβάλλει στην οπτική καλύπτρα, έχουν σαν πρώτο σταθµό τους στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα το νωτιαίο µυελό ή πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους, στην γέφυρα ή τον 

προµήκη µυελό. Τα προσαγωγά, αισθητικά µονοπάτια συνεχίζουν την πορεία τους προς 

τα ανώτερα τελεγκεφαλικά κέντρα, διαµέσω εξειδικευµένων µεσεγκεφαλικών δοµών 

ανάλυσης πληροφοριών και τελικά πυρήνων-σταθµών του ραχιαίου θαλάµου, 

σχηµατίζοντας τα προσθεγκεφαλικά δεµάτια (forebrain bundles). Κάθε αισθητική οδός 

τερµατίζει σε συγκεκριµένη, για κάθε αίσθηση τελεγκεφαλική περιοχή, επιδεικνύοντας 

ιδιαίτερη τοπογραφική εξειδίκευση. Η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αποθήκευση 

των πληροφοριών ολοκληρώνεται µέσω πολύπλοκων συνδέσεων τελεγκεφαλικών 

πυρήνων µε επίσης τελεγκεφαλικές περιοχές πολυαισθητικής σύγκλισης και 

ακολουθούν κατάλληλες κινητικές αποκρίσεις. Οι αποκρίσεις αυτές ξεκινούν είτε από 

εξειδικευµένες κινητικές τελεγκεφαλικές περιοχές είτε από την παρεγκεφαλίδα και 

ραχιαίους πυρήνες του µεσεγκεφάλου. Το απαγωγό κινητικό σύστηµα ακολουθεί τα 

ίδια µονοπάτια µε τα αισθητικά κυκλώµατα καταλήγοντας σε µεσεγκεφαλικές δοµές 

και κινητικούς πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους, που ρυθµίζουν περαιτέρω τις 

κινήσεις.  

 Το ραχιαίο τµήµα του τελεγκεφάλου περιλαµβάνει φλοιικές περιοχές (ραχιαίος 

χιτώνας ή dorsal pallium), ενώ στο πρόσθιο τµήµα του βρίσκονται οι οσφρητικοί λοβοί, 

που προβάλουν στον οσφρητικό χιτώνα (olfactory pallium). ∆ιακρίνεται επίσης ο 

µεταιχµιακός χιτώνας (limbic pallium), που περιλαµβάνει τον ιππόκαµπο, το 

αµυγδαλοειδές σώµα και τους διαφραγµατικούς πυρήνες (septal nuclei). Στα πλάγια και 
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κοιλιακά τµήµατα του τελεγκεφάλου, συναντούµε υποφλοιικές περιοχές, οι οποίες 

αποτελούν το ραβδωτό σώµα (striatum), τµήµα του οποίου ρυθµίζει κινητικές 

αποκρίσεις και είναι γνωστό ως βασικά γάγγλια (basal ganglia). Πιστεύεται ότι κατά 

την εµβρυϊκή ανάπτυξη των τελεόστεων, το ραχιαίο τµήµα του τελεγκεφάλου 

αναστρέφεται, µε αποτέλεσµα περιοχές, που στα υπόλοιπα σπονδυλωτά βρίσκονται στο 

µεσαίο τµήµα του, να εµφανίζονται στα πλάγια (εξωτερικά) τελεγκεφαλικά τµήµατα 

των τελεόστεων (Northcutt 1981, Butler 2000). Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το έργο 

της αντιστοίχησης περιοχών µεταξύ των τελεόστεων και των υπόλοιπων σπονδυλωτών. 

Παρόλα αυτά µελέτες της συνδεσµολογίας και λειτουργίας ορισµένων πυρήνων, έχουν 

οδηγήσει σε κάποια συµπεράσµατα. Πιστεύεται ότι οι µεσαίες και πλάγιες περιοχές του 

ραχιαίου τµήµατος του τελεγκεφάλου (Dm, Dl) είναι µεταιχµιακές και σχηµατίζουν το 

αµυγδαλοειδές σώµα και τον ιππόκαµπο αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες (Dd, Dc) είναι 

οµόλογες του νεοφλοιού των θηλαστικών και οι οπίσθιες (Dp) αποτελούν τον 

οσφρητικό φλοιό. Κοιλιακά οι περισσότερες κεντρικές (Vc) και περικοιλιακές περιοχές 

(Vd, Vs) αποτελούν µέρος του ραβδωτού σώµατος, ενώ µερικές (Vv) σχηµατίζουν το 

διαφραγµατικό πυρήνα (Butler 1994, Northcutt 1995).  

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ανατοµικός διαχωρισµός των περιοχών του 

τελεγκεφάλου, δεν είναι µέχρι στιγµής αρκετά λεπτοµερής µε αποτέλεσµα πολλές 

φορές η ανατοµική οριοθέτηση να µη συµβαδίζει µε την αντίστοιχη λειτουργική. Στο 

ραχιαίο τελεγκέφαλο έχουν εντοπιστεί ανώτερα κέντρα επεξεργασίας αισθητικών 

πληροφοριών και πολυαισθητικής σύγκλισης αλλά ταυτόχρονα και κινητικά κέντρα. 

Τµήµατα ραχιαίων και κεντρικών περιοχών επεξεργάζονται οπτικές πληροφορίες (Ito et 

al. 1980b) και περιοχές στο πλάγιο τµήµα του ραχιαίου και κοιλιακού τελεγκεφάλου, σε 

συνδυασµό µε την παρεγκεφαλίδα, πυρήνες του ραχιαίου µεσεγκεφάλου και κινητικούς 

πυρήνες του οπισθεγκεφάλου, ελέγχουν πολύπλοκες κινήσεις (Butler 1994, Wullimann 

and Roth 1994). Πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν ότι οι µεσαίες περιοχές του ραχιαίου 

τελεγκεφάλου αντιστοιχούν στον αµυγδαλοειδή πυρήνα των θηλαστικών και πιθανά 

εµπλέκονται σε λειτουργίες συναισθηµατικής µνήµης και ελέγχουν την επιθετικότητα 

(Braford 1995, Portavella et al. 2002), ενώ οι πλάγιες περιοχές έχουν παρόµοια 

λειτουργία µε τον ιππόκαµπο και συµµετέχουν σε διαδικασίες µάθησης και δηµιουργίας 

µνήµης (Rodriguez et al. 2002, Portavella et al. 2002). Σύγχυση επικρατεί όσον αφορά 

τον οσφρητικό φλοιό, ο οποίος φαίνεται να καταλαµβάνει τόσο κεντρικές ραχιαίες όσο 

και κοιλιακές περιοχές (Bass 1981, Becerra et al. 1994, Rink and Wullimann 2001).  
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 Πίσω και κάτω από τον τελεγκέφαλο βρίσκεται ο διεγκέφαλος, που 

υποδιαιρείται στην προκαλυπτριδική περιοχή, το οπίσθιο φύµα, το θάλαµο και τον 

υποθάλαµο. Όλοι οι προκαλυπτριδικοί πυρήνες δέχονται οπτικά ερεθίσµατα είτε από 

την οπτική καλύπτρα είτε από τον αµφιβληστροειδή και οι περισσότεροι εµπλέκονται 

στη ρύθµιση κινήσεων µετά από οπτικά ερεθίσµατα (Butler 1991, Rupp and Northcutt 

1998). Η περιοχή αυτή καθώς και οι υπόλοιπες οπτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένες στα σπαροειδή (Toyoda et al. 1994), γεγονός που επιβεβαιώνει την 

εξέχουσα σηµασία της όρασης για την επιβίωση των τελεόστεων αυτών. Ένας κύριος 

σταθµός για την επεξεργασία αισθητικών πληροφοριών εντοπίζεται στη βάση του 

διεγκεφάλου, στο οπίσθιο φύµα και αποτελείται από τους περικοιλιακό (TPp), 

σπειροειδή (G) και προσπειροειδείς (PGl, PGm) πυρήνες. Στα περισσότερα κυπρινοειδή 

το σύµπλοκο αυτών των πυρήνων αναλύουν και διαβιβάζουν πληροφορίες από όργανα 

γεύσης (Brandstatter et al. 1990, Kotrschal et al. 1988). Οι περιοχές αυτές σε 

συνδυασµό µε περικοιλιακές, κυρίως, περιοχές του ραχιαίου θαλάµου (CP, DP), 

επεξεργάζονται και µεταβιβάζουν πληροφορίες σε ανώτερα κέντρα ελέγχου στον 

τελεγκέφαλο. Οι πυρήνες του κοιλιακού θαλάµου (VM, VL) ρυθµίζουν τη λειτουργία 

των αντίστοιχων ραχιαίων και σε συνεργασία µε τελεγκεφαλικές δοµές ελέγχουν την 

κίνηση του σώµατος και των άκρων ή πτερυγίων. Θεωρείται πως το οπίσθιο φύµα µε 

τµήµατα του οπίσθιου υποθαλάµου αντιστοιχούν στη µέλαινα ουσία (substancia nigra) 

των υπολοίπων σπονδυλωτών (Butler and Hodos 1996).  

 Κοιλιακά του θαλάµου βρίσκεται ο υποθάλαµος. Το πρόσθιο τµήµα του 

αποτελεί µια µεταβατική περιοχή µεταξύ του τελεγκεφάλου και του διεγκεφάλου και 

ονοµάζεται προοπτική περιοχή (preoptic area). Οι περισσότεροι προοπτικοί πυρήνες 

περιέχουν µεγάλου µεγέθους νευρώνες, οι οποίοι συνδέονται λειτουργικά µε τον 

υποθάλαµο και την υπόφυση και σε συνδυασµό µε το µεταιχµιακό σύστηµα του 

τελεγκεφάλου, ελέγχουν βασικές λειτουργίες (αναπαραγωγή, πείνα, άγχος κλπ), 

(Becerra et al. 1994). Οι πυρήνες αυτοί δέχονται πληθώρα οσφρητικών και οπτικών 

κυρίως ερεθισµάτων, από τους οσφρητικούς λοβούς και την οπτική καλύπτρα. Είναι 

µια περιοχή που σε όλα τα σπονδυλωτά παρουσιάζει φυλετικούς διµορφισµούς, δηλαδή 

διαφορές µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων, σε πλήθος χαρακτηριστικών που 

έχουν εξεταστεί, όπως ο αριθµός και το µέγεθος των κυττάρων, η έκφραση υποδοχέων 

και εκλυτικών παραγόντων ορµονών και οι ανατοµικές συνδέσεις (Panzica et al. 1996).  

 Ο υποθάλαµος των τελεόστεων είναι ιδιαίτερα ευµεγέθης και περικλείει τµήµα 

της τρίτης κοιλίας. Το πρόσθιο τµήµα του περικλείει το πλάγιο και πρόσθιο φύµα. 
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Πλάγια σχηµατίζονται δύο λοβοί, οι κατώτεροι υποθαλαµικοί λοβοί, που 

περιλαµβάνουν µια προέκταση της τρίτης κοιλίας, την πλάγια κοιλία και αποτελούνται 

από µία περιοχή µε διασκορπισµένους νευρώνες, τον διάχυτο πυρήνα (DIF), ενώ πιο 

κεντρικά στους λοβούς βρίσκονται πιο µικροί και συµπαγείς πυρήνες. Ο περικοιλιακός 

υποθάλαµος χωρίζεται σε ραχιαίο και κοιλιακό. Εδώ εντοπίζονται τόσο συναθροίσεις 

εκκριτικών νευρώνων, µε κυρίαρχη αυτή στο παρακοιλιακό όργανο όσο και νευρώνες 

που ανιχνεύουν για την παρουσία ορµονών, πεπτιδίων ή νευροδιαβιβαστών στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Meek 1999, Meek et al. 1993). Ο υποθάλαµος συνδέεται µε 

πληθώρα εγκεφαλικών δοµών και, όπως και στα υπόλοιπα σπονδυλωτά µε την 

υπόφυση, µέσω της οποίας ρυθµίζει τα επίπεδα ορµονών στο αίµα. Ως εκ τούτου η 

σχέση του µε το ενδοκρινικό σύστηµα είναι άµεση. Στην οπίσθια υπόφυση 

(νευροϋπόφυση) απελευθερώνει, µεταξύ άλλων, οξυτοκίνη και βασοπρεσίνη, οι οποίες 

δρουν κυρίως στα νεφρά και ρυθµίζουν την ιοντική ισορροπία, ενώ στην πρόσθια 

υπόφυση (αδενοϋπόφυση) απελευθερώνει εκλυτικούς ή ανασταλτικούς παράγοντες 

ορµονών. Έτσι ελέγχει και ρυθµίζει ορµονικά ελεγχόµενες συµπεριφορές όπως η 

αναπαραγωγική, σεξουαλική και κοινωνική συµπεριφορά, η γονική φροντίδα, η 

επιθετικότητα κλπ. Επίσης ελέγχει αυτόνοµους και οµοιοστατικούς µηχανισµούς, όπως 

η ρύθµιση της θερµοκρασίας και της αρτηριακής πίεσης, οι κιρκαδικοί ρυθµοί και η 

διατροφική συµπεριφορά (Braford and Northcutt 1983, Butler and Hodos 1996). 

Προτείνεται ότι οι υποθαλαµικοί πυρήνες του πρόσθιου (ΤΑ) και πλάγιου (nLT) 

φύµατος, σε συνδυασµό µε το οπίσθιο φύµα εµπλέκονται στο σύστηµα MSH 

(melanocyte stimulating hormone, µελανοτρόπος ορµόνη), που ελέγχει τα κοκκία 

µελανίνης των µελανοφόρων (Mancera and Fernandez-Llebrez 1995). Επιπλέον ο 

πυρήνας του πλάγιου κολπώµατος (nRL) και ο διάχυτος πυρήνας (DIF), του κατώτερου 

υποθαλαµικού λοβού, εµπλέκονται στη διατροφική συµπεριφορά (πρόσληψη τροφής 

κλπ) και στην επιθετικότητα (Rink and Wullimann 1998, Lin et al. 2000). Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολύπλοκες διασυνδέσεις των υποθαλαµικών περιοχών 

µεταξύ τους αλλά και µε µεταιχµιακές περιοχές όπως ο διαφραγµατικός ή ο 

αµυγδαλοειδής πυρήνας και ο ιππόκαµπος, οι οποίες πραγµατοποιούν µια λεπτή 

ρύθµιση της κοινωνικής και αναπαραγωγικής συµπεριφοράς, µέσα από µια αµφίδροµη 

σχέση µε τις ορµόνες των γονάδων (Bass and Grober 2001, Butler and Hodos 1996, 

Kyle et al. 1982).  

 Ο µεσεγκέφαλος αποτελείται από τη µεσεγκεφαλική καλύπτρα (tegmentum) ή 

στέλεχος (brainstem) και δύο στιβαδωτές δοµές, την οπτική καλύπτρα (optic tectum) 
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και το ηµικυκλικό κέρας (torus semicircularis). Μεγάλο τµήµα του στελέχους 

καταλαµβάνει ο ισθµός, που συµπεριλαµβάνει πλήθος προσαγωγών και απαγωγών 

δεµατίων (π.χ. ληµνίσκοι), τον ισθµικό πυρήνα (is), τους πυρήνες ραφής και τον 

υποµέλανα τόπο, το κέντρο νοραδρενεργικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Το 

οπτικό σύστηµα των τελεόστεων είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και χαρακτηρίζεται από 

αυξηµένη πλαστικότητα (Meek 1990, Powers et al. 1990, Ito et al. 1980a, 1980b). 

Κύριος αποδέκτης οπτικών ερεθισµάτων από τον αµφιβληστροειδή, µέσω του οπτικού 

νεύρου, είναι η οπτική καλύπτρα. Παρότι το οπτικό σύστηµα είναι σχεδόν πλήρως 

χιαζόµενο, αρκετές απολήξεις εντοπίζονται στο οµόπλευρο ηµισφαίριο. Απολήξεις του 

οπτικού νεύρου φτάνουν και σε υποθαλαµικούς (SC, TA), θαλαµικούς (CP, DP, VL) 

και προκαλυπτριδικούς πυρήνες. Η οπτική καλύπτρα, εκτός από τον αµφιβληστροειδή, 

δέχεται και µεταβιβάζει πληροφορίες σε πολλές επιπλέον περιοχές του εγκεφάλου. 

Πρόσφατα βρέθηκε ότι η οπτική καλύπτρα συνδέεται έµµεσα µε πλήθος ραχιαίων και 

κοιλιακών τελεγκεφαλικών περιοχών, που πιθανότατα δρουν σαν ανώτερα κέντρα 

ελέγχου κινήσεων (Ekstrom et al 1994). Το ηµικυκλικό κέρας δέχεται ακουστικά 

ερεθίσµατα καθώς και ερεθίσµατα από όργανα που σχετίζονται µε την αφή (πλευρική 

γραµµή). Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζονται µε οπτικές πληροφορίες, από την οπτική 

καλύπτρα και µεταβιβάζονται σε ανώτερα κέντρα ελέγχου στον ραχιαίο τελεγκέφαλο 

(Dd, Dc) και στο οπίσθιο φύµα του υποθαλάµου, µέσω του ραχιαίου θαλάµου (DP, CP) 

και του συµπλόκου των προσπειροειδών πυρήνων (PG). Ο µεσαίος πυρήνας του 

κοιλιακού θαλάµου (VM) προσάγει στο κέρας ερεθίσµατα από κοιλιακές περιοχές του 

τελεγκεφάλου (Vs), ώστε να ρυθµίζονται πολύπλοκες κινήσεις (Bass et al. 2000, 

Goodson and Bass 2002).  

 Ο οπισθεγκέφαλος διακρίνεται στον προµήκη, τη γέφυρα και την 

παρεγκεφαλίδα. Τα δύο πρώτα τµήµατα αποτελούν τα σηµεία εισόδου των κρανιακών 

νεύρων στα εγκεφαλικά κυκλώµατα, όπου γίνεται µια πρώτη επεξεργασία των 

ερεθισµάτων αυτών. ∆ιάσπαρτες οµάδες νευρώνων σχηµατίζουν το δικτυωτό 

σχηµατισµό (reticular formation), οποίος µε τον πολυσυλλεκτικό του χαρακτήρα, 

δέχεται πληροφορίες από τις περισσότερες αισθήσεις και ρυθµίζει πρόσθιες περιοχές 

(Butler and Hodos 1996, Nieuwenhuys and Pouwels 1983). Η εξέλιξη της 

παρεγκεφαλίδας στους τελεόστεους οδήγησε στη δηµιουργία δοµών, που δεν 

συναντούµε στα υπόλοιπα σπονδυλωτά. Το πρόσθιο παρεγκεφαλιδικό σώµα (VCb), 

που βρίσκεται στην κοιλότητα της οπτικής καλύπτρας, είναι µία από αυτές τις δοµές. 

Ελάχιστα είναι γνωστά για τη λειτουργία της, πιστεύεται όµως ότι καθορίζει κινητικές 
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αποκρίσεις του οργανισµού, αξιολογώντας κυρίως ηλεκτρικά, οπτικά και άλλα 

ερεθίσµατα (Wullimann and Northcutt 1989). Η παρεγκεφαλίδα των τελεόστεων 

συµπεριλαµβάνει κάποιες βοηθητικές δοµές, µοναδικές στους τελεόστεους, όπως το 

παρεγκεφαλιδικό λοφίο, τον πλάγιο αιθουσαίο/βαλβιδοειδή πυρήνα (lv) και τον 

επιµήκη δακτυλιοειδή πυρήνα (tlo). Ο αιθουσαίος λοβός ή αλλιώς κοκκώδης ουσία της 

παρεγκεφαλίδας (Egm, Egl) δέχεται ερεθίσµατα από το εσωτερικό αυτί και ίσως από τη 

νηκτική κύστη. Ίνες του λοβού αυτού µεταφέρουν τις πληροφορίες αυτές σε ανώτερα 

κέντρα ελέγχου, µέσω του παρεγκεφαλιδικού λοφίου. Ο βαλβιδοειδής πυρήνας δέχεται 

ερεθίσµατα και από βοηθητικούς οπτικούς πυρήνες, τα οποία µεταβιβάζει σε όλη την 

παρεγκεφαλίδα και στον πυρήνα tlo (Wullimann 1994). Από εκεί οι πληροφορίες 

µεταβιβάζονται στην οπτική καλύπτρα για περαιτέρω επεξεργασία. Οι δύο παραπάνω 

περιοχές σε συνδυασµό µε τον ισθµικό πυρήνα ελέγχουν κινήσεις µετά από ένα οπτικό 

ερέθισµα (Nieuwenhuys and Pouwels 1983).  

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα παραπάνω βασίζονται σε συγκριτικές αναλύσεις 

δεδοµένων που προέρχονται από ποικιλία ειδών και αντίστοιχα οικογενειών, µε 

σηµαντικό βαθµό διαφορετικότητας. Η µεγάλη ποικιλοµορφία και εξελικτική επιτυχία 

των τελεόστεων, που αντικατοπτρίζεται από τα περισσότερα από 25.000 γνωστά είδη, 

κάνει σχεδόν αδύνατη τη γενίκευση όσων προαναφέρθηκαν. Πρέπει να γίνουν ακόµη 

πολλές µελέτες, για να κατανοήσουµε την ακριβή λειτουργία του εγκεφάλου των 

τελεόστεων και να τη συγκρίνουµε µε τα υπόλοιπα σπονδυλωτά.  
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6. Επιλογή Μελετούµενων Ειδών 

 

 Για τη µελέτη των παραπάνω συστηµάτων και µηχανισµών επιλέχθηκαν δύο 

διαδοχικά ερµαφρόδιτα είδη, η τσιπούρα (Sparus aurata) και το φαγκρί (Pagrus pagrus) 

καθώς και πειραµατικοί, µικροί πληθυσµοί υβριδίων, που προέρχονται από τη 

διασταύρωση θηλυκής τσιπούρας µε αρσενικό φαγκρί και το αντίστροφο (θα 

αναφέρονται ως Sa x Pp και Pp x Sa αντίστοιχα).  

 Τα είδη αυτά έχουν ευρεία γεωγραφική εξάπλωση και υψηλή εµπορική αξία. 

Αναπτύσσονται γρήγορα και προσαρµόζονται ικανοποιητικά σε συνθήκες εκτροφής και 

υψηλής ιχθυοφόρτισης. Και τα δύο είδη (ιδίως η τσιπούρα) εκτρέφονται µε επιτυχία σε 

ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών 

σε ικανοποιητικούς πληθυσµούς. Η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εκτροφής, µε 

στόχο την αύξηση της απόδοσης, είχε σαν αποτέλεσµα τη σε βάθος µελέτη του 

αναπαραγωγικού τους κύκλου και των αναπαραγωγικών τους στρατηγικών. 

Επιπρόσθετα το γεγονός πως πρόκειται για συγγενικά είδη (ανήκουν στην οικογένεια 

των Σπαρίδων), διευκολύνει τη συγκριτική και σε βάθος ανάλυση του διαδοχικού 

ερµαφροδιτισµού µέσα από τη µελέτη δύο αντίθετων µοντέλων: της πρωτογυνίας 

(φαγκρί), όπου τα περισσότερα άτοµα ξεκινούν τη ζωή τους ως θηλυκά και αργότερα 

αλλάζουν φύλο και γίνονται αρσενικά και της πρωτανδρίας (τσιπούρα), όπου συµβαίνει 

το αντίθετο.  

 Πρώτος ο D’ Ancona το 1949, ανέλυσε µε την εργασία του τη φυλετικότητα των 

Σπαροειδών και ανέφερε τη διφυλετική οργάνωση της γονάδας των διαδοχικά 

ερµαφρόδιτων ειδών της οικογένειας, δηλαδή την ταυτόχρονη παρουσία στοιχείων 

θηλυκού και αρσενικού ιστού (από Atz 1964, Chan and Yeung 1983). Μελέτες που 

έχουν γίνει σε πληθυσµούς φαγκριού και τσιπούρας, που εκτρέφονται σε συνθήκες 

ιχθυοκαλλιεργειών, τόσο στο ΙΘΑΒΙΚ όσο και σε άλλα ερευνητικά ιδρύµατα, έχουν 

βοηθήσει στο λεπτοµερή προσδιορισµό της φύσης του ερµαφροδιτισµού τους 

(Kokokiris et al. 1995, Kokokiris et al. 1999, Zohar et al. 1978). Οι διαδικασίες της 

αλλαγής του φύλου αρχίζουν µετά το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου, οπότε και 

αρχίζει η σταδιακή ανάπτυξη του ιστού (αρσενικού ή θηλυκού) που θα επικρατήσει και 

θα είναι λειτουργικός την επόµενη αναπαραγωγική περίοδο. Τα φαγκριά ωριµάζουν 

αναπαραγωγικά µετά το τρίτο έτος της ηλικίας τους, οπότε και αυξάνει το ποσοστό των 

ατόµων που αλλάζουν φύλο (περίπου 20% του πληθυσµού). Οι τσιπούρες ωριµάζουν 
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µετά το πρώτο έτος της ζωής τους και περίπου ένα χρόνο αργότερα, η πλειοψηφία του 

πληθυσµού (40-80%) αλλάζει φύλο.  

 Τέλος η στειρότητα των υβριδίων, που οφείλεται στη µη διαφοροποίηση και 

ωρίµανση των γονάδων τους, µας επιτρέπει να αποκλείσουµε σε µεγάλο βαθµό όποιες 

επαγωγικές ή ανασταλτικές επιδράσεις έχουν οι ορµόνες των γονάδων στον εγκέφαλο, 

απλοποιώντας έτσι το σύστηµα.  
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 Στόχος αυτής της διατριβής είναι να µελετήσει µηχανισµούς πλαστικότητας που 

δρουν στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο, κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης και του 

φυλετικού καθορισµού, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη πολυδύναµων 

συστηµάτων και διεργασιών. Έµφαση δόθηκε επίσης στη διερεύνηση πτυχών της 

αλληλεπίδρασης του νευρικού και του αναπαραγωγικού συστήµατος για τον έλεγχο των 

διαδικασιών της αλλαγής του φύλου στους ερµαφρόδιτους τελεόστεους.  

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτέλεσε η λεπτοµερής χαρτογράφηση της δοµής και 

η εν µέρει αποσαφήνιση της λειτουργίας αλλά και των αλλαγών που υφίστανται 

εγκεφαλικές περιοχές σε κάθε σεξουαλική φάση. Οι ερµαφρόδιτοι τελεόστεοι 

αποτελούν σηµαντικό µοντέλο µελέτης της οργάνωσης αλλά και της εξέλιξης του 

εγκεφάλου και για αυτό το λόγο έγινε µια προσπάθεια συγκριτικής διαειδικής ανάλυσης 

της ανατοµικής και λειτουργικής οργάνωσης του εγκεφάλου των σπαρίδων και 

σύγκρισή της µε την οργάνωση του εγκεφάλου άλλων τελεόστεων αλλά και χερσαίων 

σπονδυλωτών.  

 Η παρούσα εργασία εστιάστηκε στη µελέτη βασικών νευροφυσιολογικών 

µηχανισµών, που παίζουν σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο και είναι διατηρηµένοι στα 

σπονδυλωτά και οι οποίοι µπορεί να καθορίζουν τη φυλετική δοµή και την 

αναπαραγωγική στρατηγική των διαδοχικά ερµαφρόδιτων ειδών. Από την πληθώρα 

νευροδιαβιβαστικών και νευροτροποποιητικών συστηµάτων που συναντώνται στον 

εγκέφαλο των σπονδυλωτών επιλέχθηκε η µελέτη του νοραδρενεργικού και του 

συστήµατος της ελεύθερης ρίζας του µονοξειδίου του αζώτου. Η επιλογή βασίστηκε 

στο γεγονός ότι αφενός το νοραδρενεργικό σύστηµα είναι ένα από τα πιο αρχέγονα 

συστήµατα ρύθµισης και µεταβίβασης πληροφοριών στους ζωικούς οργανισµούς και 

εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα, µεταξύ πολλών άλλων και στον έλεγχο 

νευροενδοκρινικών διεργασιών και αφετέρου ότι το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ•) είναι 

µια ελεύθερη ρίζα, που πολύ πρόσφατα έχει εµπλακεί σε σηµαντικούς µηχανισµούς 

πλαστικότητας και νευρορύθµισης.  

 Επιπλέον η µελέτη µηχανισµών πλαστικότητας και η διερεύνηση της 

συµµετοχής αυτών των φαινοµένων στη λειτουργική οργάνωση/αναδιοργάνωση του 

εγκεφάλου κρίθηκε εξίσου σηµαντική. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνήθηκε η γέννηση, 

µετανάστευση και τελική διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων ενήλικων ατόµων 

λαµβάνοντας υπόψην ότι σε αντίθεση µε τα περισσότερα σπονδυλωτά οι ενήλικοι 

τελεόστεοι επιδεικνύουν εντυπωσιακούς ρυθµούς γέννησης κυττάρων. Ελέγχθηκε αν 

αυτά τα νεογεννηθέντα κύτταρα διαφοροποιούνται και ενσωµατώνονται στο ήδη 
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υπάρχον δίκτυο νευρικών κυττάρων και αν αυτή η συνεχής δυνατότητα παραγωγής 

κυττάρων ενισχύει την ικανότητα πλαστικών αποκρίσεων και αναδιοργάνωσης του 

εγκεφάλου κατά τη διαδικασία αλλαγής του φύλου.  
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1. Πειραµατόζωα-Χειρισµός και ∆ειγµατοληψίες 

 

Όλα τα ψάρια που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη διατριβή γεννήθηκαν και 

εκτράφηκαν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης 

(Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., νυν ΕΛΚΕΘΕ). Η επιλογή, η συλλογή δειγµάτων και η αποµόνωση και 

φροντίδα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά από συγκεκριµένους χειρισµούς (π.χ. 

ενέσεις βρωµοδεοξυουριδίνης) έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις και οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία, εκτροφή και χρήση πειραµατόζωων 

(86/609/EEC). Οι πειραµατικοί πληθυσµοί εγκαταστάθηκαν σε υπαίθριες δεξαµενές 

όγκου 500 λίτρων έως και 20 κυβικών µέτρων, σε ιχθυοφόρτιση που κυµαινόταν από 2 

ως 12 κιλά ανά κυβικό µέτρο, ανάλογα µε το µέγεθος και την ηλικία των ψαριών. Το 

νερό διοχετευόταν σε κάθε δεξαµενή µέσω ενός συστήµατος ελεύθερης ροής 

θαλασσινού νερού, βασισµένου στην υψοµετρική διαφορά µεταξύ µιας κεντρικής 

δεξαµενής συλλογής αντλούµενου θαλασσινού νερού και των δεξαµενών εκτροφής, το 

οποίο διασφάλιζε την 100% ανανέωση του νερού κάθε ώρα. Οι τιµές της αλατότητας, 

της θερµοκρασίας και του pH κυµαίνονταν µεταξύ 38-40‰, 10-25οC και 7,5-8 

αντίστοιχα. Τα ψάρια τρέφονταν µε βιοµηχανική τροφή υπό την µορφή συµπήκτων 

(Aqualim και Biomar), η οποία παρεχόταν από ταΐστρες αυτοδιατροφής, σχεδιασµού 

και κατασκευής Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.. Τα ψάρια είχαν πρόσβαση στις ταΐστρες καθόλη τη 

διάρκεια του εικοσιτετράωρου και τρέφονταν ad libidum.  

Όλες οι δειγµατοληψίες έγιναν σε διαστήµατα εκτός της αναπαραγωγικής 

περιόδου και επιλέχθηκαν άτοµα από όλους τους πληθυσµούς και όλες τις καταστάσεις 

(αρσενικά, θηλυκά, στείρα και σε αναστροφή άτοµα), ώστε να διευκολυνθεί η 

συγκριτική µελέτη των διαφορετικών πληθυσµών καθώς και η διερεύνηση φυλετικών 

διµορφισµών σε κάθε υπό µελέτη σύστηµα και µηχανισµό. Αν και η ταυτοποίηση των 

ώριµων αρσενικών και θηλυκών ατόµων θα ήταν ευκολότερη κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου, µέσω της βιοψίας των γονάδων µε καθετήρα, δεν 

επιλέχθηκε αυτό το διάστηµα για τις δειγµατοληψίες, επειδή µελέτες σε ερµαφρόδιτους 

τελεόστεους έχουν δείξει ότι η αναστροφή του φύλου ξεκινά και ολοκληρώνεται µετά 

την αναπαραγωγική περίοδο (Atz 1964, Yamamoto 1969, Zohar et al. 1978, Chan and 

Yeung 1983, Kokokiris et al. 1995, 1999). Οι δειγµατοληψίες συµπεριλάµβαναν τη 

συλλογή εγκεφάλων και γονάδων από όλα τα άτοµα που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και 

την καταγραφή του ολικού βάρους και µήκους του σώµατος, του βάρους του 
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εγκεφάλου και τη συλλογή λεπιών για την επιβεβαίωση της ηλικίας (Machias et al. 

1997).  

 

       
Πίνακας 1: Μορφολογικά και άλλα χαρακτηριστικά των Σπαροειδών που χρησιµοποιήθηκαν 
∆ίνονται οι Μέσοι Όροι ± Τυπικό Σφάλµα, σε έτη για την ηλικία, g για το βάρος σώµατος και εγκεφάλου και cm για 
το µήκος 

              
       

Είδος Ηλικία Φύλο Βάρος Μήκος Βάρος Εγκεφάλου % Αρσενικός ιστός στη γονάδα

       
Pagrus pagrus 0+ Θ 91±11 18±1,70 0,26±0,029 0 

 1+ Θ 227±14 21±0,90 0,84±0,060 0 
 1+ ΑΦ 320±0 25±0,00 0,9±0,000 25 
 2+ Θ 305±22 24±0,82 0,88±0,036 8 
 3+ Θ 646±38 29±0,79 1,07±0,050 8 
 3+ ΑΦ 743±22 32±1,11 1,16±0,030 35 
 4+ Θ 1120±90 40±0,97 1,28±0,074 7 
 4+ ΑΦ 1208±94 41±0,63 1,28±0,090 40 
 4+ Α 1375±75 42±0,00 1,35±0,150 95 
 5+ Θ 1979±298 43±1,50 1,55±0,210 8 
 5+ ΑΦ 1838±114 44±0,70 1,58±0,025 38 
 5+ Α 1790±100 43±0,33 1,56±0,020 93 

Sparus aurata 0+ Α 6±0,4 7±0,17 0,0065±0,003 20, το υπόλοιπο αδιαφοροποίητο
 1+ Α 118±4 20±0,26 0,36±0,013 95 
 1+ ΑΦ 117±4 19±0,28 0,35±0,010 35 
 2+ ΑΦ 297±7 23±0,88 0,52±0,020 40 
 2+ Θ 335±25 25±1,30 0,55±0,030 8 
 5+ Θ 1442±67 38±0,55 1,32±0,050 7 

Υβρίδιο Sa x Pp 2+ - 461±36 27±0,52 0,61±0,030 - 
Υβρίδιο Pp x Sa 4+ - 1103±44 38±0,63 1,09±0,018 - 

       
Α: αρσενικά, ΑΦ: σε αλλαγή φύλου, Θ: θηλυκά 
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2. Μελέτη της Κατανοµής των Κυττάρων που Εκφράζουν Συνθάση της 

Ελεύθερης ρίζας του Μονοξειδίου του Αζώτου (ΝΟΣ) στον Εγκέφαλο των 

Σπαρίδων 

 

i. Πειραµατικό Υλικό-Προετοιµασία Ιστού 

 

 Ο ιστοχηµικός εντοπισµός της ΝΟΣ έγινε σε 32 τελεόστεους όλων των 

εξεταζόµενων ειδών, συµπεριλαµβάνοντας τουλάχιστον 3 ζώα σε κάθε οµάδα 

παρατηρούµενης φυλετική κατάσταση, δηλαδή ανώριµα και ώριµα αρσενικά και 

θηλυκά ψάρια, άτοµα σε αλλαγή φύλου και στείρα υβρίδια (Πίνακας 1). Οι εγκέφαλοι 

µονιµοποιήθηκαν µε διακαρδιακή διαπότιση µε διάλυµα µονιµοποίησης, αποτελούµενο 

από 4% παραφορµαλδεΰδη (PFA) σε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών αλάτων (0,1Μ 

PB, pH: 7,4), ενώ τα πειραµατόζωα ήταν αναισθητοποιηµένα µε διάλυµα 2-

φαινοξυαιθανόλης (Merck, 0,4ml/l). Τα ψάρια τοποθετούνταν ανάσκελα σε θήκη 

ακινητοποίησης (ιδιοκατασκευή) και µε τοµή της κοιλιακής τους επιφάνειας, από την 

έδρα ως και την βάση των βραγχιακών επικαλυµµάτων, αποκαλυπτόταν η καρδιά. Το 

µονιµοποιητικό υγρό εισαγόταν στην κυκλοφορία του αίµατος από την κοιλία, µε τη 

βοήθεια βελόνας συνδεδεµένης µέσω ευέλικτου πλαστικού καθετήρα µε σύριγγα. 

Ταυτόχρονη τοµή του κόλπου οδηγούσε στην αποµάκρυνση του αίµατος από την 

κυκλοφορία του ζώου και αντικατάστασή του από το µονιµοποιητικό υγρό. Η πορεία 

της µονιµοποίησης ελεγχόταν από την παρουσία µυϊκού τρόµου στο ζώο, τη  

σκλήρυνση του σώµατος, τον αποχρωµατισµό οργάνων και µυών και τη ροή διαυγούς 

υγρού από το στόµα και τον κόλπο. Οι εγκέφαλοι αφαιρέθηκαν από τα κρανία και 

ακολούθησε κρυοπροστασία τους µε διαδοχική εµβάπτιση στους 4οC για 24 ώρες σε 

διάλυµα 4% PFA σε PB µε 10% γλυκερόλη και για 48 ώρες σε διάλυµα 4% PFA σε PB 

µε 20% γλυκερόλη και 2% διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) για την αύξηση της 

διαπερατότητας των κυτταρικών µεµβρανών. Στην συνέχεια, καταψύχθηκαν στους -

40οC σε ισοπεντάνιο ψυχόµενο µε ξηρό πάγο, ενώ διατηρήθηκαν στους -80οC µέχρι την 

ιστοχηµική µελέτη. Για την εγκάρσια διατοµή των εγκεφάλων χρησιµοποιήθηκε 

κρυοστάτης (Leica CM 1500) και οι ελεύθερα επιπλέουσες τοµές πάχους 50µm (στους -

25οC) έµειναν, το πολύ για τρεις ώρες, σε ρυθµιστικό διάλυµα ΡΒ (0,1Μ), pH: 7,4 

στους 4οC, µέχρι να αρχίσει η ιστοχηµική διαδικασία. Για την ανάλυση 
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χρησιµοποιήθηκε µία τοµή κάθε 50, 100, 150 και 200µm ιστού, για τις ηλικίες 0+, 1+, 

2+ και ≥3+, αντίστοιχα.  

 

ii. Ιστοχηµική Μέθοδος NADPH-διαφοράσης 

 

 Ο εντοπισµός των ΝΟΣ θετικών κυττάρων έγινε µε την ιστοχηµική µέθοδο της 

Reduced β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate-∆ιαφοράσης (NADPH-

διαφοράσης). Η NADPH-διαφοράση έχει την ικανότητα να µετατρέπει τη διαλυτή 

χρωστική Κυανό του Τετραζολίου (Nitro Blue Tetrazolium) σε έγχρωµο ίζηµα, 

παρουσία NADPH (Thomas and Pearse, 1964, Scherer-Singler et al., 1983, Dombroski 

and Barbas, 1996). Σχετικά πρόσφατες µελέτες απέδειξαν ότι η ενεργότητα της ΝΟΣ 

και της NADPH-διαφοράσης ταυτίζονται (Bredt et al. 1991, Dawson et al., 1991, Hope 

et al., 1991, Snyder and Bredt 1991, Tracey et al., 1993), γεγονός που επιτρέπει τη 

χρήση της ιστοχηµικής µεθόδου της NADPH-διαφοράσης για τον εντοπισµό νευρώνων 

που συνθέτουν ΝΟ•. Ουσιαστικά η ΝΟΣ λόγω της αυξηµένης οξειδοαναγωγικής 

ικανότητάς της µεταφέρει ηλεκτρόνια από το NADPH στη χρωστική κι αυτό οδηγεί σε 

χηµική µετατροπή της χρωστικής και καθίζηση µπλε ιζήµατος.  

 Οι τοµές ξεπλύθηκαν (3x10 λεπτά) µε ρυθµιστικό διάλυµα 0,1Μ Tris-HCl, pH: 

7,7 στους 37οC, επωάστηκαν µε το διάλυµα αντίδρασης (0,8mM NADPH, 0,9mM Nitro 

Blue Tetrazolium, 10mM Malic Acid και µερικές σταγόνες (3-4) Triton-X, σε 10ml 

ρυθµιστικού διαλύµατος) για 5-7 ώρες, στους 45οC στο σκοτάδι και µε συνεχή 

ανάδευση. Η αντίδραση τερµατίστηκε µε προσθήκη παγωµένου Tris-HCl (3x10 λεπτά). 

Έπειτα, οι τοµές απλώθηκαν σε επιστρωµένες µε ζελατίνη αντικειµενοφόρους πλάκες 

και αφέθηκαν να στεγνώσουν σε θερµοκρασία δωµατίου.  

 Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των δεδοµένων και της παρατήρησης των 

παρασκευασµάτων, οι τοµές ενυδατώθηκαν και αντέδρασαν µε χρώση αντίθεσης  

Ουδέτερο του Ερυθρού (1% neutral red σε ddH2O), για 15-30 λεπτά. Η χρώση αυτή σε 

νευρικό ιστό βάφει τα κυτταρικά σώµατα κόκκινα. Τα παρασκευάσµατα τέλος 

αφυδατώθηκαν σε αυξανόµενη διαβάθµιση αλκοόλης (70, 95 και 100% αιθανόλη), 

εµβαπτίστηκαν σε ξυλόλη (2x20 λεπτά) και καλύφθηκαν µε καλυπτρίδες µε τη βοήθεια 

Entellan (Merck). Επιπλέον για να ελεγχθεί η ειδικότητα της ιστοχηµικής αντίδρασης, 

αντιπροσωπευτικές τοµές επωάστηκαν µε διάλυµα αντίδρασης, απουσία NADPH. Η 

ανάλυση της κατανοµής των NADPH-διαφοράση/ΝΟΣ θετικών κυττάρων, σε κάθε 



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 41

εγκεφαλική περιοχή, συµπεριέλαβε και την οµαδοποίησή τους ανάλογα µε τη 

µορφολογία τους και την ένταση της χρώσης τους (έντονη χρώση υποδεικνύει 

αυξηµένη ενεργότητα της ΝΟΣ).  

 

3. Μελέτη της Κατανοµής και Πυκνότητας των α2 και β Αδρενεργικών 

Υποδοχέων στον Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

i. Πειραµατικό Υλικό-Προετοιµασία Ιστού 

 

 Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 60 τελεόστεοι όλων των µελετούµενων ειδών και 

βεβαίως όλων των φυλετικών καταστάσεων (Πίνακας 1). Ειδικότερα για το φαγκρί, στο 

οποίο έγινε σε βάθος µελέτη της µετεµβρυϊκής ανάπτυξης των αδρενεργικών 

υποδοχέων, χρησιµοποιήθηκαν ψάρια ηλικίας λίγων µηνών έως και 6 χρονών 

καλύπτοντας 6 διακριτές ηλικιακές κλάσεις (0+, 1+, 2+, 3+, 4+ και 5+). Για τη 

διευκόλυνση της ανάλυσης τα ψάρια αυτά χωρίστηκαν επιπλέον σε 3 οµάδες, ανάλογα 

µε το βαθµό της αναπαραγωγικής τους ωριµότητας, διάκριση που βασίστηκε στα 

επίπεδα στεροειδών ορµονών στο αίµα όπως η τεστοστερόνη, η οιστραδιόλη και 

λεκιθογενίνη (Kokokiris et al., 1999). Έτσι τα φαγκριά ηλικίας≤1+ χαρακτηρίστηκαν 

ανώριµα, τα 2+ ενδιάµεση κατάσταση και αυτά µε ηλικία≥3+ χαρακτηρίστηκαν ώριµα.  

 Για τις αυτοραδιογραφικές µελέτες τα ζώα θυσιάστηκαν µε αποκεφαλισµό. Οι 

εγκέφαλοι αφαιρέθηκαν γρήγορα από τα κρανία, καταψύχθηκαν σε ισοπεντάνιο 

ψυχόµενο στους -40οC µε ξηρό πάγο και διατηρήθηκαν στους -80οC µέχρι την 

παραπέρα κατεργασία τους. Εγκάρσιες και οβελιαίες τοµές, πάχους 10µm 

παρασκευάστηκαν σε κρυοτόµο στους -18οC, συλλέχθηκαν σε ζελατιναρισµένες 

αντικειµενοφόρους πλάκες και παρέµειναν στους -80οC ως την έναρξη της 

πειραµατικής διαδικασίας. Για την ανοσοϊστοχηµική σήµανση των υποδοχέων τα 

πειραµατόζωα αναισθητοποιήθηκαν µε διάλυµα 2-φαινοξυαιθανόλης (0,4ml/l, Merck) 

και οι ιστοί τους µονιµοποιήθηκαν µε διακαρδιακή διαπότιση µε διάλυµα 

µονιµοποίησης (4% PFA σε 0,01M PBS). Οι εγκέφαλοι και οι γονάδες αφαιρέθηκαν 

και εµβαπτίστηκαν, για ένα βράδυ στους 4οC, σε διάλυµα 20% σουκρόζης σε 4% PFA 

µε PBS, για περαιτέρω µονιµοποίηση και κρυοπροστασία, πριν την απότοµη ψύξη τους 

µε ισοπεντάνιο και την φύλαξή τους στους -80οC. Ελεύθερα επιπλέουσες, εγκάρσιες και 
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οβελιαίες κρυοτοµές των εγκεφάλων, πάχους 50µm, συλλέχθηκαν σε κρύο ρυθµιστικό 

φωσφορικό διάλυµα (0,1Μ PB, pH: 7,4). Τόσο για τις αυτοραδιογραφικές όσο και για 

τις ανοσοϊστοχηµικές µελέτες κρατήθηκαν σειρές διαδοχικών τοµών ανά διάστηµα 

καθοριζόµενο από το αναπτυξιακό στάδιο του ζώου, κάθε 50, 100, 150 και 200µm για 

τις ηλικίες 0+, 1+, 2+ και ≥3+ αντίστοιχα.  

 

ii. Ραδιοσήµανση α2 Αδρενεργικών Υποδοχέων-Μελέτη των Θέσεων ∆έσµευσης της 
3Η-Κλονιδίνης 

 

 Για τον καθορισµό του προτύπου κατανοµής και της πυκνότητας των α2 

αδρενεργικών υποδοχέων όσο και των µεταβολών τους µεταξύ των διαφορετικών 

φύλων και πληθυσµών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της in vitro δέσµευσης ειδικού 

ραδιοσηµασµένου προσδέτη (ligand) στον υποδοχέα, σε τοµές εγκεφάλου (Palacios and 

Kuhar, 1980, Unnerstall et al., 1984, Pazos et al., 1985 και 1988, Dermon and Kouvelas, 

1989). Ο ειδικός ραδιοσηµασµένος προσδέτης ή δεσµευτής µπορεί να είναι ένας 

ανταγωνιστής ή αγωνιστής µε υψηλή συγγένεια προς τον υποδοχέα. Συγκεκριµένα για 

τον εντοπισµό των α2 υποδοχέων χρησιµοποιήθηκε 3Η-κλονιδίνη (Amersham 

Biosciences, ειδική ενεργότητα 24Ci/mmol), η οποία δρα ως αγωνιστής, σε 

συγκέντρωση 4nM. Προσδιορίστηκαν επίσης τα κινητικά χαρακτηριστικά (Bmax και 

Kd) της δέσµευσης 3Η-κλονιδίνης σε α2 αδρενεργικούς υποδοχείς εγκεφαλικών 

περιοχών. Σ’ αυτές τις µελέτες κορεσµού η συγκέντρωση του τριτιωµένου δεσµευτή 

κυµάνθηκε µεταξύ 0,8 και 8nM (0,8-1-2-4-6-8nM).  

 Αναλυτικά, η θερµοκρασία των τοµών εξισορροπήθηκε µέχρι τη θερµοκρασία 

δωµατίου και ακολούθησε επώασή τους µε ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Tris-HCl (pH: 

7,7) στους 4οC για 30 λεπτά, για την αποµάκρυνση ενδογενούς νευροδιαβιβαστή 

(αδρεναλίνης ή νοραδρεναλίνης), καθώς επίσης και άλλων ενδογενών αναστολέων της 

πρόσδεσης αγωνιστή-υποδοχέα. Έπειτα οι τοµές αφέθηκαν να στεγνώσουν και 

επωάστηκαν µε διάλυµα 3Η-κλονιδίνης σε Tris-HCl για 1 ώρα. Η ελεύθερη τριτιωµένη 

κλονιδίνη αποµακρύνθηκε µε δύο διαδοχικές πλύσεις µε κρύο (4οC) ρυθµιστικό 

διάλυµα (5 και 10 λεπτά) και οι τοµές ξηράθηκαν µε ρεύµα κρύου αέρα. Για τον 

εντοπισµό της µη ειδικής δέσµευσης της κλονιδίνης, αντιπροσωπευτικές τοµές 

επωάστηκαν µε διάλυµα τριτιωµένης κλονιδίνης παρουσία περίσσειας µη 

ραδιοσηµασµένου προσδέτη (ψυχρό φάρµακο, σε συγκέντρωση 10µM), ξεχωριστά για 
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κάθε συγκέντρωση δεσµευτή. Παροµοίως, τοµές επωάστηκαν µε την επιπλέον 

παρουσία ανταγωνιστών των α1 και α αδρενεργικών υποδοχέων, πραζοσίνης (Sigma, 

10µM) και φαιντολαµίνης (Sigma, 100µM) αντίστοιχα.  

 Μετά το τέλος της πειραµατικής διαδικασίας οι αντικειµενοφόροι πλάκες µε τις 

τοµές εκτέθηκαν µαζί µε µία σειρά 3Η-προ-βαθµονοµηµένων πλαστικών προτύπων 

([3Η]Microscales, Amersham Biosciences) σε ασπρόµαυρο φιλµ ευαίσθητο στην 

ιονίζουσα ακτινοβολία του τριτίου (Hyperfilm, Amersham Biosciences), µέσα σε 

φωτοστεγανές κασέτες αυτοραδιογραφίας. Η µεταστοιχείωση του τριτίου παράγει 

σωµατίδια α (ιονίζουσα ακτινοβολία), τα οποία ενεργοποιούν τους κρυστάλλους 

αλογονιδίου του αργύρου του φιλµ και οδηγούν στη δηµιουργία λανθάνοντος ειδώλου. 

Με τη διαδικασία της εµφάνισης οι κρύσταλλοι αυτοί δίνουν τους µεταλλικούς κόκκους 

αργύρου που προκαλούν την αµαύρωση του φιλµ και την αρνητική εικόνα. Παράλληλα 

µε τις τοµές που εκτέθηκαν σε φιλµ, µερικές επιπλέον τοµές διαλύθηκαν σε υγρό 

σπινθηρισµού και σε καταγραφέα ραδιενέργειας προσδιορίστηκε η ποσότητα ειδικά 

προσδεδεµένου δεσµευτή. Από τις τιµές αυτές καθορίστηκε το χρονικό διάστηµα 

έκθεσης των φιλµ και ελέγχθηκε η επιτυχία των πειραµάτων. Μετά από έκθεση 12 

µηνών, στους 4οC, το φιλµ εµφανίστηκε σε σκοτεινό θάλαµο µε κόκκινο φως 

ασφαλείας αφού η θερµοκρασία του εξισορροπήθηκε µε τη θερµοκρασία 

περιβάλλοντος (22-25οC). Αρχικά το φιλµ εµβαπτίστηκε σε διάλυµα εµφανιστή D-19 

(KODAK) στους 20οC για 3-5 λεπτά, µονιµοποιήθηκε σε διάλυµα στερεωτή 

ACIDOFIX (AGFA) για χρόνο διπλάσιο από αυτόν που χρειαζόταν για να γίνει η βάση 

του διαυγής (περίπου 10 λεπτά), ξεπλύθηκε αρχικά µε τρεχούµενο και  τελικά µε 

απεσταγµένο νερό για 1 ώρα και ξηράθηκε σε ρεύµα θερµού αέρα.  

 

iii. Ραδιοσήµανση β Αδρενεργικών Υποδοχέων-Μελέτη των Θέσεων ∆έσµευσης της 
3Η-∆ιυδροαλπρενολόλης 

 

 Για τον εντοπισµό των β αδρενεργικών υποδοχέων και τις αντίστοιχες 

βιοχηµικές µελέτες κορεσµού χρησιµοποιήθηκε ραδιοσηµασµένος ανταγωνιστής τους, 

η 3Η-διυδροαλπρενολόλη (Amersham Biosciences, ειδική ενεργότητα 56 Ci/mmol), σε 

συγκέντρωση 1nM για τον καθορισµό της πυκνότητας των υποδοχέων και σε ένα εύρος 

συγκεντρώσεων (0,4-0,8-1-2-4-8-10nM) για τον προσδιορισµό των κινητικών 

χαρακτηριστικών τους. Για τον φαρµακολογικό προσδιορισµό των υποτύπων των β 
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υποδοχέων χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον ένας ανταγωνιστής των β1 αδρενεργικών 

υποδοχέων, το Betaxolol Hydrochloride Hemihydrate (BHCl, Tocris Cookson, σε 

συγκέντρωση 10µM) και ένας ανταγωνιστής των β2, το ICI-118,551 (Tocris Cookson, 

σε συγκέντρωση 10µM), οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στο διάλυµα επώασης 3Η-

διυδροαλπρενολόλης αντιπροσωπευτικών τοµών. Ο εντοπισµός της µη ειδικής 

δέσµευσης έγινε σε αντιπροσωπευτικές τοµές που επωάστηκαν µε διάλυµα τριτιωµένης 

διυδροαλπρενολόλης παρουσία περίσσειας µη ραδιοσηµασµένης προπρανολόλης 

(Sigma, σε συγκέντρωση 10µM), ξεχωριστά για κάθε συγκέντρωση δεσµευτή.  

 Ο αυτοραδιογραφικός εντοπισµός των προσδεδεµένων ραδιοσηµασµένων 

συµπλόκων έγινε όπως και για τους α2 αδρενεργικούς υποδοχείς (βλ. κεφ. 3ii) µε τις 

παρακάτω τροποποιήσεις: η επώαση µε το ραδιοσηµασµένο προσδέτη κράτησε 50 

λεπτά και οι µετέπειτα πλύσεις 10 λεπτά η κάθε µία (2x10). Τέλος η έκθεση των τοµών 

σε φιλµ ευαίσθητο στην ακτινοβολία του τριτίου έγινε για 8 µήνες.  

 

iv. Ανάλυση Αυτοραδιογραφικής Εικόνας και Πειραµάτων Κορεσµού 

 

 Οι αυτοραδιογραφίες που προέκυψαν µετά την εµφάνιση των φιλµ 

ψηφιοποιήθηκαν µε ένα σύστηµα ανάλυσης εικόνας αποτελούµενο από ακτινοσκόπιο 

για την εκφώτιση των φιλµ, ασπρόµαυρη CCD κάµερα Sony XC-77CE συνδεδεµένη σε 

έναν υπολογιστή G4 Macintosh (Apple) µέσω κάρτας σύλληψης εικόνας LG-3 (Scion 

Corporation). Με τη βοήθεια ειδικού λογισµικού ανάλυσης εικόνας (NIH-Image 

Analysis, v.1.61, NIH) έγινε µετατροπή της αµαύρωσης του φιλµ λόγω της έκθεσής του 

στην ενσωµατωµένη στον ιστό ραδιενέργεια, σε συγκέντρωση ενσωµατωµένης 

ραδιοσηµασµένης ουσίας (3Η-κλονιδίνης ή 3Η-διυδροαλπρενολόλης) εκφρασµένη ως 

nCi/mg. Η µετατροπή βασίζεται στη χρήση πρότυπης καµπύλης που συσχετίζει 

γνωστές συγκεντρώσεις ραδιενέργειας µε την προκαλούµενη αµαύρωση στο φιλµ 

(οπτική πυκνότητα του φιλµ) και υπολογίζεται µε τη βοήθεια των προ-

βαθµονοµηµένων πλαστικών προτύπων που εκτίθενται µαζί µε τις τοµές στο φιλµ 

(Berck and Rainbow, 1985). Επειδή τα φιλµ τριτίου είναι πολύ ευαίσθητα πρέπει να 

λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα κατά τον σχεδιασµό του πειράµατος, ώστε οι ποσότητες 

ραδιενέργειας να µην ξεπερνούν κάποιο ανώτατο όριο κορεσµού του φιλµ, πάνω από το 

οποίο προκαλείται η ίδια αµαύρωση και η συσχέτιση παύει να είναι γραµµική, 

κάνοντας αδύνατη την ποσοτικοποίηση. Από την ολική µετρούµενη δέσµευση 
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ραδιοσηµασµένης ουσίας σε κάθε πυρήνα αφαιρέθηκε η µη ειδική (παρουσία ψυχρού 

φαρµάκου), προσδιορίζοντας την ειδική δέσµευση (SB) και ανάλογα µε τον µέσο χρόνο 

έκθεσης του φιλµ και την ηµεροµηνία παραγωγής του ραδιοσηµασµένου προσδέτη 

υπολογίστηκε ένας παράγοντας αποικοδόµησης της ενεργότητας του δεσµευτή (DF). 

Με βάση αυτόν τον παράγοντα και την ειδική ενεργότητα του τριτιωµένου δεσµευτή 

(SA) µετατρέπονται τα nCi/mg σε fmol υποδοχέα/mg ιστού, µέσω της εξίσωσης:  

 

SADF
SB

mg
fmol

×
×

=
1000  

 

Ένα επιπλέον πρόβληµα κατά την ποσοτική ανάλυση των αυτοραδιογραφηµάτων 

τριτίου είναι το γεγονός ότι η µυελίνη στη λευκή ουσία παρουσιάζει µεγαλύτερη αυτό-

απορρόφηση της ακτινοβολίας των β-σωµατιδίων του τριτίου, µε αποτέλεσµα τα 

φαινοµενικά µειωµένα επίπεδα υποδοχέων σε αυτές τις περιοχές, που είναι κυρίως 

νεύρα και µικρότερες νευρικές οδοί (Kuhar et al., 1985).  

 Ο καθορισµός των κινητικών χαρακτηριστικών (Bmax και Kd) της δέσµευσης 

ειδικού προσδέτη σε α2 και β αδρενεργικούς υποδοχείς εγκεφαλικών περιοχών έγινε µε 

ανάλυση κατά Scatchard µε το υπολογιστικό πρόγραµµα RADLIG (BIOSOFT), που 

ενσωµατώνει τα παλαιότερα και ευρέως χρησιµοποιούµενα EBDA και LIGAND. 

Πρόκειται για ένα διαδραστικό πρόγραµµα προσαρµογής δεδοµένων από µελέτες 

κορεσµού ή ανταγωνισµού υποδοχέων και φαρµάκων και παραγωγής µοντέλων, στην 

περίπτωσή µας µε την υπόθεση µίας θέσης δέσµευσης του προσδέτη πάνω στον 

υποδοχέα και σύµφωνα µε την εξίσωση Scatchard-Rosenthal (Scatchard, 1949, Munson 

and Rodbard, 1980):  

 

Kd
B

Kd
B

F
B max

+−=   όπου  

 

Β: συγκέντρωση δεσµευµένων υποδοχέων 

Βmax: συγκέντρωση συνολικού αριθµού υποδοχέων 

F: συγκέντρωση ελεύθερου δεσµευτή 

Η Κd είναι η αρνητική κλίση της ευθείας ενώ η Βmax είναι η τοµή της ευθείας στον 

οριζόντιο άξονα Χ όταν B/F=0.  
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 Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το πρόγραµµα 

STATISTICA v. 5 για Windows (Stat Soft Inc.) µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση 

∆ιασποράς/Συνδιακύµανσης (ANCOVA) µε εξαρτηµένη µεταβλητή την 

κανονικοποιηµένη πυκνότητα των αδρενεργικών υποδοχέων, ανεξάρτητη την ηλικία ή 

το φύλο και συνδιακύµανση (covariate) αντίστοιχα το ποσοστό αρσενικού ιστού στη 

γονάδα, ως δείκτη του φύλου ή το βάρος του εγκεφάλου, ως δείκτη της ηλικίας. Τιµές 

p≤0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές και αναλύθηκαν περαιτέρω µε post hoc 

tests (Tuckey/LSD) για να εντοπιστούν διαφορές µεταξύ των φύλων ή των ηλικιών. 

Μοντέλα γραµµικής παλινδρόµησης (Linear regression, Statistica v. 5) 

χρησιµοποιήθηκαν για τη συσχέτιση των παρακάτω δεδοµένων: βάρος και µήκος κάθε 

ζώου, ηλικία, βάρος εγκεφάλου, όγκος περιοχών και πυκνότητα αδρενεργικών 

υποδοχέων.  

 

v. Ανοσοϊστοχηµικός Εντοπισµός των α2Α, α2C, β1 και β2 Αδρενεργικών Υποδοχέων 

 

 Η σήµανση των υποτύπων των αδρενεργικών υποδοχέων έγινε µε τη χρήση 

συστήµατος αβιδίνης-βιοτίνης-περοξειδάσης. Οι τοµές ξεπλύθηκαν σε ρυθµιστικό 

διάλυµα (0,01Μ PBS, pH: 7,4), εµβαπτίστηκαν για 10 λεπτά σε διάλυµα 3% Η2Ο2 σε 

PBS, για την απενεργοποίηση της ενδογενούς περοξειδάσης και αφού ξεπλύθηκαν καλά 

µε ρυθµιστικό διάλυµα PBS ακολούθησε δέσµευση των µη ειδικών αντιγονικών 

θέσεων µε διάλυµα 0,15% φυσιολογικού ορού αλόγου (NHS), 5% BSA, 0,5% Triton-Χ 

σε PBS για 1 ώρα, σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια οι τοµές επωάστηκαν µε 

διάλυµα του πρώτου αντισώµατος (Santa Cruz Biotechnology Inc., goat anti-α2A, -α2C, 

rabbit anti-β1 ή -β2, διάλυση 1:50 σε 0,5% Triton-Χ σε 0,01M PBS) στους 10οC, για 48 

ώρες, ξεπλύθηκαν µε ρυθµιστικό διάλυµα PBS και τοποθετήθηκαν σε διάλυµα του 

βιοτινυλιωµένου δεύτερου αντισώµατος (Vector Labs, anti-goat για τους α2 και anti-

rabbit για τους β, διάλυση 1:200 σε PBS), για 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Ακολούθως ξεπλύθηκαν µε διάλυµα 0,5% Triton σε PBS και επωάστηκαν, για 1 ώρα, 

στο σκοτάδι, σε θερµοκρασία δωµατίου, µε διάλυµα του συµπλόκου αβιδίνης-βιοτίνης-

περοξειδάσης (Vector Labs, ABC Elite Kit, 1/100 Α και 1/100 Β σε διάλυµα 0,5% 

Triton σε PBS). Όλες οι επωάσεις έγιναν µε συνεχή οριζόντια ανάδευση των τοµών. 

Μετά από δύο διαδοχικές πλύσεις µε PBS και 0,025Μ TBS, pH: 7,5, οι τοµές 

αντέδρασαν µε το χρωµογόνο DAB (1mg/ml ddH2O σε τελικό διάλυµα 0,05% DAB και 
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0,01% H2O2) και ξεπλύθηκαν πολύ καλά µε παγωµένο διάλυµα TBS, προτού 

τοποθετηθούν πάνω σε ζελατιναρισµένες αντικειµενοφόρους πλάκες και αφεθούν να 

στεγνώσουν. Τέλος οι τοµές ενυδατώθηκαν για να αποµακρυνθούν τα άλατα, 

αφυδατώθηκαν σε αυξανόµενες διαβαθµίσεις αιθανόλης (70, 95 και 100%) 

εµβαπτίστηκαν σε ξυλόλη (2x20 λεπτά) και καλύφθηκαν µε καλυπτρίδες µε τη βοήθεια 

Entellan.  

 Η συγκεκριµένη µέθοδος σήµανσης είναι έµµεση, εφόσον το πρώτο αντίσωµα 

δεν σηµαίνεται απ’ ευθείας, αλλά ενώνεται µε ένα δεύτερο αντίσωµα, το οποίο µε τη 

σειρά του ενώνεται µε τη χρωστική. Το πλεονέκτηµα που έχουν τέτοιες έµµεσες 

µέθοδοι ανοσοεντοπισµού, έγκειται στο γεγονός ότι τα επιπλέον βήµατα ενισχύουν την 

ένταση του σήµατος (Bolam, 1992). Στη µέθοδο αυτή, που ανήκει στην κατηγορία των 

συστηµάτων αβιδίνης-βιοτίνης-περοξειδάσης, το δεύτερο, βιοτυνιλιωµένο, αντίσωµα 

αναγνωρίζει την ανοσοσφαιρίνη G του είδους στο οποίο φτιάχτηκε το πρώτο αντίσωµα 

και ενώνεται µε αυτό. Ο εντοπισµός του συµπλόκου στηρίζεται στο γεγονός ότι η 

βιοτίνη δεσµεύεται µε υψηλή συγγένεια από την αβιδίνη (1015 Μ-1). Επειδή η συγγένεια 

αυτή είναι ως και ένα εκατοµµύριο φορές υψηλότερη από την αντίστοιχη συγγένεια 

αντισώµατος-αντιγόνου, είναι ουσιαστικά µη αναστρέψιµη. Επιπλέον κάθε µόριο 

αβιδίνης µπορεί να δεσµεύσει τέσσερα µόρια βιοτίνης και τα περισσότερα αντισώµατα 

µπορούν να ενωθούν µε πολλά µόρια βιοτίνης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

µακροµοριακά σύµπλοκα και να ενισχύεται σηµαντικά η ένταση του σήµατος. Το 

σύµπλοκο λοιπόν αβιδίνης, βιοτίνης και περοξειδάσης ενώνεται µε το δεύτερο 

αντίσωµα, ενώ η 3,3’-τετραυδροχλωρική διαµινοβενζιδίνη (DAB) δρα ως δότης 

ηλεκτρονίων κατά τη διάρκεια της διάσπασης του υπεροξειδίου, από την περοξειδάση. 

Σαν αποτέλεσµα η DAB πολυµερίζεται και παράγει ένα αδιάλυτο, καφέ ίζηµα 

σηµαίνοντας τα κύτταρα που είχαν ενσωµατώσει το αντιγόνο.  

 Όπως σε κάθε ανοσοϊστοχηµική µέθοδο, η σωστή µονιµοποίηση του ιστού δεν 

είναι απαραίτητη µόνο για τη διατήρησή του αλλά και για την ακινητοποίηση του 

αντιγόνου, ώστε να διευκολύνεται η ένωσή του µε το αντίσωµα. Η ενδοκαρδιακή 

έγχυση µονιµοποιητικού υγρού, µε αποτέλεσµα τη διαπότιση του υπό εξέταση οργάνου, 

βελτιώνει τη µονιµοποίηση αλλά ο κύριος ρόλος της είναι η µείωση του "θορύβου", 

δηλαδή της µη ειδικής χρώσης. Είναι γνωστό ότι τα ερυθροκύτταρα έχουν ενδογενή 

περοξειδάση και µπορούν να αντιδράσουν µε το χρωµογόνο, παράγοντας µη ειδικό 

σήµα. Εκτός όµως από την αποµάκρυνση του αίµατος, η ενδοκαρδιακή έγχυση 

µονιµοποιητικού υγρού, καταστρέφει και άλλα ένζυµα, κυρίως καταλάσες, που 
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µπορούν επίσης να αντιδράσουν µε το χρωµογόνο. Η απενεργοποίηση της ενδογενούς 

περοξειδάσης γίνεται επιπλέον µε την προσθήκη H2O2. Μείωση του µη ειδικού 

σήµατος, που οφείλεται σε µη ειδική δέσµευση του πρώτου αντισώµατος, επιτυγχάνεται 

µε καλές πλύσεις του ιστού, κυρίως µε φυσιολογικό ορό του είδους από το οποίο 

προέρχεται το δεύτερο αντίσωµα.  

 Για την αναγνώριση και χαρτογράφηση τυχόν µη ειδικής σήµανσης, 

χρησιµοποιήθηκαν τοµές από όλα τα επίπεδα του εγκεφάλου, οι οποίες δεν επωάστηκαν 

µε το πρώτο ή µε το δεύτερο αντίσωµα ή µε κανένα από τα δύο αντισώµατα. Επιπλέον 

για να ελεγχθεί η ύπαρξη ή µη ενδογενούς βιοτίνης στον εγκέφαλο των τελεόστεων 

αυτών, κάποιες τοµές επωάστηκαν µόνο µε το αντιδραστήριο ΑΒC.  

 

vi. Ανοσοϊστοχηµικός Συνεντοπισµός Υποτύπων α2 και β Αδρενεργικών Υποδοχέων 

Μεταξύ τους και µε Πληθυσµούς Αστρογλοιακών Κυττάρων 

 

 Για τη διπλή σήµανση οι τοµές ξεπλύθηκαν καλά µε ρυθµιστικό διάλυµα PBS 

και διάλυµα εξουδετέρωσης των µη ειδικών θέσεων δέσµευσης µε 0,15% NHS, 5% 

BSA, 0,5% Triton-Χ σε PBS όπως προαναφέρθηκε, επωάστηκαν, για 48 ώρες, στους 

10οC σε ένα µείγµα πρώτων αντισωµάτων, το οποίο αποτελούνταν από πολυκλωνικό 

αντίσωµα για κάποιον υπότυπο των α2 αδρενεργικών υποδοχέων (goat anti-α2A ή -α2C, 

διάλυση 1:50 σε 0,5% Triton-X σε PBS) και επίσης πολυκλωνικό αντίσωµα για 

κάποιον υπότυπο των β αδρενεργικών υποδοχέων (rabbit anti-β1 ή -β2, διάλυση 1:50). 

Έπειτα από διαδοχικές εκπλύσεις µε PBS οι τοµές επωάστηκαν, για 2 ώρες, σε 

θερµοκρασία δωµατίου, στο σκοτάδι µε µείγµα δεύτερων φθοριζόντων αντισωµάτων: 

anti-goat Alexa Fluor 488 (για τα goat anti-α2A και -α2C, πράσινος φθορισµός) και anti-

rabbit Alexa Fluor 568 (για τα rabbit anti-β1 και -β2, κόκκινος φθορισµός, όλα τα 

δεύτερα αντισώµατα από Molecular Probes, διάλυση 1:500 σε 0.5% Triton X σε PBS).  

 Για τη σήµανση πληθυσµών αστρογλοιακών κυττάρων που εκφράζουν 

αδρενεργικούς υποδοχείς, ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία αλλά το µείγµα των 

πρώτων αντισωµάτων αποτελούνταν από µονοκλωνικό αντίσωµα mouse anti-GFAP 

(από τα αρχικά των λέξεων: Glial Fibrillary Acidic Protein, δηλαδή όξινη ινώδης 

γλοιακή πρωτεΐνη, που εντοπίζεται στα µικροϊνίδια των γλοιακών κυττάρων, 

Boehringer Mannheim GmbH, διάλυση 1:100 σε 0,5% Triton-Χ σε PBS) και ένα από 

τα παρακάτω πολυκλωνικά αντισώµατα: goat anti-α2A, -α2C, rabbit anti-β1 ή -β2 
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(διάλυση 1:50), για τους αντίστοιχους υπότυπους των αδρενεργικών υποδοχέων. 

Αντίστοιχα το µείγµα των δεύτερων αντισωµάτων περιείχε anti-mouse Alexa Fluor 568 

(για τη mouse anti-GFAP, κόκκινος φθορισµός) και anti-goat Alexa Fluor 488 (για τα 

goat anti-α2A και -α2C, πράσινος φθορισµός) ή anti-rabbit Alexa Fluor 488 (για τα rabbit 

anti-β1 και -β2, πράσινος φθορισµός, επίσης όλα τα δεύτερα αντισώµατα από Molecular 

Probes, διάλυση 1:500 σε 0.5% Triton X σε PBS). Όπως και πριν η µη ειδική σήµανση 

εντοπίστηκε απουσία του πρώτου ή του δεύτερου ή και των δύο αντισωµάτων σε µία 

σειρά αντιπροσωπευτικών τοµών.  

 Τέλος µετά από καλό ξέπλυµα σε PBS και ddH2O, οι τοµές τοποθετήθηκαν σε 

επικαλυµµένες µε ζελατίνη αντικειµενοφόρους πλάκες και αφέθηκαν να στεγνώσουν, 

προτού καλυφθούν µε καλυπτρίδες µε τη χρήση ειδικού διαλύµατος για τη διατήρηση 

του φθορισµού (Prolong Anti Fade, Molecular Probes, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή). Τα παρασκευάσµατα παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν σε µικροσκόπιο 

φθορισµού NIKON Eclipse E800 συνδεδεµένου µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσω µιας 

έγχρωµης κάρτας σύλληψης εικόνας Scion CG-7 (Scion Corp.), στην οποία συνδέθηκε 

έγχρωµη κάµερα 3CCD Sony DXC-950P.  

 

4. Μελέτη Γέννησης, Μετανάστευσης και ∆ιαφοροποίησης Κυττάρων στον 

Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

i. Πειραµατικό Υλικό-Χορήγηση 5΄Βρωµο-2΄δεοξυ-ουριδίνης (BrdU)- 

Προετοιµασία Ιστού 

 

 Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 72 τελεόστεοι όλων των 

εξεταζόµενων ειδών, καλύπτοντας όλες τις παρατηρούµενες φυλετικές καταστάσεις, 

δηλαδή ανώριµα και ώριµα αρσενικά και θηλυκά ψάρια, άτοµα σε αλλαγή φύλου και 

τέλος στείρα υβρίδια (Πίνακας 1). Μετά από αναισθησία σε διάλυµα 2-

φαινοξυαιθανόλης (Merck, 0,4ml/l), στα ψάρια ενέθηκε ενδοπεριτοναϊκά διάλυµα BrdU 

(Sigma, 0,2mg BrdU/g βάρους σώµατος, σε φυσιολογικό ορό, 0,9% NaCl). Η 

ανοσοϊστοχηµική µέθοδος της βρωµοδεοξυουριδίνης στηρίζεται στην ενσωµάτωση της 

BrdU, ενός αναλόγου της θυµιδίνης, στη νεοσυντεθείσα έλικα του DNA κυττάρων, που 

βρίσκονται στη φάση S του κυτταρικού τους κύκλου. Τα κύτταρα, που εισέρχονται σ' 
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αυτή τη φάση διπλασιασµού του γενετικού τους υλικού, συνεχίζουν, εκτός απρόοπτου 

στην επόµενη φάση της µίτωσης. Από τη στιγµή που η βρωµοδεοξυουριδίνη θα 

ενσωµατωθεί στο γενετικό υλικό του κυττάρου, µεταβιβάζεται και σηµαίνει τα 

θυγατρικά κύτταρα, που προκύπτουν µετά από κάθε διαίρεση (Gratzner, 1982, Miller 

and Nowakowski, 1988). Τα ζώα χωρίστηκαν σε 2 οµάδες, ανάλογα µε το χρόνο 

επιβίωσης µετά τη χορήγηση της BrdU: βραχείας επιβίωσης (≤24 ώρες) και µακράς 

επιβίωσης (≥24 ώρες, ≤30 ηµέρες). Για την µελέτη του κυτταρικού πολλαπλασιασµού 

τα ψάρια θυσιάστηκαν 24 ώρες αργότερα, ώστε να επιτραπεί η σήµανση όλων των 

µιτωτικά ενεργών κυττάρων. Για να ελεγχθεί και συγκριθεί η βιοδιαθεσιµότητα της 

BrdU στους τελεόστεους µε την αντίστοιχη µεταβολική διαθεσιµότητα στα υπόλοιπα 

σπονδυλωτά κάποια άτοµα θυσιάστηκαν 2 και 4 ώρες µετά την ένεση. Η µελέτη της 

µετανάστευσης και της διαφοροποίησης των νεογεννηθέντων κυττάρων έγινε επιπλέον 

και σε άτοµα µακράς επιβίωσης, που θυσιάστηκαν 3 ή 30 ηµέρες µετά τη χορήγηση 

BrdU. ∆ύο επιπλέον ψάρια δεν ενέθηκαν µε BrdU, αλλά µόνο µε φυσιολογικό ορό και 

χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο της µεθόδου και τον εντοπισµό µη ειδικής σήµανσης 

(Wong-Riley, 1976).  

 Τα πειραµατόζωα, αφού αναισθητοποιήθηκαν σε διάλυµα 2-φαινοξυαιθανόλης 

(0,4ml/l) διαποτίστηκαν ενδοκαρδιακά µε µονιµοποιητικό διάλυµα (4% PFA σε 0,01M 

PBS, pH: 7,4). Οι εγκέφαλοι και οι γονάδες αφαιρέθηκαν γρήγορα και 

µονιµοποιήθηκαν, για µία ακόµα νύχτα, στους 4οC σε διάλυµα 4% PFA σε 0,01M PBS, 

pH: 7,4 µε 20% σουκρόζη σαν κρυοπροστατευτικό και στη συνέχεια καταψύχθηκαν 

στους -40οC σε ισοπεντάνιο ψυχόµενο µε ξηρό πάγο, ενώ διατηρήθηκαν στους -80οC 

µέχρι την εκτέλεση της ανοσοϊστοχηµείας. Η εγκάρσια διατοµή των εγκεφάλων έγινε 

όπως και για τον εντοπισµό της ΝΟΣ, σε κρυοστάτη και οι ελεύθερα επιπλέουσες τοµές 

πάχους 50µm (στους -25οC) έµειναν, το πολύ για τρεις ώρες, σε ρυθµιστικό διάλυµα ΡΒ 

(0,1Μ), pH: 7,4 στους 4οC, µέχρι να αρχίσει η ανοσοϊστοχηµική διαδικασία. Για την 

ανάλυση χρησιµοποιήθηκε µία τοµή κάθε 50, 100, 150 και 200µm ιστού, για τις ηλικίες 

0+, 1+, 2+ και ≥3+, αντίστοιχα.  

 

ii. Ανοσοϊστοχηµική Μέθοδος BrdU 

 

 Οι τοµές ξεπλύθηκαν σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,01M PBS (pH: 7,4) και έγινε 

κατεργασία τους, για 10 λεπτά, µε διάλυµα 3% Η2Ο2 σε PBS, για την απενεργοποίηση 
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της ενδογενούς περοξειδάσης. Μετά από επισταµένες πλύσεις σε PBS, οι τοµές 

τοποθετήθηκαν για 30 λεπτά (στους 37οC) σε διάλυµα 2Ν HCl, για την αποδιάταξη του 

DNA, και αφού ξεπλύθηκαν καλά µε ρυθµιστικό διάλυµα PBS ακολούθησε 

εξουδετέρωση των µη ειδικών θέσεων δέσµευσης µε διάλυµα 0,15% NHS, 5% BSA, 

0,5% Triton-Χ σε PBS για 1 ώρα, σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια οι τοµές 

επωάστηκαν µε διάλυµα του πρώτου αντισώµατος (Becton Dickinson, anti-BrdU 1:100 

σε 0,5% Triton-Χ σε 0,01M PBS, pH: 7,4) στους 10οC, για µια νύχτα, ξεπλύθηκαν µε 

ρυθµιστικό διάλυµα PBS και τοποθετήθηκαν σε διάλυµα του δεύτερου αντισώµατος 

(Vector Labs, βιοτινυλιωµένο anti-mouse 1:200 σε 0,01M PBS, pH: 7,4), για 2 ώρες σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Ακολούθως ξεπλύθηκαν µε διάλυµα 0,5% Triton σε 0,01M 

PBS, pH: 7,4 και επωάστηκαν, για 1 ώρα, στο σκοτάδι, σε θερµοκρασία δωµατίου, µε 

διάλυµα του συµπλόκου αβιδίνης-βιοτίνης-περοξειδάσης (Vector Labs, ABC Elite Kit, 

1/100 Α και 1/100 Β σε διάλυµα 0,5% Triton σε 0,01M PBS, pH: 7,4). Όλες οι 

επωάσεις έγιναν µε συνεχή ανάδευση των τοµών. Μετά από δύο διαδοχικές πλύσεις µε 

PBS και 0,025Μ TBS, pH: 7,5, οι τοµές αντέδρασαν µε το χρωµογόνο DAB (1mg/ml 

ddH2O σε τελικό διάλυµα 0,05% DAB και 0,01% H2O2) και ξεπλύθηκαν πολύ καλά µε 

παγωµένο διάλυµα TBS, προτού τοποθετηθούν πάνω σε ζελατιναρισµένες 

αντικειµενοφόρους πλάκες και αφεθούν να στεγνώσουν.  

 Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των δεδοµένων και της παρατήρησης των 

ιστολογικών παρασκευασµάτων, οι τοµές ενυδατώθηκαν και αντέδρασαν µε χρώση 

αντίθεσης  Πράσινο του Μεθυλίου, (1% methyl green σε ddH2O). Η χρώση δίνει µια 

ανοιχτή πράσινη απόχρωση στους πυρήνες των µη σηµασµένων κυττάρων, ενώ το καφέ 

χρώµα των ειδικά σηµασµένων κυττάρων γίνεται ακόµη πιο έντονο. Έτσι 

διευκολύνεται σηµαντικά ο ακριβής καθορισµός των ανατοµικών ορίων αλλά και του 

τύπου των σηµασµένων κυττάρων. Τα παρασκευάσµατα τέλος αφυδατώθηκαν σε 

αυξανόµενη διαβάθµιση αλκοόλης, εµβαπτίστηκαν σε ξυλόλη και καλύφθηκαν µε 

καλυπτρίδες µε τη βοήθεια Entellan (Merck).  

 Για την αναγνώριση και χαρτογράφηση τυχόν µη ειδικής σήµανσης, 

χρησιµοποιήθηκαν, όπως και για τον ανοσοεντοπισµό των αδρενεργικών υποδοχέων, 

τοµές από όλα τα επίπεδα του εγκεφάλου, οι οποίες δεν επωάστηκαν µε το πρώτο ή µε 

το δεύτερο αντίσωµα ή µε κανένα από τα δύο αντισώµατα. Επιπλέον για να ελεγχθεί η 

ύπαρξη ή µη ενδογενούς βιοτίνης στον εγκέφαλο των τελεόστεων αυτών, κάποιες τοµές 

επωάστηκαν µόνο µε το αντιδραστήριο ΑΒC. Τέλος το παραπάνω πρωτόκολλο 

εφαρµόστηκε και σε ζώα, τα οποία ενέθηκαν µε φυσιολογικό ορό, χωρίς BrdU.  
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iii. Μέθοδος ∆ιπλής και Τριπλής Ανοσοϊστοχηµικής Σήµανσης για τον Καθορισµό 

του Τύπου των Νεογεννηθέντων Κυττάρων 

 

 Για τη διπλή σήµανση των νεογεννηθέντων κυττάρων επάλληλες τοµές, αφού 

τοποθετήθηκαν σε διάλυµα 2Ν HCl, για την αποδιάταξη του DNA, και ξεπλύθηκαν 

καλά µε ρυθµιστικό διάλυµα PBS και διάλυµα εξουδετέρωσης των µη ειδικών θέσεων 

δέσµευσης µε 0,15% NHS, 5% BSA, 0,5% Triton-Χ σε PBS όπως προαναφέρθηκε, 

επωάστηκαν, για 48 ώρες, στους 10οC σε ένα µείγµα πρώτων αντισωµάτων, το οποίο 

αποτελούνταν είτε από µονοκλωνικό αντίσωµα mouse anti-BrdU (Becton Dickinson, 

anti-BrdU 1:100 σε 0,5% Triton-Χ σε 0,01M PBS, pH: 7,4) και ένα από τα παρακάτω 

πολυκλωνικά αντισώµατα:  

• goat anti-α2A, -α2C, rabbit anti-β1 ή -β2 (Santa Cruz Biotechnology Inc., διάλυση 

1:50), για τους αντίστοιχους υπότυπους των αδρενεργικών υποδοχέων,  

 

• rabbit anti-TUC4 (TOAD 64, Chemicon, διάλυση 1:100), το οποίο σηµαίνει µια 

πρωτεΐνη, την TOAD (από τα αρχικά των: Turned On After Division) µοριακού 

βάρους 64KDa, που εντοπίζεται σε ανώριµους νευρώνες αµέσως µετά τη γέννησή 

τους,  

ή σε ένα µείγµα πρώτων αντισωµάτων, το οποίο αποτελούνταν από µονοκλωνικό 

αντίσωµα rat anti-BrdU (Accurate Chemicals, anti-BrdU 1:500 σε 0,5% Triton-Χ σε 

0,01M PBS, pH: 7,4) και ένα από τα παρακάτω µονοκλωνικά αντισώµατα:  

 

• mouse anti-GFAP (από τα αρχικά των λέξεων: Glial Fibrillary Acidic Protein, 

Boehringer Mannheim GmbH, διάλυση 1:100) για τη σήµανση γλοιακών 

κυττάρων,  

 

• mouse anti-NeuN (Chemicon, διάλυση 1:100), για τη σήµανση πρωτεϊνών που 

εντοπίζονται σε ώριµους νευρώνες.  

 

 

Έπειτα από διαδοχικές εκπλύσεις µε PBS οι τοµές επωάστηκαν, για 2 ώρες, σε 

θερµοκρασία δωµατίου, στο σκοτάδι µε µείγµα δεύτερων φθοριζόντων αντισωµάτων:  
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• anti-mouse Alexa Fluor 568 (για τη mouse anti-BrdU, κόκκινος φθορισµός) και 

anti-goat Alexa Fluor 488 (για τα goat anti-α2A και -α2C, πράσινος φθορισµός) ή 

anti-rabbit Alexa Fluor 488 (για τα rabbit anti-β1, -β2 και -TUC4, πράσινος 

φθορισµός) στην πρώτη περίπτωση (όλα τα δεύτερα αντισώµατα από Molecular 

Probes, διάλυση 1:500 σε 0.5% Triton X-100 σε 0.01M PBS),  

 

• ή σε anti-rat Alexa Fluor 488 (για τη rat anti-BrdU, πράσινος φθορισµός) και anti-

mouse Alexa Fluor 568 (για τη mouse anti-GFAP και -NeuN, κόκκινος 

φθορισµός) στη δεύτερη περίπτωση (επίσης όλα τα δεύτερα αντισώµατα από 

Molecular Probes, διάλυση 1:500 σε 0.5% Triton X-100 σε 0.01M PBS).  

 

 

Τέλος µετά από καλό ξέπλυµα σε PBS και ddH2O, οι τοµές τοποθετήθηκαν σε 

επικαλυµµένες µε ζελατίνη αντικειµενοφόρους πλάκες και αφέθηκαν να στεγνώσουν, 

προτού καλυφθούν µε καλυπτρίδες µε τη χρήση ειδικού διαλύµατος για τη διατήρηση 

του φθορισµού (Prolong Anti Fade, Molecular Probes, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή).  

 Για την ανάδειξη της στενής σχέσης και αλληλεπίδρασης του νοραδρενεργικού 

συστήµατος και της αστρογλοίας µε τις ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού και τα 

βλαστικά κύτταρα, έγινε επιπλέον τριπλή σήµανση τοµών από επιλεγµένα 

αντιπροσωπευτικά επίπεδα του εγκεφάλου. Η πειραµατική πορεία ήταν παρόµοια µε 

αυτή που ακολουθήθηκε για τη διπλή σήµανση, µε την εξαίρεση ότι το µείγµα των 

πρώτων αντισωµάτων αποτελούνταν από rat anti-BrdU, mouse anti-GFAP και ένα εκ 

των goat anti-α2A, -α2C, rabbit anti-β1 ή -β2. Αντιστοίχως το µείγµα των δεύτερων, 

φθοριζόντων αντισωµάτων περιείχε anti-rat Alexa Fluor 488, anti-mouse AMCA 

(Vector Labs., διάλυση 1:200, µπλε φθορισµός) και ένα εκ των anti-goat Alexa Fluor 

568 ή anti-rabbit Alexa Fluor 568.  

 Τέλος για να εξεταστεί ο πιθανός νευροδιαβιβαστικός, νευροτροφικός ή 

νευροτοξικός ρόλος της ελεύθερης ρίζας του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ•) σε σχέση 

µε την ένταση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και τη µοίρα των νεογεννηθέντων 

κυττάρων, αντιπροσωπευτικές τοµές χρησιµοποιήθηκαν για τον ιστοχηµικό εντοπισµό 

της συνθάσης της ΝΟ• (ΝΟΣ) που ταυτίζεται µε την NADPH-διαφοράση, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 2ii). Ακολούθησε ανοσοϊστοχηµικός 

εντοπισµός της BrdU µε την έµµεση µέθοδο αβιδίνης-βιοτίνης-περοξειδάσης, όπως 
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προαναφέρθηκε, µε αποτέλεσµα τα νεογεννηθέντα κύτταρα να έχουν έντονα 

χρωσµένους, καφέ πυρήνες και τα ΝΟΣ-θετικά κύτταρα µπλε κυτταρόπλασµα και 

απολήξεις. Η καλή αντίθεση των χρωµάτων, σε συνδυασµό µε την διαφορική 

κυτταρική κατανοµή των στόχων/αντιγόνων, επιτρέπει επιπλέον τον εύκολο εντοπισµό 

διπλά σηµασµένων κυττάρων.  

 

iv. Ποσοτικοποίηση Αποτελεσµάτων Ανοσοϊστοχηµείας 

  

 Η παρατήρηση των παρασκευασµάτων και η αναγνώριση των σηµασµένων 

κυττάρων έγινε µε τη βοήθεια µικροσκοπίου NIKON Eclipse E800 συνδεδεµένου µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσω µιας έγχρωµης κάρτας σύλληψης εικόνας Scion CG-7 

(Scion Corp.). Η ανάλυση των δεδοµένων και η λήψη των εικόνων έγινε µε το 

προαναφερθέν σύστηµα και την προσθήκη έγχρωµης κάµερας 3CCD Sony DXC-950P 

και µε τη βοήθεια προγραµµάτων ανάλυσης εικόνας (Scion Image PC, Adobe 

Photoshop 7), καθώς και µε µικροσκόπιο NIKON Optiphot 2 συνδεδεµένο µε 

σχεδιαστικό σωλήνα (camera lucida). Προκαταρκτικές αναλύσεις για την εκτίµηση του 

λόγου του όγκου των θετικών κυττάρων σε µια περιοχή προς τον όγκο αυτής της 

περιοχής, έγιναν µε σκοπό την επίσπευση και διευκόλυνση της ανίχνευσης πιθανών 

διαφορών και την επικέντρωση της επακόλουθης λεπτοµερούς στερεολογικής 

ανάλυσης. Ο όγκος, που καταλαµβάνουν τα σηµασµένα κύτταρα µιας περιοχής, σε 

σχέση µε τον όγκο της περιοχής αυτής, υπολογίστηκε σε αρκετές περιοχές κάθε 

εγκεφάλου, µε τη βοήθεια προγράµµατος ανάλυσης εικόνας (Scion Image PC). 

Ουσιαστικά αθροίστηκε η επιφάνεια (εµβαδόν) των σηµασµένων κυττάρων µιας 

περιοχής και διαιρέθηκε µε τη συνολική επιφάνεια της περιοχής αυτής. Ο λόγος των 

επιφανειών ισοδυναµεί µε το λόγο των όγκων (η επιφάνεια και ο όγκος είναι µεγέθη 

ανάλογα).  

 Με αυτόν τον τρόπο έγινε η επιλογή των εγκεφαλικών περιοχών που 

αναλύθηκαν περαιτέρω. Η ανάγκη ανάπτυξης διαφόρων µεθόδων για την µελέτη της 

λεπτής δοµής ενός ιστού έγκειται στο γεγονός ότι οι µέχρι τώρα τεχνικές µικροσκοπίας 

δεν µπορούν να διεισδύσουν στο βάθος του τρισδιάστατου ιστού αλλά απαιτούν την 

παρασκευή τοµών του µε πολύ λεπτό πάχος. Όταν όµως ένα τρισδιάστατο αντικείµενο 

διατέµνεται σε πολύ λεπτές τοµές παρατηρείται το λεγόµενο «φαινόµενο απώλειας 

διάστασης», το οποίο επηρεάζει όλα τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του ιστού µε 
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αποτέλεσµα οι όγκοι να µειώνονται σε επιφάνειες, οι επιφάνειες σε γραµµές και οι 

γραµµές σε σηµεία, δυσχεραίνοντας έτσι την σωστή εκτίµηση βιολογικών παραµέτρων, 

όπως ο αριθµός των κυττάρων. Εκτός από την απώλεια πολύτιµων δεδοµένων, σύνηθες 

είναι και το φαινόµενο της υπερεκτίµησης σωµατιδίων, όταν αυτά εµφανίζονται σε 

περισσότερες της µίας τοµές.  

 Για την αποφυγή ιδιαίτερα δύσκολων και χρονοβόρων διαδικασιών όπως η 

σειριακή ανασύσταση έχει αναπτυχθεί πληθώρα στερεολογικών µεθόδων, οι οποίες 

έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ακριβείς στην εκτίµηση κυτταρικών πληθυσµών (αναλυτική 

περιγραφή στο Howard and Reed 1998). Το σύνολο των χρησιµοποιούµενων 

µαθηµατικών µοντέλων και εξισώσεων, προερχόµενα κυρίως από τη στοχαστική 

γεωµετρία, µας επιτρέπουν την αναγωγή µετρήσεων από «δισδιάστατες» τοµές µιας 

δοµής σε όγκους, επιφάνειες, µήκη και αριθµούς αντικειµένων. Οι πρώτες 

στερεολογικές µέθοδοι, για ανάλυση βιολογικών δεδοµένων, που βρίσκουµε στη 

βιβλιογραφία (Abercrombie 1946 και Weidel et al. 1962) βασίστηκαν σε αυθαίρετες 

παραδοχές όσον αφορά το σχήµα, το µέγεθος και τον προσανατολισµό των κυττάρων, 

θεωρώντας ότι σχεδόν όλα τα κύτταρα έχουν περίπου το ίδιο µέγεθος και σφαιρικό, 

κυλινδρικό ή ελλειψοειδές σχήµα, πράγµα σπάνιο, όπως σήµερα γνωρίζουµε. Αρκετά 

χρόνια µετέπειτα, µέθοδοι όπως ο selector (Cruz-Orive 1987) και ο nucleator 

(Gundersen 1988) αντιµετώπισαν µε επιτυχία τα παραπάνω προβλήµατα αλλά δεν 

επικράτησαν κυρίως λόγω της προαπαιτούµενης, χρονοβόρας επεξεργασίας του ιστού.  

 ∆ύο µέθοδοι, βασισµένες σε µία διαφορετική προσέγγιση απευθείας µέτρησης 

τµηµάτων, που έχουν προκύψει από τυχαίες, συστηµατικές δειγµατοληψίες, έχουν 

επικρατήσει σήµερα: ο disector (Sterio 1984) και ο βασισµένος σε αυτόν fractionator 

(Gundersen 1986), που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα ανάλυση. Η βασική αρχή της 

µεθόδου είναι η καταµέτρηση των αντικειµένων που βρίσκονται µία και µόνη φορά 

µέσα σε ένα συγκεκριµένο όγκο. Για να γίνει αυτό υπάρχουν δύο παραπλήσιες 

µεθοδολογίες, ο φυσικός και ο οπτικός fractionator. Ο πρώτος πρακτικά δεν 

εφαρµόζεται σε κρυοτοµές, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη επάλληλων, απόλυτα 

διαγραµµισµένων και ιδιαίτερα λεπτών τοµών, σε αντίθεση µε τον οπτικό fractionator, 

ο οποίος χρησιµοποιεί δύο οπτικά επίπεδα µέσα σε µία παχιά τοµή· ένα επίπεδο 

αναφοράς και ένα επίπεδο παρατήρησης. Όσα κύτταρα εστιάζονται καθώς 

µετακινούµαστε από το ένα οπτικό επίπεδο στο άλλο συµπεριλαµβάνονται στις 

µετρήσεις, ενώ όσα κύτταρα βρίσκονται και στα δύο επίπεδα δεν προσµετρούνται. Η 

απόσταση µεταξύ των δύο οπτικών επιπέδων πρέπει να είναι γνωστή.  
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 Ο οπτικός fractionator βασίζεται στην απευθείας καταµέτρηση κυττάρων που 

περιέχονται σε ένα γνωστό, προκαθορισµένο κλάσµα ενός ιστού. Ουσιαστικά κάθε 

εγκέφαλος κόπηκε σε τοµές µε τυχαίο αλλά συστηµατικό τρόπο, δηλαδή η πρώτη τοµή 

έγινε σε τυχαίο τµήµα του αλλά από εκεί και πέρα το διάστηµα µεταξύ των τοµών ήταν 

σταθερό και ανάλογο µε το µέγεθος του εγκεφάλου (1 στις 2, 3, 4 και 5 τοµές για τις 

ηλικίες 0+, 1+, 2+ και ≥3+, αντίστοιχα) ώστε τελικά να προκύπτουν περίπου 100 τοµές 

και κάθε περιοχή να αντιπροσωπεύεται στον ίδιο αριθµό τοµών σε κάθε ζώο (20-50 

τοµές ανάλογα µε το µέγεθος της περιοχής). Με τη βοήθεια ενός δειγµατοληπτικού 

πλέγµατος τετραγώνων επιλέχθηκε ένα τµήµα της επιφάνειας κάθε περιοχής (κατά 

µέσο όρο το 1/4), στο οποίο έγινε καταµέτρηση των κυττάρων. Η επιλογή των 

δειγµάτων έγινε συστηµατικά αλλά τυχαία και σε κάθε περιοχή χωριστά, ανάλογα µε 

τις διαστάσεις της έτσι ώστε να αναλύονται τουλάχιστον 100 δείγµατα (disectors). 

Χρησιµοποιήθηκε µια παραλλαγή του οπτικού fractionator (Dermon et al. 2002) στην 

οποία το πρώτο επίπεδο εστίασης της τοµής, ανεξάρτητα από την παρουσία ή απουσία 

BrdU-θετικών κυττάρων, ορίστηκε ως επιφάνεια αναφοράς και ύψος του disector το 

πάχος της τοµής. Κάθε δείγµα είχε εµβαδόν 1000µm2 και το µέσο πάχος των τοµών 

ήταν 50µm, άρα ο µέσος όγκος κάθε disector µπορεί να θεωρηθεί ως 50000µm3. Το 

πάχος των τοµών, το διάστηµα µεταξύ τους, ο αριθµός και ο όγκος των 

παρατηρούµενων disector καθορίστηκαν µετά από αρχικές µελέτες-οδηγούς. Για την 

εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων όσον αφορά την εκτίµηση της πυκνότητας των 

κυττάρων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Τα καταµετρούµενα αντικείµενα να είναι διακριτά και ταυτοποιήσιµα από τον 

παρατηρητή και να κατανέµονται οµοιόµορφα στην µελετούµενη περιοχή. Αν η 

κατανοµή των κυττάρων δεν είναι οµοιόµορφη, όπως συµβαίνει στην 

πλειοψηφία των πυρήνων που αναλύθηκαν, όπου τα περισσότερα κύτταρα 

εντοπίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά στις περικοιλιακές ζώνες κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού και λιγότερο στο εσωτερικό των περιοχών, τότε χωρίζουµε 

την περιοχή σε µικρότερα τµήµατα (π.χ. περικοιλιακή ζώνη και εσωτερικός 

πυρήνας) ούτως ώστε τα κύτταρα να κατανέµονται οµοιόµορφα σε καθένα από 

αυτά.  

• Τυχαία, συστηµατική δειγµατοληψία.  

• Το κλάσµα του δείγµατος σε κάθε δειγµατοληψία να είναι γνωστό.  

• Οι τοµές να έχουν το ίδιο τελικό µέσο πάχος.  
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• Να µην υπάρχει ανοµοιόµορφη αλλοίωση της τοµής κατά τη διεύθυνση του 

άξονα z, ώστε το πάχος του οπτικού disector να είναι πάντα το ίδιο και να 

απαλείφεται στους υπολογισµούς.  

Ο συνολικός αριθµός των κυττάρων Ν δίνεται τελικά από τη σχέση:  

 

∑Κ×
Λ∆Ο

×
Λ∆Π

×
Λ∆Τ

=Ν
D

111   όπου  

 

Λ∆Τ: ο λόγος (κλάσµα) δειγµατοληψίας των τοµών,  

Λ∆Π: ο λόγος δειγµατοληψίας της περιοχής,  

Λ∆ΟD: ο λόγος δειγµατοληψίας κάθε οπτικού disector στον άξονα z και  

ΣΚ: το σύνολο των καταµετρηµένων κυττάρων.  

 

Έτσι αν επιλέχθηκαν 1 στις 2 τοµές (Λ∆Τ=1/2), µετρήθηκε 1 στους 4 disectors 

(Λ∆Π=1/4) σε µία περιοχή, το πάχος του οπτικού disector ήταν ίσο µε το πάχος της 

τοµής (Λ∆ΟD=1) και µετρήθηκαν 100 κύτταρα στην περιοχή, τότε ο συνολικός 

αριθµός κυττάρων σ’ αυτήν την περιοχή είναι:  

 

800100
1
1

4
1
1

2
1
1

=Ν⇒×××=Ν   

 

 Για την καταγραφή και παρακολούθηση της ανάπτυξης των περιοχών του 

εγκεφάλου ο όγκος κάθε πυρήνα εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο Cavalieri (Cavalieri, 1635) 

στις ίδιες τοµές όπου έγινε και ο καθορισµός του αριθµού των κυττάρων. Σε κάθε τοµή 

ο πυρήνας αντιπροσωπεύεται από µία διατοµή καθορισµένης επιφάνειας. Σε 

ψηφιοποιηµένες εικόνες διατοµών προβλήθηκε τυχαία το προαναφερθέν 

δειγµατοληπτικό πλέγµα τετράγωνων disector, καθένας από τους οποίους 

αντιστοιχούσε σε εµβαδόν 1000µm2. Η επιφάνεια της κάθε διατοµής υπολογίστηκε 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των disector που καλύπτουν τη διατοµή µε την 

επιφάνεια του κάθε disector και ο συνολικός όγκος του πυρήνα (V) εκτιµάται 

αθροίζοντας τις επιφάνειες των διατοµών (ΣΕi) και πολλαπλασιάζοντας µε το µέσο 

πάχος των τοµών (Π) αλλά και τη µέση απόσταση µεταξύ των τοµών (Α):  
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∑ Α×Π×= EiV  

 

Υπολογίστηκε τέλος η πυκνότητα των νεογεννηθέντων κυττάρων ανά µονάδα όγκου 

διαιρώντας τον συνολικό αριθµό σηµασµένων κυττάρων µιας περιοχής µε τον όγκο 

αυτής, ώστε να αναδειχθούν τυχόν αυξοµειώσεις του ρυθµού του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού.  

 Η στατιστική ανάλυση έγινε µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση 

∆ιασποράς/Συνδιακύµανσης (ANCOVA, STATISTICA v. 5) µε εξαρτηµένη µεταβλητή 

τον αριθµό των νεογεννηθέντων κυττάρων, ανεξάρτητη την ηλικία ή το φύλο και 

συνδιακύµανση (covariate) αντίστοιχα το ποσοστό αρσενικού ιστού στη γονάδα, ως 

δείκτη του φύλου ή το βάρος του εγκεφάλου, ως δείκτη της ηλικίας. Τιµές p≤0,05 

θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές και αναλύθηκαν περαιτέρω µε post hoc tests 

(Bonferroni/Dunn, και LSD) για να εντοπιστούν διαφορές µεταξύ των φύλων ή των 

ηλικιών. Μοντέλα γραµµικής παλινδρόµησης (Linear regression, Statistica v. 5) 

χρησιµοποιήθηκαν για τη συσχέτιση των παρακάτω δεδοµένων: βάρος και µήκος κάθε 

ζώου, ηλικία, βάρος εγκεφάλου, όγκος περιοχών και αριθµός νεογεννηθέντων 

κυττάρων.  

 

5. Μελέτη της Οργάνωσης του Εγκεφάλου Τελεόστεων της Οικογένειας των 

Sparidae 

 

i. Ιστολογική Χρώση 

 

 Τουλάχιστον δύο τελεόστεοι από κάθε ηλικία και φυλετική κατάσταση 

χρησιµοποιήθηκαν για τη χαρτογράφηση των διαφόρων εγκεφαλικών δοµών καθώς και 

για την εξέταση των διαφορετικών κυτταρικών τύπων, σε κάθε περιοχή. Τα ιστολογικά 

παρασκευάσµατα έγιναν µε τη χρώση Nissl, που σηµαίνει το RNA των νευρικών 

κυττάρων και τα σωµάτια Nissl, δηλαδή κοκκία που βρίσκονται στο σώµα και στους 

δενδρίτες των νευρώνων αλλά όχι στους άξονές τους και αποτελούνται κυρίως από 

ριβονουκλεϊκά οξέα. Η δοµή και λειτουργία των σωµατίων αυτών είναι παρόµοια µε 

αυτή των ριβοσωµάτων. Η χρώση προσδίδει σκούρο µπλε/ιώδες χρώµα στους πυρήνες 

και ανοιχτό γαλάζιο στα κυτταροπλάσµατα και διευκολύνει το διαχωρισµό των 
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νευρώνων από τα γλοιακά κύτταρα, εφόσον οι πρώτοι έχουν µεγαλύτερους πυρήνες και 

κυτταροπλάσµατα και βεβαίως περιέχουν σωµάτια Nissl.  

 Οι εγκέφαλοι µονιµοποιήθηκαν και κρυοπροστατεύτηκαν όπως περιγράφηκε 

στο κεφάλαιο 4i, για την προετοιµασία του ιστού για την µελέτη του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού και οι κρυοτοµές πάχους 30µm επικολλήθηκαν σε ζελατιναρισµένες 

αντικειµενοφόρους πλάκες και αφέθηκαν να στεγνώσουν. Ακολούθησε ενυδάτωση των 

τοµών σε απεσταγµένο νερό (15 λεπτά) και εµβάπτισή τους σε υδατικό διάλυµα ιώδους 

του κρεσυλίου (1% cresyl violet και 0,25% οξικό οξύ σε ddH2O) για 15-30 λεπτά. 

Αποµάκρυνση της πλεονάζουσας χρωστικής έγινε µε διαδοχικά πλυσίµατα µε 

απεσταγµένο νερό και µε 70% αιθανόλη (5-10 λεπτά). ∆ιαφοροποίηση της χρώσης 

έγινε σε 95% αιθανόλη για µερικά λεπτά, µέχρι η λευκή ουσία του εγκεφάλου να έχει 

χρώµα πολύ αχνό γαλάζιο. Ακολούθησε πλήρης αφυδάτωση των τοµών σε 100% 

αιθανόλη (x2) και διαυγάση µε ξυλόλη (x3) για 5-10 λεπτά στο κάθε διάλυµα. Τέλος 

έγινε επικάλυψη µε καλυπτρίδες µε την προσθήκη υλικού κάλυψης Entellan (Merck).  

 

ii. ∆ηµιουργία ∆ισδιάστατου και Τρισδιάστατου Ανατοµικού Άτλαντα 

 

 Η παρατήρηση των ιστολογικών παρασκευασµάτων και η ψηφιοποίηση των 

εικόνων έγινε µε τη βοήθεια του προαναφερθέντος έγχρωµου συστήµατος σύλληψης 

και ανάλυσης εικόνας (βλ. κεφ. 4iv). Οι εγκεφαλικές περιοχές ταυτοποιήθηκαν και 

ονοµάστηκαν µε βάση τους ανατοµικούς άτλαντες των:  

• Braford MRJ, Northcutt RG. 1983. Organization of the diencephalon and 

pretectum of the ray-finned fishes. In Northcutt RG, Davis RE, editors. Fish 

neurobiology. Ann Arbor: The University of Michigan Press. p 117-162.  

 

• Maler L, Sas E, Johnston S and Ellis W. 1991. An atlas of the brain of the 

electric fish Apteronotus leptorhynchus. J Chem Neuroanat 4: 1–38.  

 

 

• Nieuwenhuys R, Pouwels E. 1983. The brain stem of actinopterygian fishes. In: 

Northcutt RG, Davis RE, editors. Fish neurobiology. Ann Arbor: The University 

of Michigan Press. p 25-87.  

 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 60

• Northcutt RG, Davis RE. 1983. Telencephalic organization in ray-finned fishes. 

In: Northcutt RG, Davis RE, editors. Fish neurobiology. Ann Arbor: The 

University of Michigan Press. p 203-233.  

 

 

• Peter RE, Gill VE. 1975. A stereotaxic atlas and technique for forebrain nuclei 

of the goldfish, Carassius auratus. J Comp Neurol 159: 69-102.  

 

• Wullimann MF, Rupp B, Reichert H. 1996. Neuroanatomy of the zebrafish 

brain: a topological atlas. Basel, Berlin, Boston: Birkhauser.  

 

 

Με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράµµατος Corel Draw (Corel Graphics Suite 11) 

σχεδιάστηκαν λεπτοµερώς τα περιγράµµατα των τοµών και των αναγνωρισµένων 

πυρήνων. Τα σκίτσα αποτέλεσαν έναν αναλυτικό δισδιάστατο ανατοµικό άτλαντα του 

εγκεφάλου των σπαρίδων, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε τόσο για την ανάλυση της δοµής 

όσο και της λειτουργίας ή του ρόλου των διαφόρων εγκεφαλικών περιοχών.  

 Με τη χρήση πληθώρας εξειδικευµένων προγραµµάτων σειριακής ανασύστασης 

(αναλυτική παρουσίαση δωρεάν λογισµικού στο http://www.synapses.bu.edu), 

ψηφιακές εικόνες και σκίτσα τοµών εγκεφάλου ευθυγραµµίστηκαν (Align v. 1.26b), 

συγκεκριµένες υποθαλαµικές περιοχές σκιαγραφήθηκαν και επιλέχθηκαν (IGL Trace v. 

1.26b), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σχεδίων-οδηγών (wireframes) µε τρισδιάστατες 

χωροταξικές συντεταγµένες σύµφωνα µε τα οποία έγινε ανασύσταση των 

µελετούµενων δοµών (3D-reconstruction and rendering, 3D Studio Max v. 4), ώστε να 

γίνει εφικτή η ρεαλιστική απεικόνιση της οργάνωσης και αλληλεπίδρασης διαφόρων 

συστηµάτων.  

 

6. Καθορισµός του Φύλου 

 

Η συλλογή γονάδων κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών ήταν απαραίτητη 

για τον καθορισµό του φύλου των ψαριών, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο εξωτερικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα ή συµπεριφορά που να διαφοροποιεί τα αρσενικά από τα 

θηλυκά ή τα σε αναστροφή άτοµα τους µήνες εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, σε 
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κανέναν από τους υπό µελέτη πληθυσµούς. Ο καθορισµός του φύλου έγινε µε την 

ιστολογική χρώση και παρατήρηση τοµών από γονάδες και την ποσοτικοποίηση του 

λόγου του όγκου του αρσενικού ή θηλυκού ιστού προς τον συνολικό όγκο της γονάδας. 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε η χρώση Nissl σε κρυοτοµές πάχους 30µm, µε 

διαδικασία όµοια µε αυτή που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5i για τα εγκεφαλικά 

ιστολογικά παρασκευάσµατα. Εικόνες των τοµών ψηφιοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του 

υπολογιστικού συστήµατος ανάλυσης εικόνας και οι επιφάνεια του αρσενικού, θηλυκού 

και ολικού ιστού της γονάδας υπολογίστηκε µε το Scion Image Analysis Software. Τα 

άτοµα στα οποία ο αρσενικός ή ο θηλυκός ιστός καταλάµβανε τουλάχιστον το 80% της 

γονάδας χαρακτηρίζονταν αρσενικά ή θηλυκά αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

που ο καταµερισµός της γονάδας ήταν πιο ισοµερής τα ψάρια θεωρούνταν σε 

διαδικασία αναστροφής του φύλου τους. Στα νεαρά ανώριµα άτοµα και στα υβρίδια, 

που οι γονάδες ήταν αδιαφοροποίητες δεν έγινε η παραπάνω ποσοτική ανάλυση και δεν 

υπήρξε χαρακτηρισµός του φύλου.  
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1. Μορφολογία Γονάδων-Φυλετική ∆οµή Πληθυσµών 

 

 Τα ζώα που χρησιµοποιήθηκαν για την παρούσα µελέτη ταξινοµήθηκαν σε 

οµάδες ανάλογα µε το φύλο τους, το οποίο καθορίστηκε µε βάση τη µορφολογία των 

γονάδων τους, σε µικροσκοπικό επίπεδο, µε τη βοήθεια ιστολογικών 

παρασκευασµάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις, µε εξαίρεση τα πολύ νεαρά άτοµα (0+ για 

τις τσιπούρες και 0+, 1+ για τα φαγκριά) και τα στείρα υβρίδια, όπου οι 

αναπαραγωγικοί ιστοί ήταν εντελώς αδιαφοροποίητοι, οι γονάδες αποτελούνταν από 

αρσενικό και θηλυκό ιστό ταυτόχρονα. Οι γονάδες έχουν παρόµοια δοµή και στο 

φαγκρί και στην τσιπούρα. Η ωοθήκη βρίσκεται στο ραχιαίο τµήµα της γονάδας και ο 

όρχις στο κοιλιακό και εξωτερικό τµήµα της και χωρίζονται µεταξύ τους από µία ζώνη 

συνδετικού ιστού.  

 Επειδή οι δειγµατοληψίες έγιναν µετά την αναπαραγωγική περίοδο οι γονάδες 

των ώριµων ατόµων βρίσκονταν σε µία φάση ανάπαυσης. Οι ωοθήκες βρίσκονταν στο 

στάδιο της προλεκιθογένεσης , κατά το οποίο η δοµή της ωοθήκης είναι συµπαγής και 

στα ωοφόρα ελάσµατα κυριαρχούν τα προλεκιθογόνα ωοκύτταρα, σχήµατος 

παραβολικού ή σφαιρικού µε ένα µεγάλο πυρήνα στο κέντρο του κυτταροπλάσµατος. 

Οι όρχεις βρίσκονταν στο στάδιο της ανάκτησης, όπου οι σπερµατικοί λοβοί είναι 

άδειοι και στις σπερµατικές κύστεις εντοπίζονται µικρά σφαιρικού σχήµατος 

σπερµατογόνια.  

 Στις τσιπούρες τα νεαρά άτοµα (0+) είχαν όλα αδιαφοροποίητες γονάδες, ο 

συνδετικός τους ιστός µόλις άρχιζε να σχηµατίζει σπερµατικούς λοβούς και ήταν όλα 

ανώριµα αρσενικά. Ένα χρόνο αργότερα ο αρσενικός ιστός, ώριµος πλέον (όπως 

περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο) καταλάµβανε κατά µέσο όρο το 95% του 

όγκου της γονάδας (Εικόνα 1Α). Περίπου 10% των ατόµων ηλικίας 1+ που 

χρησιµοποιήθηκαν σ’ αυτήν την µελέτη ήταν σε διαδικασία αλλαγής φύλου και το 

ποσοστό του αρσενικού ιστού στη γονάδα τους κυµαινόταν µεταξύ 20-40% (Εικόνα 

1Γ). Οι προλεκιθογεννητικές ωοθήκες καταλάµβαναν το υπόλοιπο 60-80%. Από τα 

ψάρια ηλικίας 2+ που χρησιµοποιήθηκαν τα µισά ήταν σε αλλαγή φύλου και τα 

υπόλοιπα ήταν θηλυκά. Στα θηλυκά οι ωοθήκες κάλυπταν το 90-95% της γονάδας και 

οι όρχεις το υπόλοιπο 5-10%. Τέλος όλες οι τσιπούρες ηλικίας 5+ ήταν θηλυκές 

(Εικόνα 1Ε). Στον Πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά τα µορφολογικά χαρακτηριστικά και 

άλλα στοιχεία των ψαριών που χρησιµοποιήθηκαν.  
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 Στα φαγκριά τα νεαρά, ανώριµα άτοµα (0+ και 1+) ήταν όλα θηλυκά και ο 

αδιαφοροποίητος συνδετικός ιστός στις γονάδες, µόλις άρχιζε να σχηµατίζει ωογόνια 

(0+) και κάποια προλεκιθογόνα ωοκύτταρα (1+). Μέχρι και την ηλικία 2+ όλα τα 

φαγκριά ήταν θηλυκά, εκτός από ένα ηλικίας 1+, που ήταν σε αλλαγή φύλου. Στα 

θηλυκά άτοµα οι ωοθήκες κάλυπταν τουλάχιστον το 90% της γονάδας (Εικόνα 1Β), 

ενώ σε αυτά που αλλάζουν φύλο η κάλυψη µοιράζεται (20-40% θηλυκός ιστός). Από το 

τέταρτο έτος της ζωής (3+), κάνουν την εµφάνισή τους αρκετά ψάρια σε αλλαγή φύλου 

(περίπου 30% του πληθυσµού), αριθµός που αυξάνει δραµατικά ένα χρόνο αργότερα, 

όπου η πλειοψηφία των ψαριών που χρησιµοποιήθηκαν (80%) ήταν σε αλλαγή φύλου 

(Εικόνα 1∆). Σε αυτήν την ηλικία εµφανίζονται και τα πρώτα αρσενικά ψάρια στα 

οποία οι ωοθήκες έχουν εκφυλιστεί και καταλαµβάνουν µόλις το 5-10% της γονάδας 

(Εικόνα 1Ζ). Στις µεγαλύτερες ηλικίες (5+) τα ψάρια ήταν και από τις τρεις φυλετικές 

καταστάσεις σε ίσους αριθµούς (Πίνακας1).  

 Τέλος, οι γονάδες των υβριδίων δεν έδειξαν καµία απολύτως διαφοροποίηση σε 

κανένα από τα στάδια που χρησιµοποιήθηκαν (2+ για τα Sa x Pp και 4+ για τα Pp x Sa). 

Το µέγεθός τους ήταν ιδιαίτερα µικρό και αποτελούνταν από µια άµορφη µάζα 

συνδετικού ιστού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Εγκάρσιες τοµές του οπίσθιου τµήµατος της γονάδας αρσενικής (Α), σε 

αλλαγή φύλου (Γ) και θηλυκής (Ε) τσιπούρας (κλίµακα: 200µm), καθώς και θηλυκού 

(Β), σε αλλαγή φύλου (∆) και αρσενικού (Ζ) φαγκριού (κλίµακα: 150µm). (ωο): 

ωοθήκη, (ορ): όρχεις.  
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2. Πρότυπο Έκφρασης της NADPH-διαφοράσης στον Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

 Κύτταρα που περιέχουν συνθάση της ελεύθερης ρίζας του µονοξειδίου του 

αζώτου (ΝΟΣ), εντοπίστηκαν σε όλα τα είδη που εξετάστηκαν, µε τη µέθοδο 

ιστοχηµικής σήµανσης της NADPH-διαφοράσης. Καµία διαφορά δεν παρατηρήθηκε 

τόσο µεταξύ των ειδών όσο και µεταξύ των διαφορετικών φυλετικών και ηλικιακών 

καταστάσεων. Με εξαίρεση κάποιες πολύ αχνά βαµµένες ίνες στη µοριακή στοιβάδα 

της παρεγκεφαλίδας, οι οποίες πιθανότατα ανήκουν σε γλοιακά κύτταρα και αρκετά 

έντονα χρωσµένα επενδυµατικά κύτταρα στην επιφάνεια, κυρίως του κοιλιακού 

εγκεφάλου, ενεργότητα ΝΟΣ εντοπίστηκε µόνο σε νευρώνες και σε νευρικές απολήξεις. 

Οι ΝΟΣ-θετικοί νευρώνες µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τη 

µορφολογία τους και την ένταση της χρώσης τους.  

Τύπου Ι: µεγάλοι νευρώνες µε έντονη χρώση στο κυτταρόπλασµα και ορατές 

αποφυάδες.  

Τύπου ΙΙ: µικρού και µεσαίου µεγέθους νευρώνες, µε έντονη χρώση στο 

κυτταρόπλασµα και ορατές αποφυάδες (µόνο για τους µεσαίους νευρώνες).  

Τύπου ΙΙΙ: µικροί και µεσαίοι νευρώνες, µε αχνή χρώση µόνο στο κυτταρόπλασµα και 

χωρίς ορατές αποφυάδες.  

 Οι νευρικές απολήξεις που σηµάνθηκαν θα αναφέρονται ως θετικές ίνες. Η 

κατανοµή των θετικών νευρώνων και ινών απεικονίζεται στο Σχήµα 2. Αµέσως 

διακρίνει κανείς ότι η υψηλότερη ενεργότητα ΝΟΣ, τόσο όσον αφορά τους αριθµούς 

των νευρώνων όσο και την ένταση της χρώσης, εντοπίζεται στον υποθάλαµο και στο 

εγκεφαλικό στέλεχος, ενώ πολύ σπάνια διακρίνονται θετικές ίνες διάσπαρτες.  

 

i. Τελεγκέφαλος 

 

 Στον τελεγκέφαλο βρέθηκαν αρκετά κύτταρα, κυρίως τύπου ΙΙΙ. Τα θετικά 

κύτταρα τύπου ΙΙΙ κατανέµονται οµοιόµορφα σε ολόκληρη τη ραχιαία περιοχή (Εικόνα 

2Α, Β) αλλά οι αριθµοί τους µειώνονται στον κοιλιακό τελεγκέφαλο. Σηµαντική 

ενεργότητα ΝΟΣ εντοπίζεται σε νευρώνες τύπου ΙΙ στον κοιλιακό τελεγκέφαλο και πιο 

συγκεκριµένα στον κοιλιακό πυρήνα (Vv, Εικόνα 2Γ), στην εσωτερική στοιβάδα του 

οσφρητικού λοβού (OB, ICL, Εικόνα 2∆), και στον κεντρικό πυρήνα (Vc), γύρω από 
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την πλάγια προσθεγκεφαλική δεσµίδα (LFB, Εικόνα 2Ε). Οι ίνες αυτών των κυττάρων, 

που σχηµατίζουν ένα πολύ πυκνό δίκτυο, εισέρχονται αλλά και περικλείουν αυτό το 

δεµάτιο (Εικόνα 2Ζ). Η εξωτερική στοιβάδα του οσφρητικού λοβού επίσης 

περιλαµβάνει λίγους νευρώνες τύπου Ι και ΙΙ (Εικόνα 2∆). Ελάχιστοι νευρώνες τύπου Ι 

παρατηρούνται στον κεντρικό ραχιαίο τελεγκέφαλο (Dc), ενώ στην ίδια περιοχή 

εντοπίζονται διάσπαρτες ίνες που φτάνουν µέχρι και τις πιο πλάγιες περιοχές (Dld, 

Εικόνα 2Β).  

 

ii. ∆ιεγκέφαλος 

 

 Στο πρόσθιο τµήµα του ραχιαίου θαλάµου και πιο συγκεκριµένα στις 

προκαλυπτριδικές περιοχές (PSp, PSm, PPd) εντοπίζονται κυρίως νευρώνες τύπου ΙΙΙ, 

ενώ κοντά στις περικοιλιακές περιοχές (PPv) βρίσκουµε και λίγα τύπου Ι, ΙΙ κύτταρα 

(Εικόνα 3Α). Σε πιο οπίσθιους πυρήνες κοντά στη µέση γραµµή (DP, CP) υπάρχουν 

λίγοι νευρώνες τύπου ΙΙ µε µικρές απολήξεις (Εικόνα 3Β). Στον υπόλοιπο κοιλιακό 

θάλαµο παρατηρούνται ελάχιστα κύτταρα τύπου ΙΙΙ, στις εξωτερικές περιοχές (VL). 

Στο σύµπλοκο των προσπειροειδών και του σπειροειδούς πυρήνα λίγα κύτταρα τύπου Ι 

και ΙΙ βρίσκονται ακριβώς µέσα στα ανατοµικά τους όρια (Εικόνα  3Γ, ∆) και το ίδιο 

συµβαίνει και στο οπίσθιο φύµα (TPp) πολύ κοντά στην κοιλία.  

 Στις προοπτικές περιοχές (POA) εντοπίζονται λίγοι αλλά εντυπωσιακοί 

νευρώνες τύπου Ι και ΙΙ, ακριβώς δίπλα στην κοιλία. Οι απολήξεις τους έχουν ιδιαίτερα 

µεγάλο πάχος και αρκετές καταλήγουν στην κοιλία και έρχονται σε επαφή µε το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Εικόνα 3Ε), ενώ άλλες κάνουν συνάψεις µε γειτονικούς 

νευρώνες (Εικόνα 3Ζ). Λίγες διάσπαρτες θετικές ίνες εντοπίζονται στον 

υπερχιασµατικό πυρήνα. Πιο πίσω στον πυρήνα του πλάγιου υποθαλάµου (LH, Εικόνα 

4Α), υπάρχει ένα συσσωµάτωµα νευρώνων τύπου ΙΙ µε ιδιαίτερα επιµηκυσµένες, 

λεπτές απολήξεις, που φτάνουν ως την κοιλία και βεβαίως διατρέχουν όλους τους 

γειτονικούς πυρήνες. Στα κεντρικά και οπίσθια τµήµατα του υποθαλάµου πλήθος 

νευρώνων τύπου ΙΙ και κυρίως τύπου ΙΙΙ βρίσκονται παράλληλα µε τις κοιλίες και 

κοντά σε αυτές και ειδικότερα στο επίπεδο που η πλάγια κοιλία ενώνεται µε την τρίτη 

κοιλία (Εικόνα 4Β). Έτσι αυξηµένη ενεργότητα ΝΟΣ εντοπίζεται στον ραχιαίο 

υποθάλαµο (dHA) και συγκεκριµένα στον πυρήνα του πλάγιου κολπώµατος (nRL, 
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Εικόνα 4Γ), στο περικοιλιακό όργανο (PVO) αλλά και στα κοιλιακά τµήµατα του 

υποθαλάµου (Hv, Hc, Εικόνα 4Β).  

  Στον κατώτερο υποθαλαµικό λοβό πλήθος νευρώνων τύπου ΙΙΙ εντοπίζονται 

στον διάχυτο πυρήνα (DIF, Εικόνα 4Η) και στους πρόσθιους και οπίσθιους κεντρικούς 

πυρήνες (NCILa, NCILp, Εικόνα 4∆). Οι κεντρικοί αυτοί πυρήνες, µαζί και µε τον 

µεσαίο (CE), περιέχουν επίσης µεγάλους αριθµούς νευρώνων τύπου ΙΙ, των οποίων οι 

ίνες σχηµατίζουν ιδιαίτερα µεγάλα και πολύπλοκα δίκτυα (Εικόνα 4∆, Θ). Ακριβώς 

κάτω από τους υποθαλαµικούς λοβούς βρίσκεται η υπόφυση, η οποία περιέχει θετικούς 

νευρώνες τύπου ΙΙ στο µίσχο της και στο νευρικό της τµήµα (Εικόνα 4Ε, Ζ).  

 

iii. Μεσεγκέφαλος,  Στέλεχος και Παρεγκεφαλίδα 

 

 Στις στοιβαδωτές δοµές του µεσεγκεφάλου, δηλαδή την οπτική καλύπτρα (TeO) 

και το ηµικυκλικό κέρας (TS), παρατηρήθηκαν πολύ λίγα κύτταρα τύπου ΙΙΙ, κάποια 

µάλιστα στα όρια των δύο περιοχών. Στην επιφανειακή φαιά και λευκή στοιβάδα της 

καλύπτρας (SGFS) οι θετικοί νευρώνες είναι αρκετά περισσότεροι. Στη βάση των 

στοιβαδωτών αυτών δοµών, εκεί που αρχίζει ο ισθµός, σηµαντικοί αριθµοί νευρώνων 

τύπου ΙΙ βρίσκονται στον φλοιοικό (NC) και στον ισθµικό πυρήνα (is). Σε γενικές 

γραµµές όµως ο µεσεγκέφαλος έχει τη χαµηλότερη σήµανση σε ολόκληρο τον 

εγκέφαλο.  

 Το εγκεφαλικό στέλεχος και η παρεγκεφαλίδα παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

αυξηµένη ενεργότητα ΝΟΣ, τα περισσότερα έντονα σηµασµένα κύτταρα, τους 

µεγαλύτερους νευρώνες τύπου Ι και την πλειοψηφία των θετικών ινών. Ξεκινώντας από 

τη µέση γραµµή εντυπωσιακή είναι η σήµανση στους πυρήνες κινητικών νεύρων, όπως 

ο οφθαλµοκινητικός (NIII), η κινητική µοίρα του τρίδυµου (NVm) και ο πυρήνας της 

µέσης επιµήκους δεσµίδας (nuflm, Εικόνα 5Α-Γ). Όλοι αυτοί οι πυρήνες 

περιλαµβάνουν ιδιαίτερα ευµεγέθεις νευρώνες τύπου Ι. Επίσης αρκετά δεµάτια ινών σε 

αυτήν την περιοχή (fll) περιλαµβάνουν θετικές ίνες. Πιο πλάγια ο δικτυωτός 

σχηµατισµός (RF) και η κεντρική φαιά ουσία (GC) περιέχουν αρκετά κύτταρα τύπου Ι 

και ΙΙ.  

 Η παρεγκεφαλίδα (CCb και VCb) παρουσιάζει αυξηµένη ενεργότητα στα όρια 

της µοριακής µε την κοκκώδη στοιβάδα, στη ζώνη των κυττάρων Purkinje, που είναι 

µεγάλοι νευρώνες τύπου I (Εικόνα 5Ε, Ζ). Επίσης όλα τα µικρά, σφαιρικά κοκκώδη 
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κύτταρα της αντίστοιχης στοιβάδας της παρεγκεφαλίδας είναι ΝΟΣ-θετικά και µάλιστα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη χρώση (Εικόνα 5Ε, Ζ). Ελάχιστες, αχνές ίνες, γλοιακής 

προέλευσης, εντοπίστηκαν κυρίως κοντά στη µέση γραµµή της παρεγκεφαλίδας. Οι 

παρεγκεφαλιδικοί (Egm, Egl) και βοηθητικοί (tlo, lv, Εικόνα 5∆) πυρήνες 

παρουσιάζουν επίσης έντονη ενεργότητα στα κοκκώδη τους κύτταρα.  
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Εικόνα 2: ΝΟΣ+ νευρώνες στον τελεγκέφαλο Σπαροειδών. (Α) µικρού και µεσαίου 

µεγέθους νευρώνες αχνά (τύπου ΙΙΙ) και έντονα (τύπου ΙΙ) χρωσµένοι είναι διάσπαρτοι 

στον Dc (κλίµακα: 100µm). (B) µικρού και µεσαίου µεγέθους νευρώνες αχνά (τύπου 

ΙΙΙ) και έντονα (τύπου ΙΙ) χρωσµένοι, καθώς και πλήθος θετικών ινών εντοπίζονται 

πλάγια στον Dld (κλίµακα: 50µm). (Γ) στον κοιλιακό τελεγκέφαλο η ενεργότητα ΝΟΣ 

είναι εντονότερη και συγκεντρώνεται τόσο περικοιλιακά (Vs, Vv) όσο και κοντά σε 

δεµάτια (κλίµακα: 200µm). (∆) οι οσφρητικοί λοβοί περικλείουν µεγάλους θετικούς 

νευρώνες (τύπου Ι) στην εξωτερική τους στοιβάδα (ECL) και µικρότερα κοκκώδη 

κύτταρα (τύπου ΙΙΙ) εσωτερικά (ICL) (κλίµακα: 100µm). (Ε, Ζ) η πιο έντονη 

ενεργότητα ΝΟΣ εντοπίζεται σε νευρώνες και ίνες του κεντρικού κοιλιακού 

τελεγκεφάλου (Vc) και γύρω ή µέσα σε προσθεγκεφαλικά δεµάτια (LFB) (κλίµακα: 

100µm).  

 

 

 

Εικόνα 3: ΝΟΣ+ νευρώνες στον διεγκέφαλο Σπαροειδών. (Α) µεγάλοι νευρώνες 

(τύπου Ι) είναι διάσπαρτοι στις προκαλυπτριδικές περιοχές (PPv) (κλίµακα: 100µm). 

(Β) στον ραχιαίο θάλαµο (DP, CP) εντοπίζονται και συσσωµατώµατα έντονα 

σηµασµένων νευρώνων (τύπου ΙΙ) και κυρίως το δίκτυο των απολήξεών τους (κλίµακα: 

100µm). (Γ, ∆) υψηλή ενεργότητα ΝΟΣ εντοπίζεται σε νευρώνες (τύπου Ι) και (τύπου 

ΙΙ) στο προ-/ σπειροειδές σύµπλεγµα (PGm, G) (κλίµακα: 200µm). (Ε, Ζ) στο 

περικοιλιακό τµήµα της προοπτικής περιοχής (POA) βρίσκονται εντυπωσιακοί 

νευρώνες (τύπου Ι) µε ιδιαίτερα ευµεγέθεις απολήξεις, που αρκετές φορές φτάνουν έως 

την κοιλία (Ε) (κλίµακες: 50 και 100µm, αντίστοιχα).  
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Εικόνα 4: ΝΟΣ+ νευρώνες στον διεγκέφαλο Σπαροειδών. (Α) εκτεταµένο δίκτυο 

νευρώνων (τύπου ΙΙ) στον πλάγιο υποθάλαµο (LH) (κλίµακα: 200µm). (Β, Γ) στον 

περικοιλιακό υποθάλαµο (Hv) αλλά και παρακοιλιακά (dHA) εντοπίζονται νευρώνες 

τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ και ειδικότερα παρακοιλιακά απλώνεται δίκτυο θετικών 

απολήξεων (κλίµακες: 100 και 200µm, αντίστοιχα). (∆) υψηλή ενεργότητα ΝΟΣ σε 

νευρώνες τύπου ΙΙ και πυκνό δίκτυο θετικών απολήξεων εντοπίζεται στο κεντρικό 

τµήµα του κατώτερου λοβού (NCILp) (κλίµακα: 200µm). (Ε, Ζ) νευρώνες τύπου Ι και 

τύπου ΙΙ βρίσκονται στη νευροϋπόφυση (στο Ζ φαίνεται µεγέθυνση τµήµατος του Ε) 

(κλίµακες: 500 και 200µm, αντίστοιχα). (Η) διάσπαρτοι νευρώνες (τύπου ΙΙΙ) και λίγες 

ΝΟΣ+ ίνες στον διάχυτο πυρήνα (κλίµακα: 100µm). (Θ) πυκνό δίκτυο θετικών ινών και 

νευρώνων τύπου ΙΙ στον κεντρικό υποθάλαµο (κλίµακα: 200µm).  
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Εικόνα 5: Ενεργότητα ΝΟΣ στο εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα. (Α) η 

πλειοψηφία των νευρώνων τύπου Ι και τύπου ΙΙ βρίσκονται στους πυρήνες νεύρων και 

δεσµίδων του στελέχους (κλίµακα: 500µm). (Β) µεγέθυνση τµήµατος του Α (κλίµακα: 

200µm). (Γ) νευρώνες τύπου Ι στον πυρήνα του οφθαλµοκινητικού νεύρου (κλίµακα: 

100µm). (∆) θετικά κοκκώδη και κύτταρα τύπου ΙΙ στον πλάγιο βαλβιδοειδή πυρήνα 

(κλίµακα: 100µm). (Ε, Ζ) ενεργότητα ΝΟΣ εντοπίζεται στα κύτταρα Purkinje και στα 

κοκκώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας (κλίµακες: 100µm).  
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3. Κινητικά Χαρακτηριστικά των Θέσεων ∆έσµευσης της 3Η-Κλονιδίνης και 

της 3Η-∆ιυδροαλπρενολόλης στον Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

 Τα βιοχηµικά χαρακτηριστικά των α2 αδρενεργικών υποδοχέων (ΑΥ), µετά από 

πρόσδεση 3Η-κλονιδίνης σε τοµές εγκεφάλου ενήλικων σπαροειδών, καθορίστηκαν µε 

ανάλυση κατά Scatchard των παραµέτρων κορεσµού. Σε όλες τις περιοχές που 

αναλύθηκαν βρέθηκε µία θέση δέσµευσης υψηλής συγγένειας για την πρόσδεση της 
3Η-κλονιδίνης και η σταθερά αποδέσµευσης (Kd) ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

κοντά στη µονάδα (Πίνακας 2). Αν και καταγράφηκαν περιοχές υψηλότερης και 

χαµηλότερης συγγένειας, δηλαδή µε µικρότερο ή µεγαλύτερο Kd, µέσα στο κάθε είδος, 

εντούτοις δεν εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ του φαγκριού και της 

τσιπούρας. Μεγαλύτερες διακυµάνσεις, µεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών που 

µελετήθηκαν, παρατηρήθηκαν στο µέγιστο αριθµό θέσεων δέσµευσης 3Η-κλονιδίνης 

(Bmax) (Πίνακας 2). Η µη ειδική δέσµευση κυµάνθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα µεταξύ 

5-10% της συνολικής δέσµευσης ανεξαρτήτως του φαρµάκου που χρησιµοποιήθηκε 

(κλονιδίνη, φεντολαµίνη ή πραζοσίνη).  

 Στο φαγκρί ελαφρώς υψηλότερη συγγένεια (Kd<1,4nM) παρατηρείται στις 

ραχιαίες θαλαµικές και προοπτικές περιοχές, ενώ στην τσιπούρα όλες οι περιοχές 

παρουσιάζουν Kd πολύ κοντά στη µονάδα. Η δέσµευση του ραδιοσηµασµένου 

προσδέτη στις υπόλοιπες τελεγκεφαλικές, διεγκεφαλικές και οπισθεγκεφαλικές 

περιοχές στο φαγκρί, παρουσίασε ελαφρώς µειωµένη συγγένεια (Kd: 1,5-1,9nM). Ο 

µέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης είναι κατά µέσο όρο 27fmol/mg ιστού και η 

µέγιστη τιµή του Bmax: 47fmol/mg ιστού, εντοπίζεται στον υποµέλανα τόπο (LoC).  
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Πίνακας 2: Σταθερές αποδέσµευσης (Kd) και µέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης (Bmax) 
3H-κλονιδίνης σε α2 αδρενεργικούς υποδοχείς αντιπροσωπευτικών περιοχών εγκεφάλου 
ενήλικων σπαροειδών (Pagrus pagrus και Sparus aurata).   

  ∆ίνονται οι Μέσοι Όροι ± Τυπικό Σφάλµα, σε nM για τις Kd και fmol/mg ιστού για τις Bmax  
                   

           
  Εγκεφαλική περιοχή Kd  Bmax  
           
   Pagrus pagrus  
  Μέση Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,9 ± 0,5  34 ± 4  
  Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,8 ± 0,3  18 ± 1  
  Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,8 ± 0,3  18 ± 1  
  Μέση Ζώνη της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,9 ± 0,1  24 ± 4  
  Προοπτικές Περιοχές 1,4 ± 0,2  19 ± 1  
  Ραχιαίος Θάλαµος 1,1 ± 0,1  20 ± 1  
  Ραχιαίος Υποθάλαµος 1,8 ± 0,7  32 ± 5  
  Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός 1,9 ± 0,5  30 ± 3  
  Υποµέλανας Τόπος 1,8 ± 0,9  47 ± 9  
           
   Sparus aurata  
  Μέση Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,1 ± 0,4  37 ± 2  
  Προοπτικές Περιοχές 0,9 ± 0,1  19 ± 2  
  Ραχιαίος Υποθάλαµος 0,8 ± 0,1  35 ± 3  
                   

           
  Οι τιµές προσδιορίστηκαν µε ανάλυση κατά Scatchard.  

                   
 

 Κινητική ανάλυση κατά Scatchard, της δέσµευσης 3Η-διυδροαλπρενολόλης σε β 

ΑΥ, αποκάλυψε επίσης µία θέση δέσµευσης υψηλής συγγένειας. Για άλλη µια φορά τα 

εξεταζόµενα είδη δεν παρουσίασαν διαφορές, σε αντίθεση µε την παρατηρηθείσα 

ενδοειδική ποικιλοµορφία, µεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών. Η σταθερά 

αποδέσµευσης κυµάνθηκε µεταξύ 0,4-1,7nM. Ραχιαίες και οπίσθιες τελεγκεφαλικές 

περιοχές, όπως επίσης και ο περικοιλιακός υποθάλαµος επέδειξαν την υψηλότερη 

συγγένεια (Kd<1,1nM), ενώ ο υπόλοιπος τελεγκέφαλος, θάλαµος και στέλεχος είχαν 

λίγο χαµηλότερη συγγένεια (Kd>1,15). Η τιµή Bmax είναι, όπως και για τους α2 ΑΥ 

κατά µέσο όρο 27fmol/mg ιστού (Πίνακας 3). Η µη ειδική δέσµευση, που ανιχνεύθηκε 

µε τη χρήση προπρανολόλης, αποτέλεσε το 30-40% της συνολικής δέσµευσης.  
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Πίνακας 3: Σταθερές αποδέσµευσης (Kd) και µέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης (Bmax) 
3H-διυδροαλπρενολόλης σε β αδρενεργικούς υποδοχείς αντιπροσωπευτικών περιοχών 
εγκεφάλου ενήλικων σπαροειδών (Pagrus pagrus και Sparus aurata).   

  ∆ίνονται οι Μέσοι Όροι ± Τυπικό Σφάλµα, σε nM για τις Kd και fmol/mg ιστού για τις Bmax  
                   

           
  Εγκεφαλική περιοχή Kd  Bmax  
           
   Pagrus pagrus  
  Μέση Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,3 ± 0,1  27 ± 4  
  Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,3 ± 0,3  23 ± 2  
  Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 0,8 ± 0,2  23 ± 2  
  Πλάγια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,2 ± 0,1  25 ± 2  
  Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 0,4 ± 0,1  25 ± 1  
  Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,1 ± 0,6  35 ± 7  
  Κεντρική Ζώνη της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,2 ± 1,0  20 ± 6  
  Πλάγια Ζώνη της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής 1,2 ± 1,0  20 ± 6  
  Προοπτικές Περιοχές 0,7 ± 0,1  20 ± 1  
  Κοιλιακός Θάλαµος 1,3 ± 0,8  20 ± 5  
  Ραχιαίος Υποθάλαµος 1,3 ± 0,2  20 ± 1  
  Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός 0,8 ± 0,1  18 ± 1  
  Κοιλιακός Υποθάλαµος 0,9 ± 0,1  27 ± 1  
  Υποµέλανας Τόπος 1,2 ± 0,5  23 ± 4  
  Μοριακή Στοιβάδα της Παρεγκεφαλίδας 1,7 ± 0,3  38 ± 2  
           
   Sparus aurata  
  Προοπτικές Περιοχές 0,8 ± 0,2  26 ± 3  
  Ραχιαίος Υποθάλαµος 0,6 ± 0,1  32 ± 3  
                   

           
  Οι τιµές προσδιορίστηκαν µε ανάλυση κατά Scatchard.  

                   

 

 

 Έγινε επιπλέον σύγκριση των βιοχηµικών χαρακτηριστικών των α2 και β ΑΥ, 

µεταξύ ατόµων διαφορετικής ηλικίας και φύλου για να διαπιστωθεί αν οι 

παρατηρούµενες διακυµάνσεις στα επίπεδα των υποδοχέων, τελεόστεων διαφορετικών 

φυλετικών και ηλικιακών καταστάσεων, οφείλονται σε αλλαγή της συγγένειας των 

ραδιοσηµασµένων δεσµευτών µε τους υποδοχείς ή σε αλλαγή του µέγιστου αριθµού 
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θέσεων δέσµευσης. Εξετάστηκαν λίγες αντιπροσωπευτικές περιοχές από κάθε τµήµα 

του εγκεφάλου και σε όλες τις περιπτώσεις φάνηκε, ότι οι διαφορές οφείλονται σε 

αλλαγή του αριθµού των υποδοχέων (Bmax) (Πίνακες 4 και 5, Σχήµατα 3 και 4) και όχι 

της σταθεράς αποδέσµευσης (Κd).  
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Πίνακας 4: Σταθερές αποδέσµευσης (Kd) και µέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης (Bmax) 
3H-κλονιδίνης σε α2 αδρενεργικούς υποδοχείς αντιπροσωπευτικών περιοχών εγκεφάλου 
ενήλικων σπαροειδών (Pagrus pagrus και Sparus aurata). Μεταβολές του Bmax ανάλογα µε 
την ηλικιακή κλάση ή/και τη φυλετική κατάσταση.   

  ∆ίνονται οι Μέσοι Όροι ± Τυπικό Σφάλµα, σε nM για τις Kd και fmol/mg ιστού για τις Bmax  

                     
  Εγκεφαλική περιοχή  Kd  Bmax  
            
    Pagrus pagrus  
  Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής Αρσενικό (5+) 1,7 ± 0,1  22 ± 4  
   Θηλυκό (3+) 1,5 ± 0,2  15 ± 5  
  Πλάγια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής Αρσενικό (5+) 1,9 ± 0,7  23 ± 2  
   Θηλυκό (3+) 1,8 ± 0,3  18 ± 1  
  Υποµέλανας Τόπος Αρσενικό (5+) 1,5 ± 0,2  30 ± 1  
   Θηλυκό (4+) 1,8 ± 0,9  47 ± 9  
            
    Sparus aurata  
  Μέση Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής Αρσενικό (1+) 1,1 ± 0,3  47 ± 3  
   Θηλυκό (5+) 1,1 ± 0,4  37 ± 2  
  Προοπτικές Περιοχές Σε αναστροφή (1+) 1,2 ± 0,3  25 ± 1  
   Θηλυκό (5+) 0,9 ± 0,1  19 ± 2  
                     

  Οι τιµές προσδιορίστηκαν µε ανάλυση κατά Scatchard.  
                     

 

 
 

Σχήµα 3: Γραφική αναπαράσταση κατά Scatchard των αποτελεσµάτων της µελέτης κορεσµού 

της ειδικής δέσµευσης 3Η-κλονιδίνης στον υποµέλανα τόπο (LoC) αρσενικού και θηλυκού 

φαγκριού καθώς και στο µέσο τµήµα του ραχιαίου τελεγκεφάλου (Dm) αρσενικής και θηλυκής 

τσιπούρας. Οι αντίστοιχες τιµές Kd και Bmax φαίνονται στον Πίνακα 4 (µαύρη γραµµή: 

αρσενικά άτοµα, διακεκοµµένη γραµµή: θηλυκά άτοµα). 
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Πίνακας 5: Σταθερές αποδέσµευσης (Kd) και µέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης 
(Bmax) 3H-διυδροαλπρενολόλης σε β αδρενεργικούς υποδοχείς αντιπροσωπευτικών 
περιοχών εγκεφάλου ενήλικων σπαροειδών (Pagrus pagrus και Sparus aurata). 
Μεταβολές του Bmax ανάλογα µε την ηλικιακή κλάση ή/και τη φυλετική κατάσταση.   

  ∆ίνονται οι Μέσοι Όροι ± Τυπικό Σφάλµα, σε nM για τις Kd και fmol/mg ιστού για τις Bmax  

            
  Εγκεφαλική περιοχή  Kd  Bmax  
            
    Pagrus pagrus  
  Προκαλυπτριδικές Περιοχές Αρσενικό (5+) 1,24 ± 0,1  20 ± 2  
   Θηλυκό (3+) 1,21 ± 0,8  34 ± 9  
  Ραχιαίος Θάλαµος Θηλυκό (5+) 1,24 ± 0,1  20 ± 2  
   Θηλυκό (4+) 1,21 ± 0,8  34 ± 9  
  Εγκεφαλικό Στέλεχος Αρσενικό (5+) 1,5 ± 0,5  28 ± 4  
   Θηλυκό (3+) 1,58 ± 0,3  45 ± 3  
           
    Sparus aurata  
  Προοπτικές Περιοχές Σε αναστροφή (1+) 0,9 ± 0,2  31 ± 2  
   Θηλυκό (5+) 0,8 ± 0,1  26 ± 3  
                     
  Οι τιµές προσδιορίστηκαν µε ανάλυση κατά Scatchard.  
                     
 

 
 

Σχήµα 4: Γραφική αναπαράσταση κατά Scatchard των αποτελεσµάτων της µελέτης κορεσµού 

της ειδικής δέσµευσης 3Η-διυδροαλπρενολόλης (DHA) στις προκαλυπτριδικές περιοχές 

(Pretectum) αρσενικού και θηλυκού φαγκριού καθώς και στις προοπτικές περιοχές (POA) 

θηλυκής και σε αναστροφή τσιπούρας. Οι αντίστοιχες τιµές Kd και Bmax φαίνονται στον 

Πίνακα 5 (µαύρη γραµµή: αρσενικά ή σε αλλαγή φύλου άτοµα, διακεκοµµένη γραµµή: 

θηλυκά άτοµα). 
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4. Ποσοτικός Προσδιορισµός της Κατανοµής των α2 Αδρενεργικών Υποδοχέων 

και Ανοσοϊστοχηµικός Εντοπισµός των Υποτύπων τους στον Εγκέφαλο των 

Σπαρίδων 

 

 Η κατανοµή των α2 ΑΥ στον εγκέφαλο τελεόστεου, µετά από πρόσδεση 3Η-

κλονιδίνης, παρουσιάζει ετερογένεια. Τα υψηλότερα επίπεδα υποδοχέων εντοπίζονται 

στον υποµέλανα τόπο (LoC), στους προσπειροειδείς (PG) και στους περισσότερους 

υποθαλαµικούς πυρήνες, ενώ τα χαµηλότερα επίπεδα ανιχνεύθηκαν στην 

παρεγκεφαλίδα (CCb, VCb), τα ηνία (Ha), τον σπειροειδή πυρήνα (G) και όλα τα 

νευρικά δεµάτια και οδούς. Σε γενικές γραµµές οι περικοιλιακές περιοχές και ειδικά 

αυτές του υποθαλάµου έχουν αυξηµένη πυκνότητα υποδοχέων. Η κατανοµή των 

υποδοχέων είναι παρόµοια σε όλα τα είδη που εξετάστηκαν και επιπλέον δεν αλλάζει 

µε την ηλικιακή ή φυλετική κατάσταση των ατόµων. Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός 

ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές, όσον αφορά την πυκνότητα των υποδοχέων, 

µεταξύ των ειδών, µε ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Σε κάθε 

άτοµο που χρησιµοποιήθηκε, αναλύθηκαν 82 πυρήνες, καλύπτοντας όλο το φάσµα των 

γνωστών εγκεφαλικών περιοχών και εντοπίστηκαν διαφορές µεταξύ των ειδών και σε 

κάθε είδος µεταξύ των ηλικιακών κλάσεων και των φυλετικών καταστάσεων. Ως εκ 

τούτου για να είναι εφικτή η κατανόηση και παρακολούθηση των αποτελεσµάτων, αυτά 

θα παρουσιαστούν µε τον εξής τρόπο:  

• Αρχικά θα παρουσιάζεται η ποσοτική κατανοµή των υποδοχέων στον 

αναπτυσσόµενο εγκέφαλο φαγκριού και θα εντοπίζονται οι σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των ηλικιακών κλάσεων (0+, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+).  

• Ακολούθως θα παρουσιάζονται οι φυλετικοί πολυµορφισµοί, µεταξύ 

αρσενικών, σε αλλαγή φύλου και θηλυκών φαγκριών.  

• Αµέσως µετά θα παρουσιάζεται η λεπτοµερής κατανοµή υποτύπων α2 

αδρενεργικών υποδοχέων και πιο συγκεκριµένα των α2Α και α2C.  

• Στη συνέχεια θα αναφέρονται τυχόν διαφοροποιήσεις που εµφανίζουν οι 

τσιπούρες σε σχέση µε τα φαγκριά και οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

ηλικιακών και φυλετικών καταστάσεων, οι οποίες στις τσιπούρες συµπίπτουν, 

εφόσον τα ψάρια που χρησιµοποιήθηκαν, µε ηλικίες 0+, 1+ και 5+ ήταν 

αρσενικά, σε αλλαγή φύλου και θηλυκά αντίστοιχα, µε την εξαίρεση ενός µόνο 

ατόµου 1+, που ήταν αρσενικό. Εποµένως, διαφορές µεταξύ αρσενικών και 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 92

θηλυκών ατόµων, για παράδειγµα, συνεπάγονται αντίστοιχες διαφορές µεταξύ 

νεαρών και ενήλικων ψαριών.  

• Τέλος, αν υπάρχουν, θα αναφέρονται τυχόν διαφορές των υβριδίων µεταξύ τους 

και µε τα γονεϊκά είδη.  

 Όσον αφορά τον ανοσοϊστοχηµικό εντοπισµό των υποτύπων των α2 

αδρενεργικών υποδοχέων, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν εντοπίστηκαν διαφορές ούτε 

στον αριθµό ούτε και στην κατανοµή των ανοσοϊστοχηµικά σηµασµένων κυττάρων 

µεταξύ των ειδών και των ηλικιακών ή φυλετικών καταστάσεων. Ο πιο διαδεδοµένος 

υπότυπος, που εντοπίστηκε σε κυτταρικά σώµατα και απολήξεις ήταν ο α2Α. 

Εντοπίστηκαν 4 κατηγορίες κυττάρων: µεγάλοι (10-15µm), στρογγυλοί ή ελλειψοειδείς 

νευρώνες µε ευµεγέθεις απολήξεις και βεβαίως σήµανση τόσο στο κυτταρόπλασµα όσο 

και στις απολήξεις (τύπου Ι), µικρού-µεσαίου µεγέθους (6-10µm) νευρώνες µε λεπτές, 

στικτές απολήξεις και σήµανση τόσο στο κυτταρόπλασµα όσο και στους δενδρίτες 

(τύπου ΙΙ), τα παρόµοια, αλλά λίγο µικρότερα, από τους νευρώνες τύπου Ι, κύτταρα 

Purkinje (τύπου ΙΙΙ) και τέλος τυπικά αστρογλοιακά κύτταρα τελεόστεων µε µικρά 

στρογγυλά κυτταρικά σώµατα, στις εξωτερικές και περικοιλιακές επιφάνειες του 

εγκεφάλου και µακριές, λείες και λεπτές ίνες, που συνήθως διατρέχουν ακτινωτά το 

εσωτερικό του εγκεφάλου. ∆ιπλή σήµανση των κυττάρων αυτών µε πρωτεΐνες που 

εκφράζουν γλοιακά κύτταρα (GFAP), επιβεβαιώνουν την αστροκυτταρική φύση τους.  

 Τα αναλυτικά αποτελέσµατα για το φαγκρί φαίνονται οµαδοποιηµένα ανάλογα 

στους Πίνακες 6 (ανά ηλικιακές οµάδες) και 7 (ανά φυλετικές καταστάσεις), για την 

τσιπούρα στον Πίνακα 8 και για τα υβρίδια στον Πίνακα 9. Επιπλέον στο Σχήµα 5 

φαίνεται η ανατοµική κατανοµή των υποτύπων των α2 αδρενεργικών υποδοχέων.  

 

i. Τελεγκέφαλος 

 

i.α. Φαγκρί 

 Τα επίπεδα των α2 ΑΥ σε όλες τις τελεγκεφαλικές περιοχές του φαγκριού, είναι 

µέτρια και λίγο πάνω από το µέσο όρο. Οι µέσες περιοχές του ραχιαίου τελεγκεφάλου 

(Dm1, Dm3, Dm4) , καθώς και ορισµένες έξω-ραχιαίες περιοχές (Dld), παρουσιάζουν 

µία παροδική αύξηση των επιπέδων των υποδοχέων, κατά το 5ο έτος της ζωής τους (4+) 

(Εικόνα 6Α-∆). Ειδικότερα στην περιοχή Dm4 παρατηρείται σηµαντική µείωση των 

υποδοχέων µετά το 1ο έτος (0+) και επαναφορά στα αρχικά επίπεδα στην ηλικία 4+. 
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Στο ραχιαίο περικοιλιακό τµήµα του κοιλιακού τελεγκεφάλου (Vs) υπάρχει πτώση των 

επιπέδων των α2 ΑΥ, µετά την ηλικία 0+ (Εικόνα 6Α, Β).  

 Με την εξαίρεση των οσφρητικών λοβών (ΟΒ) όλοι οι φυλετικοί πολυµορφισµοί 

εντοπίζονται στον ραχιαίο τελεγκέφαλο και πιο συγκεκριµένα στους µέσους (Dm2, 

Dm3) και πλάγιους-οπίσθιους (Dlp, Dp) πυρήνες και αφορούν αύξηση των επιπέδων 

των υποδοχέων από τα θηλυκά άτοµα στα αρσενικά (Εικόνα 7Α1-Γ1).  

 Όσον αφορά την ανοσοϊστοχηµική µελέτη της κατανοµής των υποτύπων των α2 

ΑΥ, οι µέσες ραχιαίες (Dm1-4) και κοιλιακές (Vv, Vd, Vs) περιοχές, περιέχουν 

άφθονους α2Α-θετικούς (α2Α+) νευρώνες τύπου ΙΙ (Εικόνα 8Α, Β). Οι περικοιλιακές 

τους περιοχές αλλά και η εξωτερική επιφάνεια του τελεγκεφάλου καλύπτονται από 

α2Α+ αστρογλοία (Εικόνα 8Β). Ελάχιστοι α2C+ νευρώνες τύπου ΙΙ εντοπίζονται στα 

κεντρικά τµήµατα του κοιλιακού τελεγκεφάλου (Vc), σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες 

ίνες που είναι διάσπαρτες σε κεντρικές (Dc, Vc), πλάγιες κοιλιακές (Vl) και µέσες (Vv, 

Vs) περιοχές (Εικόνα 8Γ, ∆).  

 

i.β. Τσιπούρα 

 Οι τσιπούρες έχουν υψηλότερα επίπεδα α2 υποδοχέων από τα υπόλοιπα είδη σε 

αρκετές πλάγιες τελεγκεφαλικές περιοχές (Dld, Dlv, Dll, Dlp και Vl: µόνο µε το 

φαγκρί). Οι διαφορές µεταξύ των ηλικιακών/φυλετικών καταστάσεων δεν 

περιορίζονται µόνο στα ραχιαία τµήµατα. Το περικοιλιακό τµήµα του κοιλιακού 

τελεγκεφάλου (Vv) παρουσιάζει µείωση των επιπέδων των α2 ΑΥ, από τα αρσενικά στα 

σε αλλαγή φύλου άτοµα, ενώ λίγο πιο ραχιαία (Vs) έχουµε αύξηση από τα σε 

αναστροφή στα θηλυκά άτοµα (Εικόνα 10Α1-Γ1). Οι οσφρητικοί λοβοί αυξάνουν και 

εδώ αλλά αντίστροφα σε σχέση µε τα φαγκριά (από τα αρσενικά και σε αλλαγή φύλου 

προς τα θηλυκά). Στον µέσο ραχιαίο τελεγκέφαλο τα αρσενικά ψάρια έχουν πάλι 

υψηλότερη πυκνότητα υποδοχέων, αυτή τη φορά όµως σε σύγκριση µε τα σε αλλαγή 

φύλου (Dm1-4) ή και µε τα θηλυκά στην περίπτωση του (Dm3), (Εικόνα 10Α1-Γ1). 

Επίσης στις πλαγιοπίσθιες περιοχές (Dlp) παρατηρείται αντίθετη µε τα φαγκριά 

συµπεριφορά και έτσι τα θηλυκά έχουν αυξηµένα επίπεδα υποδοχέων.  

 

i.γ. Υβρίδια 

 Οι µισές από τις ελάχιστες διαφορές των υβριδίων µεταξύ τους εντοπίζονται 

στον τελεγκέφαλο. Στον ραχιαίο τελεγκέφαλο (Dm1) παρατηρείται αύξηση των 

υποδοχέων µε την ηλικία (τα Pp x Sa, ηλικίας 4+ έχουν περισσότερους υποδοχείς), ενώ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 94

στον κοιλιακό τελεγκέφαλο (Vl, Vd, Vs) παρατηρείται το αντίθετο και τα Sa x Pp, 

ηλικίας 2+ έχουν αυξηµένους υποδοχείς (Εικόνα 11A1, B1). Πρέπει να αναφερθεί εδώ 

ότι επειδή τα υβρίδια είναι διαφορετικά είδη, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε το 

ενδεχόµενο οι διαφορές να οφείλονται σε αυτό το γεγονός, όµως η οµοιοµορφία της 

ποσοτικής κατανοµής των α2 ΑΥ µεταξύ των διαφορετικών ειδών αφήνει αρκετά 

περιθώρια για υποθέσεις.  

 

ii. ∆ιεγκέφαλος 

 

ii.α. Φαγκρί 

 Τα επίπεδα των α2 ΑΥ στο τµήµα αυτό του εγκεφάλου είναι αρκετά υψηλά, 

ιδιαίτερα στον υποθάλαµο και µεταβάλλονται κατά την ανάπτυξη στην πλειοψηφία των 

διεγκεφαλικών περιοχών του φαγκριού. Σε γενικές γραµµές παρατηρείται πτώση µε την 

αύξηση της ηλικίας, µε εξαίρεση για άλλη µια φορά την ηλικία 4+, όπου αρκετές φορές 

έχουµε παροδική άνοδο. Στον κοιλιακό θάλαµο (VM, VL) και σε προκαλυπτριδικές 

περιοχές (PPv), τα νεαρά ιχθύδια έχουν υψηλή πυκνότητα α2 ΑΥ, που µειώνεται ως την 

ηλικία 5+. Στους προσπειροειδείς (PGm, PGl) πυρήνες και στο οπίσθιο φύµα (TPp) 

παρατηρούνται διαδοχικές αυξοµειώσεις, έως ότου τα επίπεδα των υποδοχέων 

υποχωρήσουν στην ηλικία 5+. Ενδιαφέρον είναι αυτό που συµβαίνει στον υποθάλαµο, 

όπου οι περισσότεροι πυρήνες έχουν αυξηµένα επίπεδα υποδοχέων στο 1ο ή 2ο έτος 

ζωής, ακολουθεί σηµαντική πτώση τα επόµενα χρόνια (PMm, PPp, nLT, DIF, dHA, 

nRL, CE, NDTL, NCILa, NCILp, PVO, LH, Hv) και παροδική αύξηση στην ηλικία 4+, 

που συνήθως ακολουθείται από πτώση (Εικόνα 6Α-Ζ).  

 Κατά τις διαδικασίες της αλλαγής του φύλου οι θαλαµικές περιοχές 

επιδεικνύουν εξαιρετική σταθερότητα, αφού µόνο πρόσθιες προκαλυπτριδικές περιοχές 

(PSp) µειώνουν τα επίπεδα των υποδοχέων τους κατά τη µετάβαση από τα σε 

αναστροφή στα αρσενικά άτοµα, ενώ στους προσπειροειδείς πυρήνες (PG) 

καταγράφεται παροδική αύξηση και επακόλουθη µείωση των υποδοχέων κατά τη 

διαδικασία της αλλαγής του φύλου (Εικόνα 7Α3-Γ3). Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

σε µεγαλύτερη έκταση στην πλειοψηφία των υποθαλαµικών πυρήνων (DIF, dHA, nRL, 

NCILa, NCILp, PVO, LH) (Εικόνα 7Α3-Γ4), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η αύξηση 

λαµβάνει χώρα µόνο στην αρχή της διαδικασίας (από τα θηλυκά στα σε αναστροφή 

άτοµα, PMm, PPp, nLT, CE, NDTL) (Εικόνα 7Α2-Γ2) και µόνο στην περίπτωση του 



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 95

οπίσθιου περικοιλιακού υποθαλάµου (Hc), παρατηρείται µείωση των επιπέδων των 

υποδοχέων στα αρσενικά ψάρια σε σχέση µε αυτά σε αλλαγή φύλου.  

 Η ανοσοϊστοχηµική σήµανση στην περιοχή αυτή είναι επίσης έντονη. Λίγα 

αστροκύτταρα α2Α+ είναι διάσπαρτα στον κεντρικό περικοιλιακό θάλαµο και 

υποθάλαµο (Εικόνες 8Ζ, 9∆). Οι προκαλυπτριδικές (PSm, PSp) και προοπτικές (PMm) 

περιοχές περικλείουν µερικούς α2Α+ νευρώνες τύπου Ι, ενώ άφθονοι τύπου ΙΙ νευρώνες 

εντοπίζονται στον ραχιαίο και πλάγιο θάλαµο (DP, CP, PGl αντίστοιχα) (Εικόνα 8Ε-Θ), 

στους κατώτερους υποθαλαµικούς λοβούς (NCILa, NCILp, CE) (Εικόνα 9Α) και στην 

ραχιαία υποθαλαµική περιοχή (nRL, dHA), πολύ κοντά στην πλάγια κοιλία (Εικόνα 

9Β). Πολύ µικροί, στενά πακεταρισµένοι νευρώνες τύπου ΙΙ, εντοπίζονται στο οπίσθιο 

φύµα (TPp), στον κοιλιακό υποθάλαµο (Hv, Εικόνα 9Γ) και στο περικοιλιακό όργανο 

(PVO), ενώ αρκετοί αχνά σηµασµένοι νευρώνες είναι διάσπαρτοι στον διάχυτο πυρήνα 

(DIF). Όλες αυτές οι περιοχές συµπεριλαµβανοµένου του κοιλιακού θαλάµου (VM, 

VL) είναι πλούσιες σε α2Α+ λεπτές ίνες, µε χαρακτηριστικές διογκώσεις που 

υποδηλώνουν θέσεις απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστή (Εικόνες 8Θ, 9Β). Οι ίδιες 

περιοχές µε την προσθήκη πρόσθιων και πλάγιων υποθαλαµικών πυρήνων (LH, TA), 

είναι επίσης πλούσιες και σε α2C+ ίνες (Εικόνα 8Η). Πολύ λιγότεροι είναι οι νευρώνες 

α2C+, οι οποίοι είναι µεσαίου-µικρού µεγέθους (τύπου ΙΙ) και εντοπίζονται στην οπίσθια 

προοπτική περιοχή (PPp), στον κοιλιακό υποθάλαµο (Hv) και στο παρακοιλιακό 

όργανο (PVO), (Εικόνα 9Γ).  

 

ii.β. Τσιπούρα 

 Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στις τσιπούρες, όπου λίγες είναι οι θαλαµικές 

περιοχές των οποίων οι υποδοχείς µεταβάλλονται, όπως οι PSm, VM και PGm (µείωση 

των υποδοχέων στα σε αλλαγή φύλου ή θηλυκά ψάρια) ή ο PGl (αύξηση κατά την 

αλλαγή του φύλου), (Εικόνα 10Α2-Γ2). Και εδώ εντοπίζονται παροδικές αυξήσεις των 

υποδοχέων στην ραχιαία υποθαλαµική περιοχή και ειδικότερα στο πλάγιο περικοιλιακό 

της τµήµα (dHA και nRL αντίστοιχα) αλλά και στο κεντρικό και πλάγιο φύµα (NCILa, 

NDTL αντίστοιχα) (Εικόνα 10Α2-Γ3). Σε πιο πρόσθιες περιοχές (PPa, nLT) τα θηλυκά 

ψάρια εµφανίζουν µειωµένα επίπεδα υποδοχέων σε σχέση µε τα σε αλλαγή φύλου και 

αρσενικά άτοµα αντίστοιχα.  
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ii.γ. Υβρίδια 

 Τα υβρίδια δεν παρουσιάζουν καµία διαφοροποίηση µε τα γονεϊκά είδη, ενώ 

µεταξύ τους διαφέρουν µόνο στο πλάγιο τµήµα της ραχιαίας υποθαλαµικής περιοχής 

(nRL), όπου τα Sa x Pp έχουν αυξηµένα επίπεδα υποδοχέων (Εικόνα 11Α2-Β3).  

 

iii. Μεσεγκέφαλος, Στέλεχος και Παρεγκεφαλίδα 

 

iii.α. Φαγκρί 

 Το τµήµα αυτό του εγκεφάλου επιδεικνύει τη µεγαλύτερη ετερογένεια στην 

κατανοµή των α2 ΑΥ. Το κέντρο του νοραδρενεργικού συστήµατος, ο υποµέλανας 

τόπος (LoC), παρουσιάζει την υψηλότερη πυκνότητα α2 ΑΥ σε ολόκληρο τον εγκέφαλο 

(Εικόνα 6Γ, ∆). Στις υπόλοιπες περιοχές του στελέχους και πιο συγκεκριµένα σε 

πυρήνες κινητικών νεύρων (ΝΙΙΙ, NVm), της µέσης γραµµής και ραφής (nuflm, Rd, 

Rm, NIn), του δικτυωτού σχηµατισµού (ri, rs, rm) και ισθµικούς (is, NC) τα επίπεδα 

είναι µέτρια. Χαµηλή πυκνότητα αδρενεργικών υποδοχέων παρατηρούµε σε κεντρικές 

δεσµίδες ινών (flm), στην οπτική καλύπτρα και στο ηµικυκλικό κέρας, στις στοιβάδες 

που περιέχουν κυρίως ίνες (SO, SAC, TS1), (Εικόνα 6Ε, Ζ). Το ίδιο ισχύει και για την 

παρεγκεφαλίδα (CCbmol, CCbgr, VCbmol, VCbgr) και τους βοηθητικούς ή εν τω βάθει 

πυρήνες της (lv, tlo, Egl, Egm), οι οποίοι δεν έχουν σχεδόν καθόλου α2 ΑΥ. Εξαίρεση 

αποτελεί το ραχιαίο-µέσο τµήµα της µοριακής στοιβάδας του παρεγκεφαλιδικού 

σώµατος, το οποίο έχει µέτρια επίπεδα υποδοχέων. Όπως και στον διεγκέφαλο 

παρατηρούµε µείωση της πυκνότητας των αδρενεργικών υποδοχέων µε την ηλικία στην 

οπτική καλύπτρα (SGC, SGFS, SGP), πυρήνες νεύρων (NIII, NVm) και άλλες περιοχές 

του ισθµού (LoC, is, nuflm, lv), (Εικόνα 6Α, Β), µε παροδική αύξηση στην ηλικία 4+ 

στον LoC (Εικόνα 6Γ, ∆).  

 Φυλετικοί πολυµορφισµοί εντοπίζονται µόνο στον ισθµό και συγκεκριµένα στον 

υποµέλανα τόπο (LoC) και στον ισθµικό πυρήνα (is) αλλά και στην ραχιαία ζώνη της 

µοριακής στοιβάδας της παρεγκεφαλίδας (CCbPZ) (Εικόνα 7Α3-Γ4). Φαίνεται πως τα 

θηλυκά άτοµα αυξάνουν τα επίπεδα των υποδοχέων τους κατά την αναστροφή του 

φύλου και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι υποδοχείς επανέρχονται στα αρχικά 

τους επίπεδα ή µειώνονται επιπλέον (LoC).  

 Η ανοσοϊστοχηµική σήµανση κατέδειξε την ακριβή κατανοµή των α2 

αδρενεργικών υποτύπων, η οποία είναι πιο ισοµερής, σε σχέση µε τα υπόλοιπα 
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εγκεφαλικά τµήµατα. Στην οπτική καλύπτρα βρέθηκαν ίνες και των δύο υποτύπων στις 

στοιβάδες SO, SGFS και SAC, ενώ στην περικοιλιακή στοιβάδα (SGP) εντοπίστηκαν 

µικροί, τύπου ΙΙ, νευρώνες επίσης και των δύο υποτύπων (Εικόνα 9Ζ). Η ισοµερής 

αντιπροσώπευση των ινών συνεχίζεται στο ηµικυκλικό κέρας, όµως µόνο α2Α+ 

νευρώνες τύπου ΙΙ εντοπίζονται στη 2η και 4η στοιβάδα (TS2, TS4). Ακριβώς κάτω από 

την οπτική καλύπτρα ο φλοιοικός πυρήνας (NC), αποτελείται από στενά 

πακεταρισµένους νευρώνες τύπου Ι και των δύο υποτύπων (Εικόνα 9Η). Στην υπόλοιπη 

ισθµική περιοχή εντοπίστηκε µόνο α2Α+ ενεργότητα, µε µια συµπαγή οµάδα νευρώνων 

τύπου ΙΙ στον ισθµικό πυρήνα και έντονα χρωσµένους νευρώνες τύπου Ι στον 

υποµέλανα τόπο (Εικόνα 9Ε). Και στις δύο περιοχές βρέθηκαν αντίστοιχες ίνες. Πιο 

κοντά στη µέση γραµµή η κεντρική φαιά ουσία (GC) αποτελείται από α2Α+ νευρώνες 

τύπου ΙΙ και α2C+ ίνες, ενώ οι κεντρικοί πυρήνες nuflm, και NIII περιέχουν νευρώνες 

τύπου Ι και των δύο υποτύπων, τύπου ΙΙ νευρώνες α2Α+, και ανάµεικτες ίνες. Στο 

οπίσθιο στέλεχος όλοι οι πυρήνες της ραφής (Rd, Rm, NIn), του τρίδυµου νεύρου 

(NVm) και του δικτυωτού σχηµατισµού (rs, rm, ri), περικλείουν απολήξεις και των δύο 

υποτύπων και µε την εξαίρεση του NIn, τύπου Ι και τύπου ΙΙ α2Α+ νευρώνες (Εικόνα 

9Θ). Τέλος στην παρεγκεφαλίδα τα κύτταρα Purkinje σηµαίνονται ελαφρώς και είναι 

α2Α+ και α2C+.  

 

iii.β. Τσιπούρα 

 Οι τσιπούρες παρουσιάζουν παρόµοια επίπεδα υποδοχέων µε τα υπόλοιπα είδη 

και επιπλέον παρόµοιες µε το φαγκρί διαφορές µεταξύ των διαφόρων 

φυλετικών/ηλικιακών καταστάσεων. Έτσι πάλι παρατηρείται αυξοµείωση των 

υποδοχέων στον LoC, καθώς και αύξηση στον ισθµικό πυρήνα (is) και επιπλέον στον 

πυρήνα του οφθαλµοκινητικού νεύρου (NIII) κατά τη διαδικασία αλλαγής του φύλου, 

από τα αρσενικά στα σε αλλαγή φύλου ψάρια (Εικόνα 10Α3-Γ3).  

 

iii.γ. Υβρίδια 

 Τα υβρίδια ακολουθούν το πρότυπο της κατανοµής των υποδοχέων από τα 

γονεϊκά είδη και επιπλέον διαφέρουν µεταξύ τους σε τρεις περιοχές του στελέχους: 

στον πυρήνα του οφθαλµοκινητικού νεύρου (NIII) και στον άνω και κάτω πυρήνα του 

δικτυωτού σχηµατισµού (rs, ri αντίστοιχα) (Εικόνα 11Α3-Β3). Σε όλες τις περιπτώσεις 

τα νεαρά Sa x Pp υβρίδια έχουν αυξηµένα επίπεδα υποδοχέων σε σύγκριση µε τα Pp x 

Sa.  
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Πίνακας 6: Πυκνότητα των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο του πρωτόγυνου τελεόστεου Pagrus pagrus κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.    
∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα                           
                                                    
                      
Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                      

Ραχιαίος Τελεγκέφαλος                      
                      
Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 15,7 ± 2,7  11,4 ± 4,6 # 12,8 ± 2,0 # 16,0 ± 4,6  23,9 ± 4,8  16,6 ± 3,8  
Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 18,1 ± 4,2  11,1 ± 3,9  13,0 ± 1,7  16,3 ± 4,3  21,4 ± 2,6  16,5 ± 3,0  
Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 15,8 ± 2,9 # 12,6 ± 2,4 # 15,0 ± 3,9 # 16,8 ± 4,5 # 28,1 ± 8,4  17,6 ± 2,2 # 
Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 26,6 ± 7,1  11,9 ± 1,4 #* 14,9 ± 3,3 #* 17,2 ± 6,6 #* 28,2 ± 7,3  17,6 ± 3,0 # 
Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 13,4 ± 1,1  11,3 ± 2,0  15,0 ± 3,3  14,7 ± 2,3  15,6 ± 0,1  16,3 ± 1,7  
Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 12,2 ± 1,4  9,0 ± 1,9  13,0 ± 1,8  13,4 ± 1,8  15,4 ± 1,7  14,8 ± 1,8  
Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 14,1 ± 2,3  9,4 ± 1,9 # 14,5 ± 2,9  13,1 ± 1,7  21,4 ± 0,0  16,1 ± 1,8  
Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 14,0 ± 2,4  10,4 ± 1,0  14,1 ± 2,6  14,5 ± 2,5  21,1 ± 3,0  16,9 ± 2,0  
Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 14,0 ± 1,5  10,2 ± 1,2  15,6 ± 3,1  15,3 ± 3,8  16,5 ± 3,5  17,0 ± 2,5  
Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 13,9 ± 1,3  12,7 ± 3,5  17,0 ± 2,8  14,2 ± 2,2  21,3 ± 11,4  14,0 ± 2,3  
Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 17,3 ± 2,4  11,6 ± 1,4  19,4 ± 3,8  15,4 ± 2,7  20,9 ± 10,4  15,4 ± 2,3  
                    
Κοιλιακός Τελεγκέφαλος                    
                    
Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 11,4 ± 1,1  7,3 ± 0,5  7,8 ± 0,3  11,4 ± 2,6  16,3 ± 0,9  14,1 ± 3,7  
Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 17,7 ± 2,2  11,8 ± 1,3  16,0 ± 2,8  16,1 ± 5,6  18,6 ± 0,8  18,3 ± 2,6  
Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 14,8 ± 1,7  12,2 ± 0,3  20,4 ± 3,8  14,7 ± 3,6  17,3 ± 2,4  14,4 ± 1,7  
Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 21,1 ± 3,4  12,3 ± 1,1  13,4 ± 1,7  17,9 ± 6,8  16,3 ± 2,0  15,8 ± 1,9  
Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 26,0 ± 3,9  13,7 ± 0,1 * 14,8 ± 2,6 * 17,8 ± 7,1  15,1 ± 0,5 * 20,0 ± 3,5  
Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 12,6 ± 1,3  9,7 ± 1,1  16,1 ± 3,3  14,0 ± 2,2  13,1 ± 5,0  12,9 ± 1,4  
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Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                    
Προκαλυπτριδικές Περιοχές                    
                    
Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 16,1 ± 1,1  12,8 ± 0,6  15,3 ± 2,0  14,3 ± 2,7  12,7 ± 3,9  8,1 ± 1,0  
Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 12,4 ± 1,1  8,6 ± 2,4  13,2 ± 3,2  14,6 ± 3,1  13,9 ± 3,2  7,6 ± 1,1  
Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 16,1 ± 1,1  11,7 ± 2,0  10,8 ± 0,7  11,4 ± 2,9  13,5 ± 3,5  9,6 ± 1,0  
Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 18,6 ± 0,8  13,1 ± 3,0  10,8 ± 0,8  11,3 ± 3,0  14,5 ± 4,4  10,6 ± 1,1 * 
                    
Ραχιαίος Θάλαµος                    
                    
Ηνία (Ha) 4,1 ± 0,5  3,8 ± 1,7  6,2 ± 1,9  5,1 ± 0,6  8,7 ± 2,5  4,4 ± 1,2  
Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 10,7 ± 1,2  10,3 ± 1,9  12,1 ± 1,6  8,8 ± 0,8  16,2 ± 6,2  11,0 ± 1,4  
Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 16,0 ± 0,6  15,6 ± 1,3  11,7 ± 0,8  9,7 ± 1,6  16,6 ± 5,2  10,6 ± 1,0  
                    
Κοιλιακός Θάλαµος                    
                    
Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 21,0 ± 1,3  14,9 ± 4,2  10,1 ± 1,1 * 8,8 ± 1,7 * 15,3 ± 5,5  10,0 ± 1,1 * 
Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 21,5 ± 1,2  13,8 ± 4,0  11,2 ± 1,7 * 9,2 ± 0,7 * 14,2 ± 3,7  9,9 ± 0,7 * 
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 25,9 ± 2,6  13,1 ± 3,4 #* 20,4 ± 2,9  11,4 ± 1,1 #* 28,1 ± 12,9  14,8 ± 1,4 #* 
                    
Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα                    
                    
Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 25,1 ± 3,0  13,4 ± 0,6 #*^ 26,2 ± 5,4  21,3 ± 3,9  31,0 ± 14,3  20,5 ± 1,8 # 
Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 26,2 ± 3,0  15,3 ± 1,6 #* 23,9 ± 4,7  20,9 ± 4,9  26,6 ± 10,6  16,2 ± 1,4 #* 
Σπειροειδής Πυρήνας (G) 7,6 ± 0,7  4,6 ± 0,5  6,3 ± 1,2  4,5 ± 0,5  6,7 ± 2,7  2,5 ± 0,6  
                    
Προοπτική Περιοχή                    
                    
Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 17,3 ± 1,8  10,7 ± 1,5  12,5 ± 1,0  14,1 ± 3,2  17,8 ± 1,3  14,7 ± 2,9  
Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 14,9 ± 1,3  9,5 ± 3,3 # 10,8 ± 0,7 # 12,9 ± 3,7  21,7 ± 5,1  9,8 ± 1,5 # 
Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 14,5 ± 1,2  10,7 ± 3,2  11,0 ± 0,5 # 12,4 ± 4,0  21,1 ± 5,9  10,1 ± 1,6 # 
Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 13,6 ± 2,0  8,8 ± 0,8  11,0 ± 1,5  10,2 ± 1,7  13,5 ± 0,7  11,2 ± 2,1  
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Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                    
Ραχιαίος Υποθάλαµος                    
                    
Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 28,7 ± 3,4 # 19,2 ± 3,2 #* 23,1 ± 3,6 # 20,7 ± 6,6 # 40,7 ± 17,4  19,7 ± 2,3 # 
Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 25,6 ± 3,0 # 18,7 ± 2,8 # 23,1 ± 3,6 # 19,4 ± 5,3 # 41,3 ± 18,1  19,1 ± 2,2 # 
Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 30,9 ± 3,0  13,4 ± 0,4 *^ 25,9 ± 3,8 # 19,5 ± 4,8 # 37,6 ± 8,6 * 17,6 ± 2,4 #~ 
Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 23,3 ± 1,3  11,6 ± 1,7 * 16,5 ± 1,5  13,6 ± 2,3 * 20,6 ± 4,3  13,0 ± 1,3 * 
Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 21,4 ± 2,3  13,3 ± 2,8  21,2 ± 3,1  14,0 ± 2,7  21,1 ± 4,1  15,2 ± 1,4  
                    

Κοιλιακός Υποθάλαµος                    

                    

Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 17,9 ± 1,7  9,5 ± 0,1 # 14,5 ± 1,8  12,0 ± 2,5 # 24,2 ± 7,7  13,5 ± 1,9 # 
Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 24,3 ± 1,9  12,9 ± 2,2 #* 16,7 ± 1,4 # 14,5 ± 3,4 #* 26,5 ± 10,0  14,6 ± 2,3 # 
Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 32,5 ± 2,7  15,7 ± 5,3 #* 24,9 ± 3,4  19,3 ± 3,1 #* 30,9 ± 3,8  24,6 ± 3,4  
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 26,1 ± 3,2  18,3 ± 0,0 ^ 32,5 ± 6,8  20,0 ± 6,8 ^ 29,2 ± 5,5  19,4 ± 2,3 #^ 
                    
Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός                    
                    
∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 23,3 ± 1,3  18,0 ± 0,9 # 27,6 ± 4,3  19,2 ± 3,3 # 30,8 ± 6,7  17,5 ± 1,9 #^ 
Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 23,7 ± 1,2 # 16,2 ± 2,0 # 22,4 ± 5,1 # 20,8 ± 3,5 # 40,6 ± 10,7  16,4 ± 2,2 #* 
Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 23,3 ± 4,3 # 16,1 ± 0,8 # 26,3 ± 4,8 # 26,9 ± 6,9 # 37,9 ± 7,0  18,0 ± 2,0 #+ 
Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 22,3 ± 2,0  14,1 ± 1,8 # 22,5 ± 4,8  20,2 ± 4,4  28,6 ± 6,3  17,7 ± 2,8 # 
∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 23,1 ± 2,5 # 13,4 ± 0,7 #* 19,1 ± 3,7 # 14,8 ± 3,3 # 32,0 ± 13,1  16,5 ± 2,1 # 
                    
Οπτική Καλύπτρα                    
                    
Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 7,2 ± 0,9  2,9 ± 0,3  4,8 ± 1,2  3,6 ± 1,2  5,2 ± 2,2  1,8 ± 0,6  
Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 9,9 ± 1,4  3,3 ± 0,7 ^ 13,9 ± 1,5  11,3 ± 3,6  10,8 ± 1,7  5,9 ± 1,9  
Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 15,0 ± 2,0  6,1 ± 0,6 * 12,4 ± 1,5  8,7 ± 3,8  14,1 ± 4,0  7,1 ± 1,3 * 
Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 18,8 ± 3,0  8,2 ± 1,4 #*^ 19,7 ± 3,3  12,1 ± 2,0  19,8 ± 5,8  13,3 ± 1,6  
Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 9,2 ± 1,8  3,8 ± 0,7  4,2 ± 2,1  2,2 ± 2,1  6,9 ± 5,4  3,5 ± 1,7  
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Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                    
Ηµικυκλικό Κέρας                    
                    
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 8,3 ± 3,2  2,2 ± 2,4  6,4 ± 0,3  4,9 ± 1,1  8,2 ± 2,6  3,1 ± 0,9  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 11,5 ± 3,3  5,2 ± 1,6  8,1 ± 1,9  6,0 ± 0,7  11,4 ± 4,8  6,8 ± 1,3  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 7,9 ± 1,4  4,2 ± 1,1  7,3 ± 0,4  3,1 ± 1,0  10,5 ± 3,6  4,2 ± 0,9  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 8,0 ± 2,0  6,2 ± 1,9  9,6 ± 1,6  5,9 ± 0,2  7,3 ± 1,2  4,0 ± 1,0  
                    
Εγκεφαλικό Στέλεχος                    
                    
Υποµέλανας Τόπος (LoC) 44,6 ± 8,4  19,5 ± 1,0 #*^ 39,1 ± 5,8 # 26,7 ± 7,3 #*^ 59,6 ± 25,2 *^ 24,9 ± 3,1 #*^ 
Ισθµικός Πυρήνας (is) 23,7 ± 4,8  14,1 ± 0,7 # 22,6 ± 8,0  15,3 ± 2,0 # 29,3 ± 16,2  18,7 ± 2,1 # 
Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 18,0 ± 2,4  13,6 ± 0,7  14,4 ± 0,8  11,3 ± 0,9  13,7 ± 1,8  10,8 ± 1,6  
Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 26,3 ± 0,7  11,8 ± 2,0 * 16,2 ± 2,0 * 9,4 ± 1,8 * 15,9 ± 5,0 * 12,8 ± 1,4 * 
Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 7,1 ± 1,1  7,2 ± 3,2  3,6 ± 1,3  0,9 ± 0,5  3,8 ± 1,9  3,0 ± 1,7  
Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 20,7 ± 1,4  13,9 ± 0,0  20,1 ± 2,3  10,3 ± 1,9 *^ 14,1 ± 2,5  14,1 ± 1,5  
Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 13,6 ± 2,5  9,8 ± 1,2  8,3 ± 0,5  7,8 ± 1,2  13,5 ± 2,9  10,0 ± 1,9  
Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 12,0 ± 0,7  12,1 ± 2,6  11,6 ± 1,0  8,9 ± 2,1  13,4 ± 2,3  8,2 ± 1,7  
Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 11,8 ± 0,9  11,9 ± 2,5  12,5 ± 1,4  8,9 ± 1,9  14,4 ± 3,1  9,2 ± 2,2  
Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 15,3 ± 0,9  10,4 ± 0,6  12,0 ± 1,2  10,1 ± 1,0  14,3 ± 3,1  9,2 ± 2,2  
Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 19,9 ± 1,4  13,5 ± 0,8  13,8 ± 1,0  9,1 ± 0,6 * 11,9 ± 2,7  12,5 ± 2,3 * 
Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 13,7 ± 0,3  11,3 ± 1,7  10,7 ± 0,2  9,6 ± 0,7  12,8 ± 3,4  8,5 ± 0,8  
Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 11,5 ± 1,5  11,8 ± 2,1  10,2 ± 0,2  9,6 ± 0,9  10,9 ± 0,9  8,4 ± 1,0  
Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 15,8 ± 0,7  12,6 ± 2,1  12,2 ± 0,1  10,4 ± 0,8  13,7 ± 2,2  9,9 ± 0,9  
Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 13,6 ± 0,7  11,8 ± 2,1  11,6 ± 0,9  10,4 ± 0,8  12,5 ± 2,0  10,4 ± 0,9  
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Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες                    
                    
∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 5,3 ± 1,2  1,6 ± 1,2  2,8 ± 0,6  1,6 ± 0,8  4,7 ± 1,7  2,0 ± 0,5  
Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 14,0 ± 1,6  3,4 ± 2,0 * 8,6 ± 1,8  4,8 ± 1,4 * 8,4 ± 1,9  6,0 ± 1,6 * 
Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 10,2 ± 0,7  2,9 ± 2,1  7,3 ± 0,2  6,5 ± 0,4  8,8 ± 3,8  5,5 ± 1,0  
Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 9,4 ± 1,5  2,9 ± 1,3  6,6 ± 0,4  4,1 ± 0,9  8,1 ± 3,4  4,6 ± 0,9  
Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 9,1 ± 1,8  4,8 ± 1,5  2,3 ± 1,2  4,3 ± 1,4  2,4 ± 0,9  3,7 ± 1,1  
Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 4,9 ± 0,8  2,4 ± 0,7  2,4 ± 0,9  2,1 ± 1,0  2,5 ± 0,3  1,7 ± 0,8  
Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 11,1 ± 1,4  6,1 ± 2,7  5,6 ± 1,1  5,9 ± 1,3  7,9 ± 4,2  4,7 ± 0,7  
Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 6,8 ± 1,6  1,4 ± 0,3  3,1 ± 0,8  2,9 ± 1,2  4,6 ± 1,9  2,4 ± 0,7  
Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 20,0 ± 0,3  10,7 ± 2,4 # 20,4 ± 3,1  13,7 ± 2,0  22,2 ± 13,6  14,1 ± 2,2  
                    

Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 9,3 ± 1,3  5,0 ± 0,5  6,5 ± 1,1  5,9 ± 1,3  10,5 ± 2,8  7,3 ± 1,0  

                                               
                      

Στατιστική ανάλυση µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: 
(*) ∆ιαφορά από την ηλικία 0+, (~) ∆ιαφορά από την ηλικία 1+, (^) ∆ιαφορά από την ηλικία 2+, (+) ∆ιαφορά από την ηλικία 3+, (#) ∆ιαφορά από την ηλικία 4+. Σε 
όλες τις περιπτώσεις ισχύει: p<0,05. Η συνολική µέση εγκεφαλική πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις της οπτικής πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής.     
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Πίνακας 7: Πυκνότητα των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο θηλυκών, σε αλλαγή φύλου και 
αρσενικών ατόµων του πρωτόγυνου τελεόστεου Pagrus pagrus.   
∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα            
                      
          

Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   
          

Ραχιαίος Τελεγκέφαλος          
          
Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 13,6 ± 1,4 20,6 ± 4,5 25,6 ± 3,7  
Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 14,4 ± 1,5 19,9 ± 4,9 24,0 ± 3,3 # 
Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 15,1 ± 1,3 20,4 ± 5,4 26,1 ± 5,5 # 
Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 18,4 ± 2,8 21,9 ± 8,6 25,8 ± 5,5  
Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 14,4 ± 1,0 16,0 ± 2,7 15,1 ± 0,8  
Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 12,4 ± 0,9 13,6 ± 2,6 17,3 ± 0,7  
Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 14,1 ± 1,2 13,9 ± 2,5 19,3 ± 1,3  
Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 14,8 ± 1,2 15,3 ± 3,9 17,7 ± 3,4  
Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 13,7 ± 1,0 17,1 ± 5,6 21,2 ± 0,9  
Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 13,4 ± 1,1 17,3 ± 1,1 21,9 ± 5,5 # 
Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 15,4 ± 1,4 15,7 ± 2,7 23,5 ± 3,9 # 
         

Κοιλιακός Τελεγκέφαλος         
         
Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 10,1 ± 0,9 11,2 ± 4,4 20,8 ± 4,3 # 
Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 16,4 ± 1,3 20,2 ± 7,1 17,4 ± 4,3  
Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 15,0 ± 1,2 16,6 ± 4,1 17,0 ± 2,9  
Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 16,2 ± 1,5 22,4 ± 8,9 15,7 ± 0,8  
Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 18,8 ± 2,2 22,8 ± 9,2 19,6 ± 3,8  
Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 13,7 ± 1,0 14,1 ± 3,3 9,9 ± 1,1  
         

Προκαλυπτριδικές Περιοχές         
         
Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 13,3 ± 1,0 16,8 ± 1,7 6,4 ± 0,5 ^ 
Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 11,2 ± 1,0 16,4 ± 2,7 7,3 ± 0,4  
Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 12,0 ± 0,9 15,5 ± 3,1 10,0 ± 1,0  
Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 13,1 ± 1,1 16,7 ± 3,8 11,0 ± 1,2  
         

Ραχιαίος Θάλαµος         
         
Ηνία (Ha) 4,7 ± 0,6 7,9 ± 2,9 5,6 ± 0,9  
Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 10,4 ± 0,7 16,4 ± 6,1 12,1 ± 1,4  
Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 12,5 ± 0,9 18,0 ± 4,5 11,8 ± 0,9  
         

Κοιλιακός Θάλαµος         
         
Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 13,7 ± 1,5 16,4 ± 5,0 9,9 ± 1,4  
Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 14,0 ± 1,5 13,8 ± 3,8 10,8 ± 0,3  
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 18,9 ± 1,7 25,3 ± 14,3 15,4 ± 1,8  
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Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα         
         
Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 22,0 ± 1,6 33,3 ± 13,8 20,0 ± 3,7 *^ 
Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 20,6 ± 1,7 30,7 ± 9,8 17,1 ± 0,8 #*^ 
Σπειροειδής Πυρήνας (G) 5,1 ± 0,6 7,4 ± 2,3 3,3 ± 0,3  
           

Προοπτική Περιοχή           
           
Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 14,3 ± 1,2 16,3 ± 4,2 16,5 ± 4,4 * 
Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 11,4 ± 0,9 21,6 ± 5,6 13,8 ± 2,9 * 
Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 11,4 ± 0,9 22,4 ± 5,6 12,9 ± 2,7  
Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 11,9 ± 0,9 12,2 ± 1,3 10,2 ± 4,1  
           

Ραχιαίος Υποθάλαµος           
           
Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 21,7 ± 1,8 44,8 ± 15,5 23,0 ± 3,0 #*^ 
Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 20,6 ± 1,5 43,7 ± 16,9 22,7 ± 2,8 #*^ 
Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 23,9 ± 2,1 32,1 ± 12,2 19,2 ± 5,1 *^ 
Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 16,8 ± 1,4 18,7 ± 5,4 14,6 ± 2,2  
Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 18,2 ± 1,3 19,4 ± 5,2 14,9 ± 1,7  
           

Κοιλιακός Υποθάλαµος           
           
Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 14,3 ± 1,2 22,0 ± 9,1 15,9 ± 0,7 * 
Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 18,0 ± 1,5 25,8 ± 10,6 14,5 ± 2,4 *^ 
Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 26,7 ± 1,9 24,7 ± 8,1 21,9 ± 4,4  
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 23,9 ± 2,2 30,7 ± 6,5 18,0 ± 2,8 ^ 
           

Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός           
           
∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 21,2 ± 1,4 29,3 ± 7,3 21,2 ± 4,4 * 
Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 21,2 ± 1,3 35,7 ± 13,3 18,1 ± 7,4 *^ 
Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 22,2 ± 2,0 35,9 ± 10,2 22,4 ± 4,7 *^ 
Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 19,3 ± 1,5 28,2 ± 7,4 20,2 ± 3,4 * 
∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 17,9 ± 1,4 30,9 ± 13,9 18,9 ± 3,1 *^ 
           

Οπτική Καλύπτρα           
           
Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 4,1 ± 0,6 6,0 ± 1,9 2,7 ± 0,2  
Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 8,9 ± 1,1 10,6 ± 4,3 6,4 ± 2,3  
Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 10,3 ± 1,1 14,7 ± 4,2 7,4 ± 1,4  
Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 15,1 ± 1,4 18,9 ± 6,2 13,3 ± 1,6  
Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 4,7 ± 1,0 9,7 ± 4,0 3,0 ± 2,3  
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Ηµικυκλικό Κέρας           
           
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 5,4 ± 1,2 8,1 ± 2,4 3,9 ± 1,4  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 8,4 ± 1,3 10,4 ± 5,1 6,5 ± 1,3  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 6,0 ± 0,7 7,5 ± 4,9 5,6 ± 1,1  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 6,6 ± 0,9 7,5 ± 0,9 5,7 ± 1,1  
           

Εγκεφαλικό Στέλεχος           
           
Υποµέλανας Τόπος (LoC) 32,7 ± 3,8 56,9 ± 27,2 31,2 ± 5,4 #*^ 
Ισθµικός Πυρήνας (is) 19,7 ± 2,2 30,9 ± 15,4 17,3 ± 5,0 *^ 
Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 13,8 ± 1,2 14,7 ± 1,4 11,8 ± 0,4  
Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 16,5 ± 1,9 17,5 ± 4,2 13,0 ± 1,7  
Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 4,8 ± 0,9 3,8 ± 2,0 1,5 ± 0,7  
Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 16,4 ± 1,3 15,5 ± 1,7 13,4 ± 2,1  
Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 10,2 ± 1,1 13,1 ± 3,1 11,5 ± 1,9  
Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 9,8 ± 0,8 14,5 ± 2,1 11,7 ± 1,7  
Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 9,9 ± 0,8 15,3 ± 2,9 13,5 ± 2,6  
Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 11,1 ± 1,0 14,4 ± 3,1 13,6 ± 2,2  
Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 14,1 ± 1,4 13,9 ± 2,1 12,8 ± 2,0  
Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 10,6 ± 0,6 14,5 ± 2,7 9,6 ± 1,2  
Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 9,9 ± 0,6 12,6 ± 0,8 9,3 ± 1,6  
Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 12,2 ± 0,8 14,6 ± 2,0 11,4 ± 1,5  
Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 11,2 ± 0,6 13,8 ± 1,5 12,1 ± 0,3  
         

Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες         
         
∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 3,0 ± 0,6 4,1 ± 1,9 2,9 ± 0,4  
Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 8,5 ± 1,3 7,0 ± 2,1 6,8 ± 1,2  
Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 6,8 ± 0,8 9,5 ± 3,5 6,7 ± 0,8  
Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 6,0 ± 0,8 8,1 ± 3,4 5,4 ± 1,4  
Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 5,0 ± 1,0 4,8 ± 1,1 3,0 ± 1,9  
Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 2,8 ± 0,5 2,6 ± 0,6 2,8 ± 1,2  
Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 7,0 ± 0,9 9,3 ± 3,8 4,9 ± 1,2  
Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 3,7 ± 0,8 5,1 ± 1,9 2,8 ± 0,9  
Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 16,1 ± 1,4 25,1 ± 12,4 13,7 ± 2,2 *^ 
         

Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 7,1 ± 0,6 10,2 ± 3,0 7,6 ± 1,3  
                    
          
Στατιστική ανάλυση µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), 
ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ θηλυκών και σε 
αλλαγή φύλου ατόµων, (^) ∆ιαφορά µεταξύ αρσενικών και σε αλλαγή φύλου ατόµων, (#) ∆ιαφορά µεταξύ 
θηλυκών και αρσενικών ατόµων. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει: p<0,05. Η συνολική µέση εγκεφαλική 
πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις της οπτικής πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής.  
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Πίνακας 8: Πυκνότητα των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο αρσενικών, σε αλλαγή φύλου και 
θηλυκών ατόµων του πρώτανδρου τελεόστεου Sparus aurata.   
∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα            
                      
          

Εγκεφαλική Περιοχή Αρσενικά Σε Αλλαγή Φύλου Θηλυκά   
          

Ραχιαίος Τελεγκέφαλος          
          
Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 34,5 ± 2,7 27,2 ± 8,7 28,9 ± 3,5 ^ 
Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 34,8 ± 1,9 28,9 ± 6,0 29,6 ± 2,2 ^ 
Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 33,7 ± 3,4 27,8 ± 6,4 26,2 ± 0,8 #^ 
Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 29,7 ± 3,4 23,8 ± 5,7 26,4 ± 0,3 ^ 
Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 23,1 ± 2,4 22,1 ± 7,0 24,5 ± 2,4  
Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 23,3 ± 2,3 22,1 ± 7,0 27,8 ± 2,7  
Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 27,7 ± 3,1 29,0 ± 7,6 30,8 ± 2,5  
Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 28,9 ± 3,5 27,3 ± 5,4 30,4 ± 1,0  
Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 34,2 ± 4,5 32,3 ± 8,5 37,2 ± 5,2  
Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 30,8 ± 3,7 28,7 ± 9,0 38,5 ± 7,3 #* 
Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 29,5 ± 3,7 30,0 ± 11,4 34,8 ± 3,6  
         

Κοιλιακός Τελεγκέφαλος         
         
Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 7,4 ± 2,4 7,3 ± 1,8 22,4 ± 3,4 #* 
Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 27,9 ± 1,9 21,2 ± 2,7 26,6 ± 1,7 ^ 
Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 30,1 ± 2,6 29,8 ± 2,4 30,8 ± 2,7  
Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 24,7 ± 1,0 26,5 ± 0,4 23,1 ± 2,0  
Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 26,0 ± 1,8 23,6 ± 2,8 31,7 ± 1,2 * 
Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 21,5 ± 2,0 24,0 ± 5,6 26,9 ± 0,8  
         

Προκαλυπτριδικές Περιοχές         
         
Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 23,8 ± 2,6 26,4 ± 8,9 29,0 ± 5,7  
Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 16,4 ± 3,0 19,1 ± 6,2 10,4 ± 2,5 #* 
Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 15,6 ± 0,9 20,2 ± 3,7 20,1 ± 0,9  
Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 14,9 ± 0,7 17,9 ± 3,2 16,1 ± 1,1  
         

Ραχιαίος Θάλαµος         
         
Ηνία (Ha) 7,8 ± 0,4 8,7 ± 2,2 5,0 ± 0,3  
Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 16,8 ± 0,8 19,1 ± 1,7 17,1 ± 2,2  
Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 17,2 ± 0,9 22,4 ± 1,1 19,2 ± 1,6  
         

Κοιλιακός Θάλαµος         
         
Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 16,2 ± 1,0 9,9 ± 4,0 15,7 ± 4,6 ^ 
Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 13,2 ± 1,3 9,0 ± 2,6 11,1 ± 3,3  
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 23,4 ± 0,8 27,3 ± 3,7 25,8 ± 2,5  
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Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα         
         
Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 30,6 ± 1,9 29,8 ± 2,5 24,3 ± 0,7 # 
Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 24,9 ± 0,4 31,2 ± 5,2 25,9 ± 1,8 ^ 
Σπειροειδής Πυρήνας (G) 13,7 ± 0,3 12,8 ± 2,0 12,7 ± 0,5  
         

Προοπτική Περιοχή         
         
Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 18,4 ± 0,8 22,4 ± 1,9 15,2 ± 5,5 * 
Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 17,1 ± 1,7 20,1 ± 5,5 14,6 ± 0,5  
Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 20,1 ± 1,1 20,1 ± 5,3 17,9 ± 2,7  
Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 17,9 ± 4,1 12,7 ± 2,9 12,9 ± 1,2  
         

Ραχιαίος Υποθάλαµος         
         
Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 24,2 ± 1,2 34,1 ± 6,0 22,9 ± 1,3 ^* 
Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 24,1 ± 1,5 34,1 ± 5,9 23,7 ± 0,7 ^* 
Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 23,5 ± 0,6 25,0 ± 3,6 24,1 ± 0,6  
Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 18,8 ± 0,6 15,7 ± 0,8 17,1 ± 1,1  
Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 25,1 ± 1,2 25,9 ± 2,8 25,4 ± 2,1  
         

Κοιλιακός Υποθάλαµος         
         
Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 14,4 ± 2,7 11,3 ± 4,5 6,9 ± 1,4 # 
Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 20,8 ± 2,8 17,0 ± 2,8 17,7 ± 3,4  
Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 22,0 ± 1,2 23,1 ± 1,9 19,5 ± 1,0  
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 24,1 ± 1,8 25,7 ± 3,0 22,3 ± 1,8  
         

Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός         
         
∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 31,4 ± 2,0 38,2 ± 1,0 30,5 ± 0,5 ^* 
Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 27,5 ± 0,7 38,0 ± 1,3 30,8 ± 1,3 ^* 
Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 28,9 ± 2,2 33,6 ± 4,3 31,4 ± 0,2  
Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 24,6 ± 0,8 24,8 ± 3,1 26,8 ± 1,6  
∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 23,8 ± 1,0 25,3 ± 7,3 28,3 ± 0,8  
         

Οπτική Καλύπτρα         
         
Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 7,5 ± 0,5 7,9 ± 1,5 8,7 ± 1,1  
Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 10,8 ± 0,7 10,5 ± 1,5 10,2 ± 0,4  
Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 12,9 ± 1,1 11,9 ± 0,8 12,9 ± 1,2  
Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 9,9 ± 0,8 9,8 ± 0,2 11,8 ± 0,5  
Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 2,4 ± 0,9 0,1 ± 1,1 0,4 ± 0,3  
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Ηµικυκλικό Κέρας         
         
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 6,6 ± 0,6 5,1 ± 1,0 3,8 ± 0,9  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 7,3 ± 1,6 5,0 ± 1,0 5,5 ± 0,4  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 8,9 ± 0,8 8,8 ± 0,1 8,7 ± 0,8  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 13,6 ± 0,2 10,2 ± 0,7 15,4 ± 0,2  
         

Εγκεφαλικό Στέλεχος         
         
Υποµέλανας Τόπος (LoC) 43,3 ± 2,2 54,0 ± 5,1 38,6 ± 6,5 ^* 
Ισθµικός Πυρήνας (is) 18,5 ± 1,1 25,8 ± 1,6 21,4 ± 3,5 ^ 
Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 14,6 ± 1,0 16,1 ± 0,5 14,9 ± 0,8  
Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 2,8 ± 0,3 2,8 ± 1,6 4,3 ± 2,7  
Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 1,4 ± 0,4 0,3 ± 1,0 0,6 ± 0,1  
Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 7,3 ± 0,3 13,4 ± 6,1 9,8 ± 0,6 ^ 
Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 3,5 ± 1,0 4,7 ± 1,8 1,7 ± 0,2  
Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 0,9 ± 0,2 1,0 ± 0,5 5,1 ± 0,4  
Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 0,9 ± 0,3 2,8 ± 1,4 5,1 ± 0,4  
Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 2,3 ± 0,5 1,8 ± 0,5 5,7 ± 0,1  
Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 14,9 ± 1,3 15,2 ± 0,8 16,7 ± 0,9  
Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 14,2 ± 0,7 15,6 ± 1,1 13,8 ± 0,2  
Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 14,4 ± 0,8 15,2 ± 1,5 14,5 ± 0,2  
Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 16,1 ± 0,5 16,2 ± 0,8 15,7 ± 0,3  
Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 16,0 ± 0,7 16,5 ± 0,8 16,0 ± 0,6  
         

Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες         
         
∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 2,4 ± 0,5 0,4 ± 0,9 2,2 ± 1,4  
Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 6,7 ± 0,7 6,4 ± 2,6 7,1 ± 0,2  
Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 6,1 ± 1,3 5,2 ± 1,8 6,5 ± 1,8  
Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 5,9 ± 1,0 6,3 ± 3,6 6,7 ± 0,0  
Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 2,3 ± 0,4 0,3 ± 1,0 1,1 ± 1,1  
Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 1,5 ± 0,0 0,3 ± 1,0 0,6 ± 0,6  
Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 2,0 ± 0,5 2,1 ± 2,4 3,6 ± 2,8  
Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 2,1 ± 0,5 3,1 ± 2,8 4,4 ± 1,1  
Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 5,5 ± 1,0 7,0 ± 4,5 6,0 ± 1,0  
         

Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 14,8 ± 0,8 13,7 ± 3,9 16,1 ± 1,1  
                    
          

Στατιστική ανάλυση µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), 
ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ θηλυκών και σε 
αλλαγή φύλου ατόµων, (^) ∆ιαφορά µεταξύ αρσενικών και σε αλλαγή φύλου ατόµων, (#) ∆ιαφορά µεταξύ 
θηλυκών και αρσενικών ατόµων. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει: p<0,05. Η συνολική µέση εγκεφαλική 
πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις της οπτικής πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής.  
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Πίνακας 9: Πυκνότητα των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο υβριδίων Sparus aurata x 
Pagrus pagrus (Sa x Pp), ηλικίας 2+ και υβριδίων Pagrus pagrus x Sparus aurata (Pp x Sa), ηλικίας 4+.  

  ∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα          
                    
           

  Εγκεφαλική Περιοχή Sa x Pp (2+)  Pp x Sa (4+)   
           

  Ραχιαίος Τελεγκέφαλος         
           
  Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 23,4 ± 3,8  31,5 ± 4,9 * 
  Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 26,0 ± 4,1  31,3 ± 5,1  
  Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 22,4 ± 2,8  23,8 ± 2,4  
  Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 26,6 ± 4,5  26,9 ± 0,6  
  Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 14,8 ± 1,6  13,3 ± 0,6  
  Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 13,9 ± 1,3  12,3 ± 0,7  
  Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 21,1 ± 2,4  18,8 ± 1,1  
  Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 21,4 ± 2,3  19,2 ± 0,8  
  Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 21,7 ± 2,0  18,4 ± 0,5  
  Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 25,1 ± 3,6  24,0 ± 0,7  
  Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 28,0 ± 3,7  25,9 ± 0,4  
          

  Κοιλιακός Τελεγκέφαλος        
          
  Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 11,3 ± 0,7  9,6 ± 0,2  
  Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 26,5 ± 4,6  26,1 ± 1,2  
  Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 24,4 ± 1,7  17,2 ± 1,4 * 
  Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 24,1 ± 1,9  20,8 ± 3,6 * 
  Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 25,6 ± 2,2  20,9 ± 0,7 * 
  Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 18,3 ± 1,7  15,9 ± 0,7  
          

  Προκαλυπτριδικές Περιοχές        
          
  Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 17,1 ± 1,8  14,2 ± 0,5  
  Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 10,6 ± 1,2  9,2 ± 0,2  
  Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 17,8 ± 1,6  15,4 ± 0,4  
  Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 17,6 ± 2,2  16,1 ± 0,5  
          

  Ραχιαίος Θάλαµος        
          
  Ηνία (Ha) 11,2 ± 1,2  9,4 ± 0,2  
  Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 13,4 ± 2,1  14,3 ± 0,3  
  Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 16,8 ± 2,3  15,2 ± 0,5  
          

  Κοιλιακός Θάλαµος        
          
  Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 13,6 ± 1,9  12,9 ± 0,5  
  Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 13,3 ± 1,8  12,2 ± 0,2  
  Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 23,3 ± 3,0  22,0 ± 0,6  
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  Εγκεφαλική Περιοχή Sa x Pp (2+)  Pp x Sa (4+)   
          

  Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα        
          
  Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 31,2 ± 4,4  28,2 ± 1,9  
  Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 26,0 ± 1,8  26,2 ± 3,4  
  Σπειροειδής Πυρήνας (G) 10,8 ± 1,4  9,8 ± 0,6  
          

  Προοπτική Περιοχή        
          
  Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 15,1 ± 3,1  14,7 ± 0,6  
  Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 12,8 ± 1,7  14,9 ± 0,5  
  Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 12,4 ± 1,6  15,0 ± 0,5  
  Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 12,0 ± 1,5  13,5 ± 0,7  
          

  Ραχιαίος Υποθάλαµος        
          
  Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 24,3 ± 3,0  20,6 ± 2,4  
  Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 24,6 ± 3,0  20,0 ± 2,2 * 
  Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 26,8 ± 3,8  24,9 ± 1,0  
  Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 18,3 ± 2,6  16,7 ± 0,2  
  Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 24,1 ± 3,5  22,7 ± 0,9  
          

  Κοιλιακός Υποθάλαµος        
          
  Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 13,6 ± 1,9  12,2 ± 0,7  
  Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 20,8 ± 2,9  19,1 ± 0,3  
  Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 24,9 ± 3,3  23,0 ± 0,8  
  Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 26,9 ± 3,6  25,2 ± 0,6  
          

  Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός        
          
  ∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 24,2 ± 2,9  23,4 ± 0,9  
  Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 24,7 ± 3,1  23,2 ± 1,0  
  Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 29,1 ± 3,8  27,9 ± 0,9  
  Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 26,4 ± 3,7  25,1 ± 1,9  
  ∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 23,8 ± 3,7  22,5 ± 1,2  
          

  Οπτική Καλύπτρα        
          
  Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 2,9 ± 0,6  2,4 ± 0,2  
  Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 7,9 ± 1,3  7,1 ± 0,3  
  Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 13,0 ± 2,0  12,1 ± 0,4  
  Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 13,1 ± 2,0  12,2 ± 0,4  
  Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 2,2 ± 0,5  1,7 ± 0,2  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 112

 
  Εγκεφαλική Περιοχή Sa x Pp (2+)  Pp x Sa (4+)   
          

  Ηµικυκλικό Κέρας        
          
  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 6,9 ± 1,1  6,6 ± 0,9  
  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 6,6 ± 1,2  6,2 ± 0,3  
  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 6,6 ± 1,1  5,9 ± 0,2  
  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 11,9 ± 1,8  10,5 ± 0,2  

          

  Εγκεφαλικό Στέλεχος        
          
  Υποµέλανας Τόπος (LoC) 30,9 ± 4,4  31,1 ± 7,3  
  Ισθµικός Πυρήνας (is) 18,4 ± 2,9  19,0 ± 0,6  
  Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 16,8 ± 1,6  14,3 ± 0,6  
  Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 13,9 ± 2,1  14,0 ± 0,6  
  Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 2,4 ± 0,6  2,3 ± 0,3  
  Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 20,9 ± 3,2  14,6 ± 3,5 * 
  Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 8,0 ± 1,0  9,0 ± 0,6  
  Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 6,6 ± 0,7  7,8 ± 0,2  
  Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 10,2 ± 3,6  12,3 ± 0,4  
  Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 10,9 ± 1,6  9,8 ± 0,4  
  Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 15,1 ± 1,3  12,9 ± 0,5  
  Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 17,9 ± 2,4  13,1 ± 1,7 * 
  Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 13,7 ± 0,8  11,3 ± 0,6  
  Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 18,1 ± 2,3  13,7 ± 0,4 * 
  Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 17,9 ± 1,4  14,3 ± 0,2  
          

  Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες        
          
  ∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 3,6 ± 0,7  2,9 ± 0,2  
  Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 8,4 ± 1,2  8,0 ± 0,8  
  Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 1,6 ± 0,4  1,1 ± 0,1  
  Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 5,1 ± 0,9  4,4 ± 0,3  
  Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 1,5 ± 0,4  1,2 ± 0,2  
  Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 1,7 ± 0,4  1,5 ± 0,2  
  Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 0,4 ± 0,1  0,1 ± 0,1  
  Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 0,4 ± 0,1  0,1 ± 0,2  
  Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 11,1 ± 1,7  10,4 ± 0,9  
          

  Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 11,2 ± 2,0  10,7 ± 0,8  
                   
           

  

Στατιστική ανάλυση µε Μονοπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), 
ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ των δύο 
υβριδίων (p<0,05). Η συνολική µέση εγκεφαλική πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις 
της οπτικής πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής.  
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Εικόνα 6: Αυτοραδιογραφικές εικόνες οβελιαίων τοµών, που παρουσιάζουν την 

πυκνότητα των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο φαγκριού σε νεαρά (0+ τα 

Α, Γ, Ε) και ενήλικα (4+ τα Β, ∆, Ζ) άτοµα. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό 

τµήµα της εικόνας εκφράζει την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις 

συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Αυτοραδιογραφικές εικόνες εγκάρσιων τοµών, που παρουσιάζουν τις 

µεταβολές της πυκνότητας των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο φαγκριού, 

ανάλογα µε τη φυλετική κατάσταση. Αρσενικά τα Α1-4, σε αλλαγή φύλου τα Β1-4 και 

θηλυκά τα Γ1-4. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό τµήµα της εικόνας εκφράζει 

την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 8: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του τελεγκεφάλου (Α-

∆) και του θαλάµου (Ε-Θ), που παρουσιάζουν την κατανοµή υποτύπων των α2 

αδρενεργικών υποδοχέων (α2Α: Α, Β, Ε, Ζ, Θ και α2C: Γ, ∆, Η). Τα µαύρα βέλη δείχνουν 

νευρώνες τύπου Ι (Ε) και τύπου ΙΙ (Α, Γ, ∆, Η, Θ), καθώς και ίνες. Το διαφανές βέλος 

µε το µαύρο περίγραµµα δείχνει κύτταρα ακτινωτής γλοίας (Α). Στα Β και Ζ ο κόκκινος 

φθορισµός αντιστοιχεί σε γλοιακά κύτταρα και ίνες (GFAP, κόκκινο βέλος) και ο 

πράσινος σε α2Α+ κύτταρα και ίνες (κίτρινο βέλος), ενώ το κίτρινο/πορτοκαλί χρώµα 

υποδηλώνει διπλή σήµανση (λευκά βέλη). Κλίµακες: 100µm. Για τις συντοµογραφίες 

βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 9: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του υποθαλάµου (Α-

∆) και του µεσεγκεφαλικού στελέχους (Ε-Θ), που παρουσιάζουν την κατανοµή 

υποτύπων των α2 αδρενεργικών υποδοχέων (α2Α: Α, Β, ∆, Ε, Η, Θ και α2C: Γ, Ζ). Τα 

µαύρα βέλη δείχνουν νευρώνες τύπου Ι (Ε, Η, Θ), τύπου ΙΙ (Α, Β, Γ, Ζ) και ίνες. Στο ∆ 

ο κόκκινος φθορισµός αντιστοιχεί σε γλοιακά κύτταρα και ίνες (GFAP) και ο πράσινος 

σε α2Α+ κύτταρα και ίνες, ενώ το κίτρινο/πορτοκαλί χρώµα υποδηλώνει διπλή σήµανση 

(επίσης και τα λευκά βέλη). Κλίµακες: 100µm (Α-Γ και Ε-Η), 50µm (∆) και 200µm 

(Θ). Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 10: Αυτοραδιογραφικές εικόνες εγκάρσιων τοµών, που παρουσιάζουν τις 

µεταβολές της πυκνότητας των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο τσιπούρας, 

ανάλογα µε τη φυλετική κατάσταση. Αρσενικά τα Α1-4, σε αλλαγή φύλου τα Β1-4 και 

θηλυκά τα Γ1-4. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό τµήµα της εικόνας εκφράζει 

την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 11: Αυτοραδιογραφικές εικόνες εγκάρσιων τοµών, που παρουσιάζουν τις 

µεταβολές της πυκνότητας των α2 αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο υβριδίων. 

Sa x Pp (2+) τα Α1-3 και Pp x Sa τα Β1-3. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό 

τµήµα της εικόνας εκφράζει την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις 

συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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5. Ποσοτικός Προσδιορισµός της Κατανοµής των β Αδρενεργικών Υποδοχέων 

και Φαρµακολογικός/Ανοσοϊστοχηµικός Εντοπισµός των Υποτύπων τους 

στον Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

 Η κατανοµή των β ΑΥ στον εγκέφαλο τελεόστεου, µετά από πρόσδεση 3Η-

διυδροαλπρενολόλης, παρουσιάζει αισθητά λιγότερη ετερογένεια, σε σύγκριση µε τους 

α2 ΑΥ. Τα υψηλότερα επίπεδα υποδοχέων εντοπίζονται στους προκαλυπτριδικούς, 

προσπειροειδείς, πλάγιους υποθαλαµικούς και οπισθεγκεφαλικούς πυρήνες, ενώ πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των περιοχών είχε τουλάχιστον µέτρια επίπεδα 

υποδοχέων. Τα χαµηλότερα επίπεδα ανιχνεύθηκαν στα ηνία, και ορισµένες στοιβάδες 

της οπτικής καλύπτρας. Όπως και για τους α2 ΑΥ, η κατανοµή των β υποδοχέων είναι 

παρόµοια σε όλα τα είδη που εξετάστηκαν και επιπλέον δεν αλλάζει µε την ηλικιακή ή 

φυλετική κατάσταση των ατόµων. Εξακολουθεί επίσης να ισχύει το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές, όσον αφορά την πυκνότητα των υποδοχέων, µεταξύ των 

ειδών, µε ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.  

 Όσον αφορά την ανοσοϊστοχηµική σήµανση των β1 και β2 υποτύπων, δεν 

εντοπίστηκαν διαφορές ούτε στον αριθµό ούτε και στην κατανοµή των σηµασµένων 

κυττάρων µεταξύ των ειδών και των ηλικιακών ή φυλετικών καταστάσεων. Παρόλο το 

γεγονός ότι και οι δύο υπότυποι είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι, διάσπαρτοι σε 

ολόκληρο τον εγκέφαλο, ο β2 υπότυπος είναι πιο διαδεδοµένος. Οι κατηγορίες 

κυττάρων που εντοπίστηκαν είναι οι ίδιες 4 που αναφέρθηκαν και προηγουµένως. 

Εκτός από τη χρήση αντισωµάτων, έγινε και φαρµακολογικός εντοπισµός των β1 και β2 

υποτύπων, µε τη χρήση ειδικών για κάθε υπότυπο ανταγωνιστών. Συγκεκριµένα για 

τους β1 χρησιµοποιήθηκε Betaxolol Hydrochloride Hemihydrate (BHCl) και για τους 

β2, το ICI-118,551. Τα αποτελέσµατα (Πίνακας 10) επιβεβαιώνουν την επικράτηση των 

β2 ΑΥ στον εγκέφαλο τελεόστεου.  

 Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα γίνει µε τον ίδιο τρόπο που έγινε και για 

τους α2 ΑΥ. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα για το φαγκρί φαίνονται οµαδοποιηµένα 

ανάλογα στους Πίνακες 11 (ανά ηλικιακές οµάδες) και 12 (ανά φυλετικές 

καταστάσεις), για την τσιπούρα στον Πίνακα 13 και για τα υβρίδια στον Πίνακα 14. 

Επιπλέον στο Σχήµα 6 φαίνεται η ανατοµική κατανοµή των υποτύπων των β 

αδρενεργικών υποδοχέων.  
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i. Τελεγκέφαλος 

 

i.α. Φαγκρί 

 Μέτρια επίπεδα υποδοχέων εντοπίζονται οµοιόµορφα κατανεµηµένα σε 

ολόκληρο τον τελεγκέφαλο του φαγκριού. Σηµαντικές διαφορές κατά την ανάπτυξη 

εντοπίζονται τόσο στο ραχιαίο όσο και στο κοιλιακό του τµήµα. Πιο συγκεκριµένα για 

το πρώτο, έχουµε δραµατική µείωση των επιπέδων των υποδοχέων στις µέσες περιοχές 

(Dm1, Dm3 και Dm4) µεταξύ των ηλικιών 0+ και 5+, µε τις υπόλοιπες ηλικίες να 

παρουσιάζουν ενδιάµεσα επίπεδα. Στον κοιλιακό τελεγκέφαλο οι διαφορές εστιάζονται 

κοντά στη µέση γραµµή (OB, Vv, Vd και Vs) αλλά και στο κεντρικό του τµήµα (Vc). 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα νεαρά ιχθύδια (0+) έχουν υψηλότερα επίπεδα υποδοχέων σε 

σύγκριση µε όλα τα υπόλοιπα ψάρια (Εικόνα 12Α-∆).  

 ∆ιαφορές που να οφείλονται στη φυλετική κατάσταση των ψαριών, εντοπίζονται 

µόνο στο κοιλιακό, περικοιλιακό τµήµα του τελεγκεφάλου (Vd, Vs), όπου και 

παρατηρείται πτώση των επιπέδων των υποδοχέων από τα θηλυκά στα σε αναστροφή 

άτοµα (Εικόνα 13Α1-Γ1).  

 Ανοσοϊστοχηµικός εντοπισµός των υποτύπων των β ΑΥ και διπλή σήµανση µε 

πρωτεΐνες γλοιακών κυττάρων (GFAP) δείχνει ότι οι β1 ΑΥ εκφράζονται σε γλοιακά 

κύτταρα τόσο στο ραχιαίο τµήµα (Dd, Dm, Dl, Dp, Εικόνα 14Α) όσο και στο κοιλιακό 

(Vv, Vl), ενώ αντιθέτως οι β2 ΑΥ εντοπίζονται σε αστρογλοία κυρίως κοιλιακά (Vv) 

(Εικόνα 14Β). Πληθυσµοί β2-θετικών (β2+) νευρώνων τύπου ΙΙ, εντοπίζονται 

διάσπαρτοι σε ολόκληρο τον ραχιαίο τελεγκέφαλο (Εικόνα 14Γ), ενώ β2+ ίνες 

παρατηρούνται µεταξύ του πλάγιου και µεσαίου προσθεγκεφαλικού δεµατίου (MFB, 

LFB). Παρόλη την έλλειψη β1+ νευρώνων στον ραχιαίο τελεγκέφαλο, οι αντίστοιχες 

ίνες είναι άφθονες σε όλη την έκτασή του (Εικόνα 14∆). Αυτοραδιογραφικός 

εντοπισµός των β υποτύπων µε τη χρήση των ανταγωνιστών που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως, αποκαλύπτουν αυξηµένα επίπεδα β2 ΑΥ τόσο στις ραχιαίες όσο και 

στις κοιλιακές περιοχές (Πίνακας 10).  

 

i.β. Τσιπούρα 

 Στο κοιλιακό τµήµα του τελεγκεφάλου των τσιπούρων, οι διαφορές εντοπίζονται 

στις ίδιες περίπου περιοχές (Vv, Vd, Vs και Vc), όπου τα επίπεδα των υποδοχέων είναι 
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αυξηµένα στα σε αναστροφή άτοµα σε σχέση µε τα αρσενικά (Εικόνα 17Α1-Γ1). 

Παρόµοια είναι η κατάσταση στο άνω (Dd) και οπίσθιο τµήµα (Dp) του ραχιαίου 

τελεγκεφάλου και µάλιστα στο τελευταίο, ακόµη και τα θηλυκά άτοµα έχουν µειωµένα 

επίπεδα υποδοχέων σε σχέση µε τα αρσενικά (Εικόνα 17Α1-Γ1).  

 

i.γ. Υβρίδια 

 Ορισµένες πλάγιες τελεγκεφαλικές περιοχές (Dld, Dlv και Vl) είναι οι µόνες, 

όπου παρατηρείται σηµαντική διαφορά στα επίπεδα των β ΑΥ µεταξύ των υβριδίων και 

των γονεϊκών ειδών, µε τα πρώτα να επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα (Εικόνα 18Α, Β). 

Σε καµία άλλη περίπτωση σε ολόκληρο τον εγκέφαλο δεν εντοπίζονται τέτοιες 

διαφορές.  

 

ii. ∆ιεγκέφαλος 

 

ii.α. Φαγκρί 

 Σε γενικές γραµµές η ποσοτική κατανοµή των β ΑΥ είναι παρόµοια µε αυτήν 

των α2 ΑΥ. Στις πρόσθιες προκαλυπτριδικές (PSp, PSm), προσπειροειδείς (PGm, PGl) 

και κεντρικές (NDTL, NCILa, NCILp) περιοχές του πλάγιου υποθαλάµου, υπάρχει 

αυξηµένη πυκνότητα β υποδοχέων. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές η πυκνότητα των 

υποδοχέων κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα, µε εξαίρεση τους πυρήνες των ηνίων (Ha), οι 

οποίοι επιδεικνύουν χαµηλές τιµές. Και εδώ, όπως και στον τελεγκέφαλο παρατηρείται 

µείωση των επιπέδων των υποδοχέων µε την αύξηση της ηλικίας. Όλες οι θαλαµικές 

περιοχές (PSp, PSm, VM, VL, PPd, PPv, DP, CP, PGm, PGl, G, TPp), εκτός των ηνίων 

και η πλειοψηφία των υποθαλαµικών πυρήνων, τόσο των περικοιλιακών (PMm, PPa, 

SC, dHA, nRL, PVO, Hv, TA, CM) όσο και των κεντρικών ή πλάγιων (NDTL, NCILa, 

NCILp, CE, LH) παρουσιάζουν απότοµη µείωση του αριθµού των β ΑΥ µετά την 

ηλικία 0+ (Εικόνα 12Α-Ζ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον ραχιαίο υποθάλαµο (dHA, 

nRL), παρατηρείται προσωρινή αύξηση της πυκνότητας των υποδοχέων στην ηλικία 4+ 

και επακόλουθη πτώση.  

Σε αντίθεση µε τις έντονες αναπτυξιακές διακυµάνσεις των επιπέδων των β ΑΥ, 

οι φυλετικές διαφορές είναι ελάχιστες. Στις πρόσθιες προκαλυπτριδικές περιοχές (PSp, 

PSm) (Εικόνα 13Α2-Γ2)και στο σύµπλοκο των προσπειροειδών πυρήνων (PGl, PGm) 

(Εικόνα 13Α3-Γ3), τα επίπεδα των υποδοχέων στα θηλυκά άτοµα µειώνονται κατά τη 
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διαδικασία της αλλαγής του φύλου και µε εξαίρεση τον PGm, παραµένουν χαµηλά και 

στα αρσενικά άτοµα. Στον υποθάλαµο µεταβολές εντοπίζονται µόνο στο πλάγιο φύµα 

και τους κεντρικούς του πυρήνες (NDTL, NCILa, NCILp), όπου, για τις δύο πρώτες 

περιοχές, έχουµε επίσης µείωση του αριθµού των υποδοχέων από τα θηλυκά στα σε 

αναστροφή και αρσενικά άτοµα, ενώ στην τελευταία, µόνο η µείωση µεταξύ θηλυκών 

και σε αλλαγή φύλου είναι σηµαντική (Εικόνα 13Α3-Γ3).  

 Και οι δύο υπότυποι, αλλά κυρίως οι β2, εντοπίζονται σε γλοιακά κύτταρα 

κυρίως σε περικοιλιακές περιοχές του θαλάµου (Εικόνα 14Ε). Πλήθος κιρσοειδών ινών, 

κυρίως β2+ και τυχαία προσανατολισµένων προς όλες τις κατευθύνσεις, βρίσκονται 

διασκορπισµένες σε όλο τον διεγκέφαλο. Η πιο πυκνή και έντονη νεύρωση 

παρατηρείται στον υποθάλαµο και πιο συγκεκριµένα στην προοπτική περιοχή (POA, 

β1+ και β2+) (Εικόνα 14Ζ), στον κεντρικό και πλάγιο υποθάλαµο (CE, NCILp, β1+ και 

β2+) και στο πλάγιο φύµα (nRL, β2+) (Εικόνα 14Η). Οι προκαλυπτριδικοί, µέσοι 

θαλαµικοί και το σύµπλεγµα των προ-/-σπειροειδών πυρήνων είναι διάσπαρτοι µε 

άξονες και των δύο υποτύπων (Εικόνα 14Θ). Εντυπωσιακοί β1+ νευρώνες τύπου Ι 

βρίσκονται στενά πακεταρισµένοι στην πρόσθια προοπτική περιοχή (Ppa, Εικόνα 15Α), 

ενώ µικροί, τύπου ΙΙ, νευρώνες είναι διάσπαρτοι στον διάχυτο πυρήνα (DIF, Εικόνα 

15Β). Σε πλήρη συµφωνία µε τις ανοσοϊστοχηµικές παρατηρήσεις, τα 

αυτοραδιογραφικά δεδοµένα µε τους β1 και β2 ανταγωνιστές, αποκαλύπτουν 

υψηλότερες πυκνότητες β2 ΑΥ σε ολόκληρο τον διεγκέφαλο εκτός από τον ραχιαίο 

θάλαµο, συµπεριλαµβανοµένων των προκαλυπτριδικών περιοχών, όπου και οι δύο 

υπότυποι έχουν ισότιµη παρουσία (Πίνακας 10).  

 

ii.β. Τσιπούρα 

 Στις τσιπούρες οι διαφορές που εντοπίζονται µεταξύ των φυλετικών 

καταστάσεων είναι περισσότερες. Οι προκαλυπτριδικές (PSp, PSm, PPd, PPv) και 

ραχιαίες θαλαµικές περιοχές (DP, CP) εµφανίζουν παροδική αύξηση των β ΑΥ κατά 

την αλλαγή φύλου από αρσενικό σε θηλυκό. Το ίδιο ισχύει και για ραχιαίες και πλάγιες 

υποθαλαµικές περιοχές, όπως η ραχιαία υποθαλαµική περιοχή (dHA, nRL) και ο 

διάχυτος πυρήνας (DIF), (Εικόνα 17Α2-Γ3). Στους προσπειροειδείς πυρήνες (PGm, 

PGl) παρατηρείται αύξηση των υποδοχέων µετά την αλλαγή του φύλου, στα θηλυκά 

ψάρια (Εικόνα 17Α2-Γ2), ενώ στην προοπτική περιοχή (PPa) µείωση. Τέλος οι 

κεντρικοί πυρήνες του πλάγιου φύµατος αυξάνουν τα επίπεδα των υποδοχέων τους, 
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όταν τα αρσενικά αλλάζουν φύλο (NCILa, NCILp) και τα επαναφέρουν όταν γίνονται 

θηλυκά (NCILa), (Εικόνα 17Α2-Γ2).  

 

ii.γ. Υβρίδια 

 Όσον αφορά τα υβρίδια ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µεταξύ τους διαφορές στον 

υποθάλαµο, όπου τα µεγαλύτερα σε ηλικία Pp x Sa έχουν αυξηµένη πυκνότητα 

υποδοχέων σε πλάγιους (NCILa, NDTL) και µέσους-κοιλιακούς πυρήνες (Hv, Hc) 

(Εικόνα 18Α2-Β2).  

 

iii. Μεσεγκέφαλος,  Στέλεχος και Παρεγκεφαλίδα 

 

iii.α. Φαγκρί 

 Οι περισσότερες περιοχές, στον εγκέφαλο  φαγκριού, όπου υπήρξε δέσµευση 
3Η-διυδροαλπρενολόλης, επιδεικνύουν µέτρια ή υψηλά επίπεδα β υποδοχέων. 

Ειδικότερα µέσοι πυρήνες του µεσεγκεφάλου (NIII), του στελέχους (Rd, Rm, NIn, 

NVm) και του ισθµού (is) είναι πλούσιοι σε β ΑΥ. Η χαµηλότερη σήµανση 

παρατηρείται σε ινώδεις στοιβάδες της οπτικής καλύπτρας (SO, SAC). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η παρεγκεφαλίδα, η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου α2 ΑΥ, περικλείει 

υψηλό αριθµό θέσεων δέσµευσης, ειδικά στη µοριακή στοιβάδα (CCbmol, VCbmol, 

CCbPZ). Και εδώ, όπως και στον υπόλοιπο εγκέφαλο, τα επίπεδα των υποδοχέων 

µειώνονται µε την αύξηση της ηλικίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των 

πυρήνων του εγκεφαλικού στελέχους µεταβάλλονται. Όλες οι περιοχές, όπου κάτι 

τέτοιο παρατηρείται, έχουν αυξηµένη πυκνότητα υποδοχέων στην ηλικία 0+, η οποία 

µειώνεται στις µεγαλύτερες ηλικίες (LoC, is, lv, GC, TS2, TS4, Egl, Egm, Rd, Rm, NIn, 

NVm, rm), ενώ σε µερικές περιπτώσεις αυξάνεται παροδικά στην ηλικία 2+ ή 4+ 

(nuflm, NIII, CCbPZ, NC, ri, rs, oli) για να ξαναµειωθεί (Εικόνα 12Α-∆).  

 Οι αυξοµειώσεις των επιπέδων των υποδοχέων είναι λιγότερες µεταξύ των 

διαφόρων φυλετικών καταστάσεων. Το γενικότερο πρότυπο, που παρατηρείται στον 

υπόλοιπο εγκέφαλο ακολουθείται και εδώ: τα θηλυκά ψάρια έχουν αυξηµένη 

πυκνότητα β ΑΥ, η οποία µειώνεται παροδικά (is) ή µόνιµα (nuflm, NIII, CCbPZ, 

NVm, rs) κατά τη διαδικασία της αλλαγής του φύλου (Εικόνα 13Α3-Γ4). Σε ορισµένες 

περιπτώσεις στον δικτυωτό σχηµατισµό οι υποδοχείς µειώνονται µετά την αλλαγή του 

φύλου στα αρσενικά ψάρια (ri, rm).  
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 Σε συµφωνία µε τον υπόλοιπο εγκέφαλο, ο ανοσοϊστοχηµικός συνεντοπισµός, 

κυρίως των β2 ΑΥ, µε αστρογλοία, τόσο στην περιφέρεια όσο και στη µέση γραµµή του 

εγκεφάλου, είναι αρκετά έντονος (Εικόνα 15Γ-Ζ). Το κέντρο του νοραδρενεργικού 

συστήµατος, ο υποµέλανας τόπος (LoC), περιέχει β1+ και β2+, νευρώνες τύπου Ι και 

µόνο β2+ ίνες (Εικόνες 15Η, Θ και 16Α). Παρόµοιες απολήξεις εντοπίζονται και στην 

κεντρική φαιά ουσία (GC) σε συνδυασµό µε τύπου ΙΙ β1+ νευρώνες. Στις υπόλοιπες 

περιοχές, οι δύο υπότυποι µοιράζονται το ίδιο πρότυπο κατανοµής και συνεντοπίζονται 

σε πλήθος νευρώνων τύπου Ι και τύπου ΙΙ του πρόσθιου (nuflm, NC, NIII) και οπίσθιου 

(Rd, Rm, NIn, ri, rs, rm) στελέχους (Εικόνα 16Β-∆). Αρκετοί δενδρίτες και νευρώνες 

τύπου ΙΙ και των δύο υποτύπων βρίσκονται στην οπτική καλύπτρα (SGC) και στο 

ηµικυκλικό κέρας (TS2, TS4), (Εικόνα 16Ε), ενώ αρκετές ίνες εντοπίζονται είτε σε 

δεσµίδες (flm) είτε διάσπαρτες, πολλές φορές ακτινωτά διατεταγµένες από τη µέση 

γραµµή προς τις επιφανειακές περιοχές του στελέχους. Στην παρεγκεφαλίδα, τα 

κύτταρα Purkinje (τύπου ΙΙΙ) µαζί µε τις ίνες τους, που διατρέχουν τη µοριακή 

στοιβάδα, σηµαίνονται έντονα, ειδικά για τους β1 ΑΥ (Εικόνα 16Ζ, Η). Επίσης κάποιες 

βοηθητικές παρεγκεφαλιδικές περιοχές (tlo, lv), περιέχουν β1+ και β2+ νευρώνες τύπου 

ΙΙ (Εικόνα 16Θ). Ο αυτοραδιογραφικός εντοπισµός των β υποτύπων δείχνει ισότιµη 

έκφραση β1 και β2+ θέσεων δέσµευσης (Πίνακας 10).  

 

iii.β. Τσιπούρα 

 Στις τσιπούρες, η σχέση των β ΑΥ µε το φύλο είναι πιο ενεργητική. Σε όλες τις 

περιπτώσεις τα άτοµα που αλλάζουν φύλο έχουν υψηλότερα επίπεδα υποδοχέων από τα 

αρσενικά ή τα θηλυκά ή και τα δύο φύλα. Παροδική αύξηση µε επακόλουθη 

επαναφορά στα αρχικά επίπεδα παρατηρείται στον ισθµό (LoC, NC), (Εικόνα 17Α3-

Γ3), στην εσωτερική στοιβάδα του ηµικυκλικού κέρατος (TS4), στη µοριακή στοιβάδα 

της παρεγκεφαλίδας (CCbmol, CCbPZ, VCbmol) και στο οπίσθιο στέλεχος (NIn, ri, rm, 

oli), (Εικόνα 17Α2-Γ3). Τα σε αλλαγή φύλου ψάρια έχουν αυξηµένη πυκνότητα β ΑΥ 

σε σχέση µε τα αρσενικά µόνο ψάρια στον πρόσθιο µεσεγκέφαλο (flm, NIII, GC, is), 

(Εικόνα 17Α3-Γ3), στην ενδιάµεση στοιβάδα του ηµικυκλικού κέρατος (TS3), στην 

κοκκώδη στοιβάδα της παρεγκεφαλίδας (VCbgr) και σε βοηθητικούς της πυρήνες (lv, 

Egl) και µε τα θηλυκά µόνο στο µέσο στέλεχος (Rd, NVm).  
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iii.γ. Υβρίδια 

 Τα υβρίδια και σε αυτήν την περιοχή έχουν παρόµοια επίπεδα µε τα γονεϊκά 

είδη. Σε ελάχιστες περιοχές διαφέρουν µεταξύ τους µε το µεγαλύτερο σε ηλικία Pp x Sa 

να έχει για άλλη µια φορά περισσότερους υποδοχείς στις ενδιάµεσες στοιβάδες του 

ηµικυκλικού κέρατος (TS3) και της οπτικής καλύπτρας (SGFS) αλλά και στη µέση 

γραµµή της µοριακής στοιβάδας της παρεγκεφαλίδας (CCbPZ), (Εικόνα 18Α3-Β3).  
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Πίνακας 10: Πυκνότητα (% της συνολικής δέσµευσης 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης) των β1 και β2 
υποτύπων των αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο Σπαροειδών.  

          

      

  Εγκεφαλική Περιοχή β1 % β2 %  

       

  Μέση Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 39 73   

  Πλάγια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 49 59   

  Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής 24 70   

  Μέση Ζώνη της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής 26 86   

  Πλάγια Ζώνη της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής 18 70   

  Κεντρική Ζώνη της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής 26 86   

  Προκαλυπτριδικές Περιοχές 71 83   

  Προοπτικές Περιοχές 43 72   

  Ραχιαίος Θάλαµος 83 83   

  Κοιλιακός Θάλαµος 57 89   

  Ραχιαίος Υποθάλαµος 67 94   

  Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός 74 94   

  Εγκεφαλικό Στέλεχος 73 77   

  Υποµέλανας Τόπος 81 77   

  Μοριακή Στοιβάδα της Παρεγκεφαλίδας 68 77   

         

      

  

(%) β1: ποσοστό δέσµευσης 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης [1nM] παρουσία [10µM] ICI 118,551 (100 x 
Ειδική δέσµευση 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης, παρουσία ICI 118,551 / Ειδική δέσµευση 3H-
∆ιυδροαλπρενολόλης) και (%) β2: ποσοστό δέσµευσης 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης [1nM] παρουσία 
[10µM] Betaxolol-HCl Hemihydrate (100 x Ειδική δέσµευση 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης, παρουσία 
Betaxolol-HCl / Ειδική δέσµευση 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης).  
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Πίνακας 11: Πυκνότητα των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο του πρωτόγυνου τελεόστεου Pagrus pagrus κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.    
∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα                           
                                                   
                      

Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                      

Ραχιαίος Τελεγκέφαλος                      
                      
Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 17,5 ± 0,9  8,5 ± 5,5  11,6 ± 2,6  12,9 ± 5,2  9,1 ± 0,7  8,9 ± 1,4 * 
Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 16,3 ± 0,6  8,3 ± 5,0  12,7 ± 2,0  12,7 ± 4,9  9,3 ± 1,2  9,5 ± 1,5  
Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 20,8 ± 1,6  11,0 ± 7,1  14,2 ± 2,2  15,3 ± 6,0  11,6 ± 0,9  11,7 ± 1,9 * 
Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 20,3 ± 3,0  10,9 ± 6,8  13,3 ± 1,6  12,6 ± 4,6  10,1 ± 0,8 * 11,0 ± 2,0 * 
Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 17,7 ± 1,4  10,6 ± 3,6  11,1 ± 3,1  12,8 ± 6,0  13,0 ± 1,9  9,6 ± 1,2  
Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 16,5 ± 1,3  9,5 ± 2,6  11,7 ± 2,9  12,4 ± 6,7  9,4 ± 1,0  8,8 ± 1,4  
Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 14,0 ± 1,1  14,3 ± 7,2  14,9 ± 4,7  14,4 ± 3,4  11,3 ± 2,2  9,8 ± 1,4  
Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 14,9 ± 1,8  14,9 ± 6,2  16,6 ± 5,9  14,7 ± 3,9  13,1 ± 2,5  8,9 ± 1,6  
Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 15,1 ± 0,9  11,5 ± 5,7  17,0 ± 4,0  17,5 ± 3,9  12,0 ± 1,5  10,4 ± 1,1  
Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 18,9 ± 0,8  15,8 ± 5,6  16,3 ± 5,6  19,0 ± 4,5  13,1 ± 3,6  10,1 ± 1,3 * 
Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 17,9 ± 1,2  11,7 ± 3,7  16,1 ± 3,9  14,1 ± 6,4  13,2 ± 2,6  9,4 ± 2,0 * 
                    

Κοιλιακός Τελεγκέφαλος                    
                    
Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 26,8 ± 10,5  13,0 ± 2,1 * 8,5 ± 0,0 * 10,6 ± 4,1 * 16,2 ± 1,2  8,6 ± 1,7 * 
Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 29,5 ± 3,9  12,5 ± 5,0 * 13,9 ± 2,0 * 12,1 ± 4,0 * 13,0 ± 1,6 * 11,4 ± 1,8 * 
Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 18,3 ± 1,7  13,9 ± 6,1  16,8 ± 5,7  15,7 ± 4,7  14,5 ± 4,4  12,7 ± 2,1  
Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 24,8 ± 2,1  10,2 ± 6,0 * 14,3 ± 1,7 * 10,0 ± 4,5 * 11,1 ± 1,5 * 12,0 ± 2,2 * 
Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 29,7 ± 2,1  12,1 ± 6,6 * 14,9 ± 2,1 * 11,9 ± 3,6 * 11,3 ± 2,1 * 12,4 ± 2,3 * 
Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 20,4 ± 2,2  12,6 ± 4,1  14,2 ± 3,6  14,3 ± 6,6  13,1 ± 1,7  9,9 ± 1,5 * 
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Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                         

Προκαλυπτριδικές Περιοχές                         
                         
Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 55,1 ± 6,7  21,6 ± 11,6 * 27,3 ± 9,3 * 21,9 ± 7,6 * 20,7 ± 2,2 * 14,1 ± 1,8 *^ 
Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 62,1 ± 8,8  24,4 ± 8,9 * 23,5 ± 2,8 * 15,7 ± 2,7 * 23,3 ± 1,7 * 15,5 ± 2,6 * 
Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 28,5 ± 1,4  17,2 ± 6,8 * 16,5 ± 3,5 * 12,6 ± 3,3 * 20,2 ± 1,3  10,6 ± 1,9 *# 
Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 24,6 ± 1,6  17,3 ± 7,1  15,5 ± 3,9  13,7 ± 3,8 * 20,2 ± 1,8  11,0 ± 1,4 *# 
                    

Ραχιαίος Θάλαµος                    
                    
Ηνία (Ha) 12,4 ± 1,2  6,0 ± 2,8  8,1 ± 2,7  6,3 ± 3,4  10,4 ± 1,0  8,5 ± 0,8  
Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 21,5 ± 3,8  13,4 ± 6,3  14,9 ± 4,2  13,3 ± 3,7  19,2 ± 2,3  9,5 ± 1,7 *# 
Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 25,6 ± 2,4  15,2 ± 4,6  14,0 ± 4,7 * 11,8 ± 4,7 * 18,9 ± 1,9  9,5 ± 1,4 *# 
                    

Κοιλιακός Θάλαµος                    
                    
Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 25,1 ± 2,0  14,5 ± 6,9  15,3 ± 4,2  10,9 ± 3,9 * 15,3 ± 0,6 * 9,6 ± 1,6 * 
Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 27,9 ± 3,2  13,4 ± 5,0 * 13,4 ± 4,8 * 14,0 ± 6,4 * 16,7 ± 0,7 * 9,9 ± 1,7 * 
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 20,4 ± 2,1  12,1 ± 5,2  12,7 ± 3,8  10,4 ± 4,5 * 13,2 ± 2,3  9,9 ± 1,4 * 
                    

Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα                    
                    
Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 35,8 ± 2,2  17,3 ± 7,8 * 21,6 ± 2,6 * 13,5 ± 2,8 * 19,9 ± 5,0 * 14,3 ± 2,6 * 
Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 43,5 ± 4,6  17,5 ± 8,6 * 23,2 ± 6,1 * 18,6 ± 10,4 * 15,5 ± 4,6 * 14,8 ± 2,4 * 
Σπειροειδής Πυρήνας (G) 30,0 ± 4,0  15,8 ± 2,2 * 12,6 ± 3,9 * 13,7 ± 4,7 * 17,3 ± 4,0 * 12,1 ± 2,0 * 
                    

Προοπτική Περιοχή                    
                    
Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 25,5 ± 2,7  14,8 ± 4,4  15,8 ± 2,1  13,2 ± 2,9 * 16,4 ± 1,0  9,7 ± 1,4 * 
Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 26,3 ± 0,7  12,5 ± 6,3 * 14,6 ± 4,5 * 12,2 ± 3,1 * 17,8 ± 0,8  14,2 ± 1,7 * 
Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 18,1 ± 2,4  16,3 ± 1,1  10,8 ± 0,9  13,9 ± 3,3  18,7 ± 1,9  10,6 ± 1,7  
Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 20,2 ± 5,2  14,0 ± 4,0  12,2 ± 1,1  10,1 ± 3,7 * 14,9 ± 1,4  10,9 ± 1,6 * 
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Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                    

Ραχιαίος Υποθάλαµος                    
                    
Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 20,9 ± 3,9  18,9 ± 0,5  14,3 ± 3,2  14,4 ± 3,6  22,1 ± 1,9  11,8 ± 1,6 *# 
Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 15,9 ± 3,8  18,9 ± 0,5  14,3 ± 3,2  14,4 ± 3,6  21,3 ± 2,1  11,6 ± 1,6 # 
Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 28,1 ± 2,6  17,4 ± 3,0  14,8 ± 3,5 * 11,6 ± 3,5 * 19,1 ± 1,7  13,2 ± 2,2 * 
Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 18,6 ± 1,2  10,7 ± 4,2  15,0 ± 1,6  9,5 ± 4,6  14,5 ± 1,1  9,5 ± 1,1 * 
Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 23,1 ± 1,2  16,0 ± 0,8  14,6 ± 4,2  11,5 ± 3,3 * 17,9 ± 2,4  11,5 ± 1,6 * 
                    

Κοιλιακός Υποθάλαµος                    
                    
Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 15,8 ± 1,6  13,1 ± 3,6  15,3 ± 4,7  13,4 ± 3,2  15,5 ± 1,3  11,7 ± 1,3  
Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 20,3 ± 1,5  11,0 ± 4,4  14,3 ± 3,2  11,5 ± 6,5  13,0 ± 1,6  11,0 ± 1,3 * 
Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 24,5 ± 1,5  12,1 ± 2,3 * 14,0 ± 4,8 * 12,2 ± 4,9 * 13,1 ± 1,6 * 10,9 ± 1,5 * 
Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 14,8 ± 1,8  17,4 ± 4,5  17,9 ± 1,8  16,0 ± 5,5  20,1 ± 4,0  13,6 ± 2,5  
                    

Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός                    
                    
∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 51,6 ± 7,3  22,9 ± 0,2 * 24,7 ± 7,6 * 19,6 ± 7,9 * 22,6 ± 2,0 * 13,4 ± 1,7 *^# 
Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 53,5 ± 8,5  22,3 ± 9,3 * 25,7 ± 8,1 * 19,2 ± 6,8 * 25,9 ± 1,4 * 13,1 ± 1,3 *^# 
Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 39,0 ± 3,2  23,4 ± 6,9 * 23,3 ± 5,2 * 20,1 ± 8,6 * 22,3 ± 1,5 * 13,4 ± 1,8 *^# 
Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 18,6 ± 1,4  11,9 ± 3,7  11,6 ± 3,1  11,4 ± 4,4  17,1 ± 1,5  9,4 ± 1,3 * 
∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 15,3 ± 3,4  12,1 ± 3,2  11,9 ± 2,7  12,5 ± 4,6  15,9 ± 1,3  9,4 ± 1,1  
                    

Οπτική Καλύπτρα                    
                    
Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 6,5 ± 0,5  7,0 ± 3,5  5,7 ± 1,8  4,7 ± 1,6  5,8 ± 0,9  6,3 ± 0,6  
Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 10,8 ± 1,4  10,8 ± 3,2  12,7 ± 3,7  10,9 ± 4,1  14,3 ± 2,1  10,2 ± 1,3  
Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 16,6 ± 2,2  10,5 ± 4,4  14,1 ± 4,5  9,6 ± 3,3  11,8 ± 1,2  9,1 ± 1,2  
Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 15,2 ± 2,7  12,7 ± 4,8  16,2 ± 3,1  13,8 ± 5,1  16,7 ± 1,5  11,7 ± 1,6  
Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 4,9 ± 1,2  3,9 ± 1,3  4,6 ± 2,1  4,8 ± 1,3  4,8 ± 0,6  5,0 ± 1,3  
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Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                    

Ηµικυκλικό Κέρας                    
                    
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 14,5 ± 1,0  7,8 ± 6,1  11,1 ± 3,7  5,5 ± 1,5  10,5 ± 1,2  7,5 ± 0,9  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 18,7 ± 2,6  11,2 ± 5,8  13,1 ± 3,3  12,2 ± 3,4  13,8 ± 2,2  8,8 ± 1,2 * 
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 14,6 ± 5,1  10,7 ± 0,6  10,4 ± 4,2  8,2 ± 3,0  11,8 ± 2,8  8,6 ± 0,7  
Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 21,9 ± 5,0  12,9 ± 5,4  14,1 ± 4,9  11,5 ± 3,5 * 16,2 ± 3,5  11,0 ± 1,8 * 
                    

Εγκεφαλικό Στέλεχος                    
                    
Υποµέλανας Τόπος (LoC) 41,4 ± 7,5  16,8 ± 3,8 * 13,9 ± 3,9 * 14,1 ± 3,3 * 15,5 ± 1,0 * 11,5 ± 1,6 * 
Ισθµικός Πυρήνας (is) 36,8 ± 4,8  15,1 ± 7,7 * 19,6 ± 2,7 * 15,2 ± 2,4 * 15,5 ± 1,9 * 14,5 ± 2,1 * 
Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 35,6 ± 7,9  18,1 ± 9,2 * 24,2 ± 7,1 * 13,5 ± 5,3 *^ 24,4 ± 1,2 *+ 16,0 ± 1,8 *# 
Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 35,2 ± 4,7  15,9 ± 7,8 * 18,6 ± 5,4 * 11,1 ± 4,2 * 13,2 ± 1,8 * 9,4 ± 1,6 *^ 
Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 10,2 ± 3,6  9,6 ± 2,7  10,6 ± 3,9  9,2 ± 3,9  12,2 ± 2,1  8,9 ± 1,1  
Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 33,2 ± 4,9  16,8 ± 7,2 * 19,6 ± 7,0 * 11,8 ± 2,1 * 13,3 ± 2,8 * 9,7 ± 1,5 *^ 
Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 23,8 ± 6,9  11,2 ± 5,6 * 13,2 ± 5,0 * 8,1 ± 2,3 * 11,5 ± 1,1 * 8,2 ± 1,2 * 
Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 30,3 ± 9,4  18,7 ± 7,4 * 20,1 ± 5,5 * 12,6 ± 3,7 * 18,0 ± 1,9 * 11,6 ± 1,3 * 
Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 29,4 ± 8,8  18,9 ± 3,5  19,3 ± 5,6 * 13,1 ± 3,7 * 18,1 ± 2,2 * 9,8 ± 1,3 * 
Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 27,9 ± 7,6  16,8 ± 2,4  18,5 ± 4,6  14,0 ± 3,6 * 17,8 ± 1,5 * 10,6 ± 1,5 * 
Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 43,2 ± 7,8  20,9 ± 13,4 * 18,6 ± 3,8 * 13,1 ± 5,2 * 18,1 ± 1,8 * 11,5 ± 1,5 * 
Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 35,4 ± 7,6  18,5 ± 9,4 * 22,7 ± 7,7 * 11,9 ± 4,1 *^ 14,6 ± 1,2 * 9,3 ± 1,7 *^ 
Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 33,1 ± 7,0  19,1 ± 9,4 * 18,2 ± 5,2 * 12,4 ± 5,4 * 17,5 ± 2,1 * 10,2 ± 2,0 * 
Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 38,9 ± 8,0  20,9 ± 8,6 * 24,2 ± 6,9 * 14,5 ± 5,0 * 17,8 ± 1,4 * 11,4 ± 1,5 *^ 
Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 33,4 ± 6,3  17,0 ± 7,2 * 20,2 ± 4,4 * 14,8 ± 5,9 * 19,2 ± 1,6 * 10,6 ± 1,4 *^# 
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Εγκεφαλική Περιοχή 0+ 1+  2+  3+  4+  5+    
                    

Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες                    
                    
∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 28,2 ± 3,2  12,4 ± 7,0 * 12,3 ± 3,2 * 12,8 ± 2,8 * 15,7 ± 1,1 * 11,4 ± 1,6 * 
Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 22,4 ± 1,9  13,3 ± 7,2  15,0 ± 4,4  13,6 ± 4,3  12,9 ± 1,6 * 10,6 ± 2,3 * 
Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 24,6 ± 1,2  15,8 ± 6,2  16,8 ± 4,7  16,0 ± 4,3  16,6 ± 1,9  11,4 ± 1,1 * 
Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 27,6 ± 2,8  16,6 ± 9,3  17,4 ± 6,1 * 11,8 ± 2,9 * 17,9 ± 3,0 * 12,4 ± 1,8 * 
Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 15,7 ± 1,5  7,3 ± 3,7  10,2 ± 2,7  9,5 ± 3,3  14,1 ± 0,7  9,1 ± 1,6  
Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 23,4 ± 3,0  18,8 ± 5,2  17,4 ± 5,3  17,4 ± 5,8  23,9 ± 2,0  16,9 ± 2,5  
Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 13,2 ± 3,8  9,5 ± 4,1  10,1 ± 3,6  10,9 ± 3,4  12,3 ± 2,4  8,4 ± 1,4  
Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 19,3 ± 5,8  19,6 ± 1,5  15,3 ± 4,0  19,7 ± 6,8  18,9 ± 3,5  11,9 ± 2,1  
Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 42,5 ± 7,7  21,4 ± 4,1 * 26,4 ± 4,5 * 30,0 ± 11,0 * 31,8 ± 8,6 * 18,6 ± 2,1 *+# 
                    

Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 15,2 ± 3,2  6,4 ± 2,4  9,6 ± 2,5  8,6 ± 3,0  10,7 ± 0,3  7,4 ± 1,0  
                                              
                      

Στατιστική ανάλυση µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD 
έδειξε: (*) ∆ιαφορά από την ηλικία 0+, (^) ∆ιαφορά από την ηλικία 2+, (+) ∆ιαφορά από την ηλικία 3+, (#) ∆ιαφορά από την ηλικία 4+. Σε όλες τις περιπτώσεις 
ισχύει: p<0,05. Η συνολική µέση εγκεφαλική πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις της οπτικής πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής. 
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Πίνακας 12: Πυκνότητα των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο θηλυκών, σε αλλαγή φύλου και 
αρσενικών ατόµων του πρωτόγυνου τελεόστεου Pagrus pagrus.   

∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα            
                      
          

Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   

          

Ραχιαίος Τελεγκέφαλος          

          

Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 13,2 ± 1,3 6,2 ± 1,7 8,2 ± 0,2  

Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 13,2 ± 1,2 5,5 ± 1,1 9,6 ± 0,4  

Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 15,7 ± 1,6 8,3 ± 2,7 12,6 ± 1,4  

Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 14,6 ± 1,6 7,4 ± 2,1 12,0 ± 2,0  

Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 13,2 ± 1,5 10,6 ± 3,1 10,2 ± 1,2  

Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 12,9 ± 1,5 6,9 ± 0,8 8,1 ± 1,0  

Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 14,0 ± 1,4 8,8 ± 1,0 9,6 ± 0,5  

Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 14,5 ± 1,6 11,3 ± 1,6 8,0 ± 1,5  

Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 14,8 ± 1,3 11,9 ± 3,3 9,4 ± 0,3  

Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 16,4 ± 1,7 12,7 ± 3,2 9,4 ± 0,7  

Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 15,5 ± 1,5 9,8 ± 1,9 6,5 ± 0,9  

         

Κοιλιακός Τελεγκέφαλος         

         

Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 14,6 ± 3,3 12,1 ± 2,8 10,2 ± 0,0  

Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 17,6 ± 2,3 9,9 ± 3,2 11,5 ± 1,1  

Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 17,1 ± 1,6 9,8 ± 1,0 10,6 ± 2,7  

Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 16,4 ± 1,8 6,8 ± 3,4 10,4 ± 2,0 * 

Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 18,0 ± 2,2 8,8 ± 2,6 11,5 ± 2,3 * 

Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 15,0 ± 1,8 11,8 ± 2,4 10,3 ± 1,0  

         

Προκαλυπτριδικές Περιοχές         

         

Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 31,2 ± 4,9 16,2 ± 2,4 15,1 ± 2,9 *# 

Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 31,2 ± 5,7 19,4 ± 3,2 18,2 ± 2,7 *# 

Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 18,3 ± 2,2 16,0 ± 3,6 13,9 ± 2,6  

Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 17,3 ± 1,8 16,6 ± 3,7 14,0 ± 1,8  
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Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   
         

Ραχιαίος Θάλαµος         

         

Ηνία (Ha) 9,6 ± 0,9 6,5 ± 2,1 9,1 ± 1,8  

Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 15,8 ± 1,9 14,4 ± 3,9 12,1 ± 3,4  

Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 16,4 ± 2,1 14,2 ± 3,4 13,1 ± 3,3  

         

Κοιλιακός Θάλαµος         
         

Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 16,7 ± 2,0 11,3 ± 2,1 10,6 ± 2,1  

Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 16,8 ± 2,5 13,1 ± 1,9 14,1 ± 3,4  

Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 15,0 ± 1,5 8,5 ± 2,3 9,4 ± 1,5  

         

Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα         
         

Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 23,6 ± 2,5 12,9 ± 4,3 14,5 ± 2,6 * 

Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 27,2 ± 3,6 8,9 ± 2,5 13,7 ± 1,4 *# 

Σπειροειδής Πυρήνας (G) 17,3 ± 2,6 15,1 ± 3,2 17,8 ± 4,3  

         

Προοπτική Περιοχή         

         

Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 16,3 ± 2,0 14,9 ± 1,9 12,7 ± 1,2  

Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 17,4 ± 1,8 13,2 ± 3,0 17,5 ± 2,6  

Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 13,5 ± 1,3 18,9 ± 1,8 13,2 ± 1,5  

Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 13,7 ± 1,9 12,3 ± 2,0 15,5 ± 2,1  

         

Ραχιαίος Υποθάλαµος         

         

Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 15,4 ± 1,7 20,8 ± 2,1 17,3 ± 3,8  

Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 14,1 ± 1,4 19,5 ± 1,8 17,8 ± 4,4  

Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 17,8 ± 2,1 15,7 ± 2,8 17,1 ± 3,3  

Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 14,3 ± 1,2 10,0 ± 2,9 10,3 ± 2,0  

Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 16,1 ± 1,7 15,3 ± 2,8 13,8 ± 1,9  

         

Κοιλιακός Υποθάλαµος         

         

Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 15,0 ± 1,2 11,9 ± 1,6 11,8 ± 0,7  

Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 15,4 ± 1,5 8,3 ± 1,9 11,6 ± 0,9  

Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 16,4 ± 1,9 9,7 ± 1,3 11,3 ± 0,6  

Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 17,3 ± 1,7 14,3 ± 2,8 13,6 ± 0,7  
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Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   

         

Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός         

         

∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 28,3 ± 4,7 19,8 ± 3,5 17,4 ± 4,0 *# 

Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 29,5 ± 5,0 18,7 ± 2,8 19,7 ± 3,9 *# 

Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 25,7 ± 3,1 16,6 ± 2,5 16,6 ± 4,8 *# 

Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 13,2 ± 1,5 12,5 ± 1,8 14,5 ± 3,5  

∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 12,8 ± 1,4 11,8 ± 1,8 13,3 ± 2,7  
         

Οπτική Καλύπτρα         
         

Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 6,2 ± 0,6 5,4 ± 1,0 6,1 ± 1,6  

Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 10,9 ± 1,1 11,5 ± 2,0 14,8 ± 2,2  

Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 12,4 ± 1,5 9,6 ± 1,6 11,9 ± 1,7  

Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 14,2 ± 1,4 12,8 ± 2,2 16,1 ± 2,4  

Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 4,4 ± 0,6 4,3 ± 0,8 7,4 ± 0,7  
         

Ηµικυκλικό Κέρας         
         

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 10,8 ± 1,1 6,0 ± 2,3 8,0 ± 0,8  

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 13,8 ± 1,5 9,0 ± 1,4 12,5 ± 3,8  

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 10,7 ± 1,7 12,2 ± 2,7 8,5 ± 0,7  

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 15,3 ± 2,1 11,4 ± 1,4 15,4 ± 5,8  
         

Εγκεφαλικό Στέλεχος         
         

Υποµέλανας Τόπος (LoC) 20,9 ± 3,9 13,9 ± 0,8 14,8 ± 1,6  

Ισθµικός Πυρήνας (is) 22,7 ± 2,8 11,8 ± 2,0 14,4 ± 0,8 * 

Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 24,3 ± 3,3 16,3 ± 4,3 18,3 ± 2,3  

Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 20,3 ± 3,1 9,3 ± 1,0 9,8 ± 2,7 *# 

Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 9,5 ± 1,3 10,3 ± 1,9 12,6 ± 2,0  

Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 20,4 ± 2,9 9,4 ± 1,7 9,2 ± 2,7 *# 

Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 14,5 ± 2,5 8,3 ± 1,0 8,9 ± 2,5  

Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 19,8 ± 3,3 14,9 ± 2,7 14,1 ± 0,8  

Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 19,2 ± 3,1 15,5 ± 2,5 11,1 ± 2,7  

Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 18,9 ± 2,7 14,5 ± 1,4 12,0 ± 2,6  

Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 23,9 ± 4,1 12,1 ± 2,4 14,6 ± 2,3 *# 

Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 21,1 ± 3,7 13,0 ± 1,9 9,4 ± 1,7 # 

Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 20,6 ± 3,2 14,5 ± 3,0 8,6 ± 2,3 # 

Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 23,8 ± 3,7 14,5 ± 0,9 12,9 ± 2,7 *# 

Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 20,8 ± 3,0 15,4 ± 2,9 13,2 ± 3,7  
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Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   

         

Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες         

         

∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 17,5 ± 2,2 11,2 ± 2,2 12,3 ± 2,1  

Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 16,4 ± 1,8 9,4 ± 1,3 11,2 ± 2,5  

Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 17,9 ± 1,7 13,2 ± 1,8 13,6 ± 3,4  

Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 19,2 ± 2,3 11,7 ± 2,5 14,0 ± 2,6  

Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 11,7 ± 1,2 10,9 ± 2,6 9,6 ± 2,0  

Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 19,8 ± 2,0 20,9 ± 3,5 17,2 ± 0,6  

Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 11,2 ± 1,5 8,7 ± 1,2 10,1 ± 1,7  

Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 17,4 ± 2,4 15,9 ± 1,3 14,9 ± 0,8  

Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 31,4 ± 4,1 21,5 ± 3,6 21,4 ± 2,1 *# 

         

Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 10,4 ± 1,3 8,5 ± 1,4 8,7 ± 1,0  
                    

          

Στατιστική ανάλυση µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), 
ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ θηλυκών και σε 
αλλαγή φύλου ατόµων, (#) ∆ιαφορά µεταξύ θηλυκών και αρσενικών ατόµων. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει: 
p<0,05. Η συνολική µέση εγκεφαλική πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις της οπτικής 
πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής.  
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Πίνακας 13: Πυκνότητα των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο αρσενικών, σε αλλαγή φύλου και 
θηλυκών ατόµων του πρώτανδρου τελεόστεου Sparus aurata.   

∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα            
                      

          

Εγκεφαλική Περιοχή Αρσενικά Σε Αλλαγή Φύλου Θηλυκά   

          

Ραχιαίος Τελεγκέφαλος          

          

Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 8,6 ± 0,9 12,6 ± 2,9 11,2 ± 2,5  

Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 9,9 ± 0,7 13,1 ± 3,2 11,2 ± 2,6  

Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 9,2 ± 0,6 13,1 ± 3,2 11,8 ± 3,6  

Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 9,4 ± 1,4 13,3 ± 3,5 11,7 ± 3,7  

Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 8,1 ± 1,1 10,3 ± 2,5 10,9 ± 2,6  

Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 6,3 ± 0,7 10,2 ± 2,4 12,9 ± 0,4 # 

Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 8,9 ± 1,2 9,4 ± 2,8 10,7 ± 2,4  

Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 6,4 ± 0,8 9,6 ± 2,8 10,8 ± 2,8  

Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 7,4 ± 1,0 10,5 ± 2,3 11,8 ± 1,3  

Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 7,3 ± 0,9 12,1 ± 3,3 12,1 ± 3,2  

Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 5,4 ± 0,6 12,7 ± 3,4 12,0 ± 3,4 ^# 

         

Κοιλιακός Τελεγκέφαλος         

         

Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 11,5 ± 1,2 8,1 ± 2,5 7,0 ± 1,1  

Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 8,6 ± 1,1 15,3 ± 3,4 13,1 ± 3,0 ^ 

Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 7,9 ± 2,1 11,2 ± 2,8 10,3 ± 0,7  

Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 8,7 ± 1,2 16,1 ± 4,8 12,0 ± 4,5 ^ 

Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 8,2 ± 1,2 17,2 ± 3,4 12,2 ± 4,7 ^ 

Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 7,1 ± 1,0 12,4 ± 1,9 10,6 ± 2,3 ^ 
         

Προκαλυπτριδικές Περιοχές         

         

Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 10,7 ± 1,1 21,5 ± 4,9 12,8 ± 4,9 *^ 

Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 13,1 ± 0,5 21,1 ± 5,3 12,7 ± 7,0 *^ 

Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 10,7 ± 1,9 18,8 ± 3,7 11,8 ± 4,9 *^ 

Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 9,8 ± 1,8 19,9 ± 3,6 11,4 ± 3,9 *^ 
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Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   
         

Ραχιαίος Θάλαµος         
         

Ηνία (Ha) 7,4 ± 0,8 9,0 ± 2,5 6,9 ± 0,4  

Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 8,7 ± 2,3 21,1 ± 4,3 10,6 ± 4,3 *^ 

Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 9,8 ± 2,2 19,1 ± 3,5 10,5 ± 3,6 *^ 

         

Κοιλιακός Θάλαµος         

         

Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 9,6 ± 1,1 11,8 ± 3,1 11,3 ± 4,2  

Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 11,9 ± 1,5 13,5 ± 3,8 9,2 ± 2,2  

Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 6,3 ± 1,4 8,0 ± 1,6 7,4 ± 2,7  

         

Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα         

         

Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 9,7 ± 1,8 6,5 ± 4,3 14,9 ± 7,7 *# 

Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 8,3 ± 1,8 6,0 ± 1,1 12,9 ± 6,0 * 

Σπειροειδής Πυρήνας (G) 10,2 ± 1,9 9,0 ± 3,2 5,2 ± 2,6  

         

Προοπτική Περιοχή         

         

Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 8,6 ± 1,6 13,1 ± 4,0 6,5 ± 3,9 * 

Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 12,0 ± 1,1 12,1 ± 3,8 7,6 ± 1,7  

Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 10,6 ± 1,5 14,9 ± 3,8 9,4 ± 3,4  

Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 11,6 ± 1,2 11,1 ± 2,7 6,5 ± 2,2  

         

Ραχιαίος Υποθάλαµος         

         

Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 10,6 ± 2,9 21,4 ± 6,4 12,0 ± 1,8 *^ 

Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 11,3 ± 3,2 19,0 ± 4,0 12,0 ± 1,8 *^ 

Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 11,8 ± 1,9 12,9 ± 3,3 10,4 ± 2,8  

Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 7,0 ± 1,4 7,9 ± 4,1 8,0 ± 1,7  

Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 7,1 ± 1,9 10,3 ± 2,8 6,7 ± 4,4  

         

Κοιλιακός Υποθάλαµος         
         

Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 8,0 ± 1,1 12,8 ± 2,8 12,5 ± 4,4  

Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 8,0 ± 0,9 6,5 ± 2,8 8,9 ± 2,4  

Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 7,9 ± 1,0 8,9 ± 2,7 8,9 ± 3,8  

Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 10,7 ± 1,5 11,1 ± 3,4 9,9 ± 6,4  
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Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   

         

Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός         
         

∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 17,1 ± 4,0 14,0 ± 3,5 13,4 ± 3,0  

Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 13,5 ± 3,3 20,8 ± 4,3 12,8 ± 0,6 *^ 

Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 11,6 ± 3,3 17,7 ± 4,0 12,7 ± 3,8 ^ 

Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 9,9 ± 2,7 13,2 ± 4,2 8,6 ± 1,3  

∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 8,6 ± 2,7 20,6 ± 4,1 9,2 ± 1,1 *^ 
         

Οπτική Καλύπτρα         
         

Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 3,0 ± 0,9 7,0 ± 0,6 5,2 ± 0,4  

Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 8,2 ± 1,8 11,3 ± 0,7 11,6 ± 1,9  

Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 6,4 ± 0,9 6,4 ± 2,6 9,6 ± 0,6  

Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 8,9 ± 1,6 10,5 ± 3,4 11,3 ± 0,5  

Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 1,7 ± 0,6 1,9 ± 1,9 0,4 ± 0,2  
         

Ηµικυκλικό Κέρας         
         

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 3,3 ± 0,5 5,4 ± 1,9 7,4 ± 0,5  

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 6,9 ± 1,8 8,6 ± 2,3 9,2 ± 2,4  

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 6,4 ± 0,9 11,9 ± 2,3 8,4 ± 0,5 ^ 

Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 7,2 ± 4,1 16,9 ± 2,4 9,3 ± 0,7 *^ 
         

Εγκεφαλικό Στέλεχος         
         

Υποµέλανας Τόπος (LoC) 10,1 ± 2,4 18,8 ± 5,4 11,0 ± 0,9 *^ 

Ισθµικός Πυρήνας (is) 7,6 ± 1,8 15,0 ± 4,1 10,5 ± 3,7 ^ 

Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 13,8 ± 2,0 24,1 ± 5,2 16,2 ± 3,8 *^ 

Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 8,8 ± 1,4 13,4 ± 4,0 11,0 ± 1,5  

Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 5,8 ± 2,8 13,1 ± 2,8 7,7 ± 2,7 ^ 

Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 5,9 ± 1,6 11,6 ± 4,6 6,6 ± 0,9 ^ 

Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 6,9 ± 1,8 13,7 ± 2,4 10,4 ± 0,1 ^ 

Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 9,7 ± 1,1 13,5 ± 1,4 7,4 ± 2,1 * 

Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 8,9 ± 1,7 12,6 ± 3,1 8,6 ± 3,8  

Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 9,0 ± 1,9 18,4 ± 3,9 10,2 ± 2,4 *^ 

Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 10,9 ± 1,2 16,0 ± 5,3 7,1 ± 3,0 * 

Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 8,8 ± 1,7 18,0 ± 3,0 9,6 ± 4,5 *^ 

Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 9,4 ± 2,6 20,3 ± 4,7 13,6 ± 2,3 *^ 

Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 12,5 ± 2,4 15,2 ± 3,4 12,1 ± 3,3  

Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 12,8 ± 2,9 21,5 ± 4,3 11,5 ± 2,3 *^ 
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Εγκεφαλική Περιοχή Θηλυκά Σε Αλλαγή Φύλου Αρσενικά   

         

Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες         

         

∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 9,7 ± 1,6 7,8 ± 3,1 10,5 ± 2,9  

Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 7,9 ± 1,4 15,2 ± 1,8 10,6 ± 2,7 ^ 

Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 8,8 ± 3,0 14,6 ± 2,0 11,5 ± 0,7 ^ 

Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 9,8 ± 1,6 14,7 ± 1,0 12,5 ± 1,6  

Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 5,8 ± 1,0 11,6 ± 2,3 7,0 ± 2,7 ^ 

Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 12,2 ± 1,3 23,6 ± 5,0 17,0 ± 2,3 *^ 

Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 7,5 ± 1,0 11,3 ± 1,7 6,2 ± 2,0  

Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 9,6 ± 0,7 17,6 ± 2,7 10,8 ± 4,3 *^ 

Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 13,8 ± 1,9 31,8 ± 5,7 16,0 ± 2,8 *^ 

         

Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 5,7 ± 0,6 4,5 ± 1,7 4,6 ± 0,8  

                    

          

Στατιστική ανάλυση µε Πολυπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), 
ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ θηλυκών και σε 
αλλαγή φύλου ατόµων, (^) ∆ιαφορά µεταξύ αρσενικών και σε αλλαγή φύλου ατόµων, (#) ∆ιαφορά µεταξύ 
θηλυκών και αρσενικών ατόµων. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει: p<0,05. Η συνολική µέση εγκεφαλική 
πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις της οπτικής πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής. 
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Πίνακας 14: Πυκνότητα των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο υβριδίων Sparus aurata x 
Pagrus pagrus (Sa x Pp), ηλικίας 2+ και υβριδίων Pagrus pagrus x Sparus aurata (Pp x Sa), ηλικίας 4+.  

  ∆ίνονται οι Μέσοι Όροι (fmole/mg ιστού)± Τυπικό Σφάλµα          

                    

           

  Εγκεφαλική Περιοχή Sa x Pp (2+)  Pp x Sa (4+)   

           

  Ραχιαίος Τελεγκέφαλος         

           

  Μέση Ζώνη 1 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm1) 10,7 ± 1,7  12,4 ± 0,1  

  Μέση Ζώνη 2 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm2) 11,7 ± 1,4  11,7 ± 0,5  

  Μέση Ζώνη 3 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm3) 12,2 ± 2,2  14,1 ± 0,1  

  Μέση Ζώνη 4 της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dm4) 14,1 ± 2,1  12,2 ± 0,8  

  Κεντρική Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dc) 13,9 ± 2,7  12,9 ± 1,9  

  Ραχιαία Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dd) 13,3 ± 2,1  11,9 ± 0,7  

  Ραχιαίο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dld) 15,4 ± 3,3  13,0 ± 0,9  

  Κοιλιακό Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlv) 16,4 ± 4,8  16,8 ± 0,3  

  Έξω Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dll) 17,5 ± 4,1  14,0 ± 0,1  

  Οπίσθιο Τµήµα της Πλάγιας Ζώνης της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dlp) 17,2 ± 4,7  15,8 ± 0,4  

  Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Dp) 17,6 ± 0,9  14,1 ± 1,0  

          

  Κοιλιακός Τελεγκέφαλος        

          

  Οσφρητικοί Λοβοί (OB) 10,0 ± 2,0  11,7 ± 0,0  

  Κοιλιακός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vv) 11,5 ± 0,9  12,7 ± 0,3  

  Πλάγιος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vl) 18,6 ± 4,7  17,1 ± 0,0  

  Ραχιαίος Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vd) 12,3 ± 1,1  11,5 ± 0,1  

  Υπερσυνδεσµικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vs) 14,0 ± 1,5  13,5 ± 0,4  

  Κεντρικός Πυρήνας της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής (Vc) 13,7 ± 1,6  13,4 ± 1,1  

          

  Προκαλυπτριδικές Περιοχές        

          

  Επιφανειακός, Ωοκυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSp) 22,3 ± 3,2  30,6 ± 5,1  

  Επιφανειακός, Μεγακυτταρικός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PSm) 20,3 ± 3,1  16,6 ± 0,6  

  Ραχιαίος, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPd) 12,3 ± 2,2  13,4 ± 1,2  

  Κοιλιακός, Περικοιλιακός Προκαλυπτριδικός Πυρήνας (PPv) 11,4 ± 2,1  13,4 ± 1,5  
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  Εγκεφαλική Περιοχή Sa x Pp (2+)  Pp x Sa (4+)   

          

  Ραχιαίος Θάλαµος        

          

  Ηνία (Ha) 6,0 ± 1,3  6,5 ± 0,1  

  Ραχιαίος, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (DP) 12,1 ± 2,3  13,1 ± 1,2  

  Κεντρικός, Οπίσθιος Θαλαµικός Πυρήνας (CP) 11,5 ± 2,3  13,6 ± 0,9  

          

  Κοιλιακός Θάλαµος        

          

  Έσω, Κοιλιακός Πυρήνας (VM) 11,4 ± 2,0  11,7 ± 1,1  

  Έξω, Κοιλιακός Πυρήνας (VL) 8,6 ± 1,4  14,2 ± 2,4  

  Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Φύµατος (TPp) 12,6 ± 2,0  12,1 ± 1,2  

          

  Προ-/σπειροειδές Σύµπλεγµα        

          

  Έσω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGm) 17,5 ± 3,3  16,7 ± 0,1  

  Έξω Προσπειροειδής Πυρήνας (PGl) 17,8 ± 2,7  23,7 ± 3,1  

  Σπειροειδής Πυρήνας (G) 11,1 ± 2,4  12,0 ± 2,1  

          

  Προοπτική Περιοχή        
          

  Πρόσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPa) 8,0 ± 1,1  9,7 ± 2,1  

  Πρόσθιος, Μεγακυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PMm) 9,8 ± 1,3  7,4 ± 1,5  

  Οπίσθιος, Ωοκυτταρικός Προοπτικός Πυρήνας (PPp) 8,7 ± 1,6  5,2 ± 0,7  

  Υπερχιασµατικός Πυρήνας (SC) 6,4 ± 1,9  6,1 ± 1,7  
          

  Ραχιαίος Υποθάλαµος        
          

  Ραχιαία Υποθαλαµική Περιοχή (dHA) 10,4 ± 1,6  11,4 ± 1,9  

  Πυρήνας του Πλάγιου Κολπώµατος (nRL) 9,3 ± 0,7  11,0 ± 2,3  

  Περικοιλιακό Όργανο (PVO) 10,1 ± 2,2  13,0 ± 1,5  

  Κεντρικός Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (TA) 9,6 ± 0,6  10,4 ± 2,0  

  Έσω Πυρήνας του Μαστίου (CM) 13,8 ± 1,4  13,4 ± 0,7  
          

  Κοιλιακός Υποθάλαµος        
          

  Έξω Πυρήνας του Πρόσθιου Φύµατος (nLT) 10,9 ± 2,0  15,4 ± 2,3  

  Πλάγιος Υποθαλαµικός Πυρήνας (LH) 9,9 ± 1,0  13,2 ± 1,6  

  Περικοιλιακός Πυρήνας του Κοιλιακού Υποθαλάµου (Hv) 10,2 ± 1,5  15,4 ± 1,8 * 

  Περικοιλιακός Πυρήνας του Οπίσθιου Υποθαλάµου (Hc) 14,3 ± 4,1  16,1 ± 0,8 * 
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  Εγκεφαλική Περιοχή Sa x Pp (2+)  Pp x Sa (4+)   

          

  Πλάγιο Φύµα-Κατώτερος Υποθαλαµικός Λοβός        

          

  ∆ιάχυτος Πυρήνας του Πλάγιου Φύµατος (NDTL) 14,9 ± 3,3  26,2 ± 5,2 * 

  Πρόσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILa) 18,9 ± 4,6  29,9 ± 3,0 * 

  Οπίσθιος, Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (NCILp) 14,0 ± 2,5  21,8 ± 3,0  

  Κεντρικός Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (CE) 9,8 ± 1,4  10,4 ± 0,2  

  ∆ιάχυτος Πυρήνας του Κατώτερου Υποθαλαµικού Λοβού (DIF) 9,1 ± 1,8  10,8 ± 0,3  
          

  Οπτική Καλύπτρα        
          

  Εξωτερική Οπτική Στοιβάδα (SO) 2,4 ± 0,4  4,0 ± 1,4  

  Κεντρική Φαιά Στοιβάδα (SGC) 6,6 ± 1,6  13,0 ± 2,2  

  Υπερκείµενη Φαιά και Λευκή Στοιβάδα (SGFS) 6,8 ± 1,6  15,7 ± 3,1 * 

  Περικοιλιακή Φαιά Στοιβάδα (SGP) 10,6 ± 2,0  14,1 ± 2,1  

  Κεντρική Λευκή Στοιβάδα (SAC) 1,6 ± 0,3  3,8 ± 1,8  
          

  Ηµικυκλικό Κέρας        
          

  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 1 (TS1) 6,9 ± 0,4  11,1 ± 1,7  

  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 2 (TS2) 8,6 ± 1,0  13,2 ± 1,5  

  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 3 (TS3) 4,9 ± 0,6  12,0 ± 2,3 * 

  Ηµικυκλικό Κέρας, Στοιβάδα 4 (TS4) 8,7 ± 0,9  14,9 ± 2,9  
          

  Εγκεφαλικό Στέλεχος        
          

  Υποµέλανας Τόπος (LoC) 15,2 ± 0,6  13,4 ± 1,9  

  Ισθµικός Πυρήνας (is) 17,1 ± 3,4  15,6 ± 2,6  

  Φλοιοικός Πυρήνας (NC) 19,6 ± 2,3  24,4 ± 2,8  

  Πυρήνας της Έσω Επιµήκους ∆εσµίδας (nuflm) 13,5 ± 0,7  18,0 ± 2,9  

  Έσω Επιµήκης ∆εσµίδα (flm) 8,4 ± 1,3  10,3 ± 2,4  

  Οφθαλµοκινητικός Πυρήνας (N III) 16,7 ± 3,3  20,1 ± 2,2  

  Κεντρική Φαιά Ουσία (GC) 9,3 ± 0,4  14,2 ± 2,5  

  Ραχιαίος Πυρήνας Ραφής (Rd) 15,5 ± 2,8  19,3 ± 2,4  

  Έσω Πυρήνας Ραφής (Rm) 15,8 ± 3,2  18,3 ± 1,9  

  Μεσοσκελιαίος Πυρήνας (NIn) 15,0 ± 3,1  15,6 ± 0,9  

  Πυρήνας του Τρίδυµου Νεύρου, Κινητική Μοίρα (NVm) 12,6 ± 2,0  18,0 ± 1,3  

  Κάτω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (ri) 16,1 ± 3,6  20,9 ± 5,5  

  Έσω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rm) 15,3 ± 4,3  14,2 ± 1,7  

  Άνω Πυρήνας του ∆ικτυωτού Σχηµατισµού (rs) 18,9 ± 2,1  23,3 ± 3,8  

  Πυρήνας Κάτω Ελαίας (oli) 16,1 ± 3,7  16,8 ± 2,8  
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  Εγκεφαλική Περιοχή Sa x Pp (2+)  Pp x Sa (4+)   

          

  Παρεγκεφαλίδα και Βοηθητικοί Πυρήνες        

          

  ∆ακτυλιοειδής Επιµήκης Πυρήνας (tlo) 9,8 ± 1,7  10,2 ± 0,9  

  Έξω Βαλβιδοειδής Πυρήνας (lv) 12,2 ± 2,0  12,0 ± 1,5  

  Έξω Κοκκώδης Ουσία (Egl) 11,8 ± 2,4  14,3 ± 2,4  

  Έσω Κοκκώδης Ουσία (Egm) 15,2 ± 2,4  17,8 ± 1,7  

  Κοκκώδης Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας (VCb gr) 5,6 ± 1,2  8,0 ± 1,1  

  Μοριακή Στοιβάδα της Πρόσθιας (Βαλβιδοειδούς) Παρεγκεφαλίδας VCb mol) 16,0 ± 2,5  17,3 ± 0,8  

  Κοκκώδης Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb gr) 8,3 ± 2,4  8,4 ± 0,5  

  Μοριακή Στοιβάδα του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb mol) 15,0 ± 3,2  14,1 ± 0,9  

  Ζώνη Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού του Παρεγκεφαλιδικού Σώµατος (CCb PZ) 22,0 ± 4,3  25,0 ± 0,3 * 

          

  Συνολική Μέση Εγκεφαλική Πυκνότητα 18,4 ± 3,2  10,5 ± 1,1  

                   

           

  

Στατιστική ανάλυση µε Μονοπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), 
ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ των δύο 
υβριδίων (p<0,05). Η συνολική µέση εγκεφαλική πυκνότητα έχει προέλθει από ανεξάρτητες µετρήσεις 
της οπτικής πυκνότητας κάθε εγκεφαλικής τοµής.  
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Εικόνα 12: Αυτοραδιογραφικές εικόνες οβελιαίων τοµών, που παρουσιάζουν την 

πυκνότητα των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο φαγκριού σε νεαρά (0+ τα 

Α, Γ, Ε) και ενήλικα (5+ τα Β, ∆, Ζ) άτοµα. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό 

τµήµα της εικόνας εκφράζει την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις 

συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 13: Αυτοραδιογραφικές εικόνες εγκάρσιων τοµών, που παρουσιάζουν τις 

µεταβολές της πυκνότητας των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο φαγκριού, 

ανάλογα µε τη φυλετική κατάσταση. Αρσενικά τα Α1-4, σε αλλαγή φύλου τα Β1-4 και 

θηλυκά τα Γ1-4. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό τµήµα της εικόνας εκφράζει 

την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 14: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του τελεγκεφάλου 

(Α-∆) και του διεγκεφάλου (Ε-Θ), που παρουσιάζουν την κατανοµή υποτύπων των β 

αδρενεργικών υποδοχέων (β1: Α, ∆, Θ και β2: Β, Γ, Ε, Ζ, Η). Τα µαύρα βέλη δείχνουν 

νευρώνες τύπου ΙΙ (Γ, ∆, Θ) ή τύπου Ι (Ζ) και ίνες. Στα Α, Β, Ε και Η ο κόκκινος 

φθορισµός αντιστοιχεί σε γλοιακά κύτταρα και ίνες (GFAP) και ο πράσινος σε β1 ή β2+ 

κύτταρα και ίνες αντίστοιχα (κίτρινα βέλη), ενώ το κίτρινο/πορτοκαλί χρώµα 

υποδηλώνει διπλή σήµανση (επίσης και τα λευκά βέλη). Κλίµακες: 100µm. Για τις 

συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 15: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του διεγκεφάλου (Α, 

Β, Ε), του στελέχους (Γ, ∆, Ζ, Θ) και της παρεγκεφαλίδας (Η, Θ), που παρουσιάζουν 

την κατανοµή υποτύπων των β αδρενεργικών υποδοχέων (β1: Α-Ε, Η, Θ και β2: Ζ). Τα 

µαύρα βέλη στο Α καταδεικνύουν τους µεγάλους (τύπου Ι) προοπτικούς νευρώνες. Στα 

Γ, ∆, Ε και Ζ ο κόκκινος φθορισµός αντιστοιχεί σε γλοιακά κύτταρα και ίνες (GFAP) 

και ο πράσινος σε β1 ή β2+ κύτταρα και ίνες αντίστοιχα, ενώ το κίτρινο/πορτοκαλί 

χρώµα υποδηλώνει διπλή σήµανση (επίσης και τα λευκά βέλη). Κλίµακες: 50µm (Α), 

100µm (Β-Ζ) 1000µm (Η) και 200µm (Θ). Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 16: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του µεσεγκεφαλικού 

στελέχους (Α-Ε και Θ) και της παρεγκεφαλίδας (Ζ, Η), που παρουσιάζουν την 

κατανοµή υποτύπων των β αδρενεργικών υποδοχέων (β1: Γ- Η και β2: Α, Β, Θ). Τα 

µαύρα βέλη δείχνουν νευρώνες τύπου Ι (Α, Β, ∆), τύπου ΙΙ (Ε, Θ) και τύπου ΙΙΙ (Ζ). Στο 

Η, ο κόκκινος φθορισµός αντιστοιχεί σε γλοιακά κύτταρα και ίνες (GFAP, κόκκινο 

βέλος) και ο πράσινος σε β1+ κύτταρα και ίνες αντίστοιχα (κίτρινα βέλη), ενώ το 

κίτρινο/πορτοκαλί χρώµα υποδηλώνει διπλή σήµανση. Κλίµακες: 100µm (Α, Β, Ε-Θ), 

1000µm (Γ) και 200µm (∆). Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 17: Αυτοραδιογραφικές εικόνες εγκάρσιων τοµών, που παρουσιάζουν τις 

µεταβολές της πυκνότητας των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο τσιπούρας, 

ανάλογα µε τη φυλετική κατάσταση. Αρσενικά τα Α1-4, σε αλλαγή φύλου τα Β1-4 και 

θηλυκά τα Γ1-4. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό τµήµα της εικόνας εκφράζει 

την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 18: Αυτοραδιογραφικές εικόνες εγκάρσιων τοµών, που παρουσιάζουν τις 

µεταβολές της πυκνότητας των β αδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο υβριδίων. Sa 

x Pp (2+) τα Α1-3 και Pp x Sa τα Β1-3. Η βαθµονοµηµένη κλίµακα στο αριστερό 

τµήµα της εικόνας εκφράζει την οπτική πυκνότητα σε fmol/mg ιστού. Για τις 

συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  

 



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 171

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 172



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 173

6. Ζώνες Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού στον Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

 Για τον καθορισµό της βιοδιαθεσιµότητας της BrdU, κάποια ζώα θυσιάστηκαν 2 

και 4 ώρες µετά την ενδοπεριτοναϊκή χορήγησή της. Προσεκτική εξέταση των 

παρασκευασµάτων έδειξε, ότι ο αριθµός των σηµασµένων κυττάρων αυξάνει µε αργό 

ρυθµό µε το χρόνο επιβίωσης, δηλαδή τα ζώα που επιβιώνουν 4 ώρες µετά την 

χορήγηση BrdU έχουν ελαφρώς περισσότερα σηµασµένα κύτταρα σε σύγκριση µε αυτά 

που θυσιάστηκαν 2 ώρες µετά τη χορήγηση BrdU. Αντιθέτως από τις 4 στις 24 ώρες 

επιβίωσης, ο αριθµός των νεογεννηθέντων κυττάρων δεν φαίνεται να αλλάζει. Το 

γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η BrdU, µετά από εφάπαξ ενδοπεριτοναϊκή χορήγησή της 

µε δόση 0,2mg BrdU/g βάρους σώµατος, είναι µεταβολικά διαθέσιµη στον οργανισµό 

για περίπου 4 ώρες ή/και τα κύτταρα έχουν µεγάλη διάρκεια κυτταρικού κύκλου.  

 Τα BrdU-θετικά κύτταρα αναγνωρίζονται εύκολα από την έντονη, οµογενή 

χρώση των πυρήνων τους από το καφέ χρώµατος ίζηµα της DAB. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι, µε την εξαίρεση λίγων ερυθρών αιµοσφαιρίων, δεν παρατηρήθηκε κανένα άλλο 

θετικά σηµασµένο κύτταρο, σε όλα τα πειράµατα ελέγχου που έγιναν, για την 

ανίχνευση µη ειδικού σήµατος. Στα ελάχιστα ερυθροκύτταρα όπου η ενδογενής 

περοξειδάση δεν απενεργοποιήθηκε µετά την επώαση µε διάλυµα υπεροξειδίου, η 

χρώση ήταν χαµηλής έντασης, διάχυτη, περιορισµένη στο κυτταρόπλασµα, ενώ ο 

πυρήνας ήταν πράσινος από τη χρώση αντίθεσης.  

 Σε γενικές γραµµές η κατανοµή των νεογεννηθέντων κυττάρων στον εγκέφαλο 

όλων των ειδών, που µελετήθηκαν µία ηµέρα µετά τη χορήγηση BrdU, ήταν παρόµοια 

(Σχήµα 7). Ο αριθµός και η πυκνότητά τους είναι εντυπωσιακός και παρουσιάζει µικρές 

διακυµάνσεις µεταξύ των ειδών, µε εξαίρεση συγκεκριµένες υποθαλαµικές περιοχές, 

που παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. Η πλειοψηφία τους κατανέµεται σε 

περι- και παρακοιλιακές περιοχές του εγκεφάλου, ενώ λίγα κύτταρα παρατηρήθηκαν 

και στην επιφάνειά του. Το σχήµα των περισσότερων κυττάρων είναι επιµηκυσµένο, ο 

πυρήνας τους είναι ιδιαίτερα µεγάλος και το κυτταρόπλασµά τους παρουσιάζεται σαν 

µια πολύ λεπτή λωρίδα που τον περιβάλλει, χαρακτηριστικό που παρατηρείται σε 

κύτταρα τα οποία µεταναστεύουν. Με τη βοήθεια ψηφιακού συστήµατος ανάλυσης 

εικόνας, έγινε εκτίµηση του λόγου του όγκου (%) που καταλαµβάνουν τα σηµασµένα 

κύτταρα σε σχέση µε τον όγκο της περιοχής στην οποία γεννιούνται, σε επιλεγµένες 

περιοχές του εγκεφάλου της τσιπούρας (Σχήµα 8). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 174

αυτής, σε συνδυασµό µε δεδοµένα από τους προαναφερθέντες πειραµατικούς 

χειρισµούς, χρησιµοποιήθηκαν σαν οδηγός για την επιλογή των περιοχών, στις οποίες 

έγινε στερεολογική εκτίµηση του αριθµού των νεογεννηθέντων κυττάρων σε όλα τα 

µελετούµενα είδη. Η πλειοψηφία των νεογεννηθέντων κυττάρων εντοπίστηκαν στην 

παρεγκεφαλίδα µε τις διεγκεφαλικές περικοιλιακές περιοχές να ακολουθούν. Ο λόγος 

του όγκου των σηµασµένων κυττάρων σε κάθε πυρήνα κυµάνθηκε µεταξύ 0,13% και 

17,9% και µόνο η ραχιαία υποθαλαµική περιοχή (dHA) παρουσίασε σηµαντικές 

διακυµάνσεις µεταξύ των διαφορετικών φυλετικών καταστάσεων, εκδηλώνοντας 

σταδιακή αύξηση από τις αρσενικές (2,5%) σε αυτές που βρίσκονται σε διαδικασία 

αλλαγής φύλου (5%) και στις θηλυκές τσιπούρες (7%), (Σχήµα 8).  

 Επιπλέον δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά την κατανοµή BrdU-

σηµασµένων κυττάρων, µεταξύ των ψαριών διαφορετικών ηλικιών, όµως στις 

µικρότερης ηλικίας τσιπούρες (0+) και φαγκριά (1+), ο αριθµός και η πυκνότητα των 

θετικά σηµασµένων κυττάρων είναι αυξηµένα σε σύγκριση µε τα πιο ηλικιωµένα ψάρια 

σε όλες τις εγκεφαλικές περιοχές (Εικόνα19).  

 

i. Τελεγκέφαλος 

 

 Ο αριθµός και η πυκνότητα των νεογεννηθέντων κυττάρων στον τελεγκέφαλο 

είναι µικρός σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες εγκεφαλικές περιοχές. Η πλειοψηφία τους 

εντοπίζεται στην περικοιλιακή ζώνη του κοιλιακού τµήµατός του, ειδικά στον 

υπερσυνδεσµικό (Vs) και στον κοιλιακό (Vv) πυρήνα (Εικόνα 20Α). Λίγα κύτταρα 

εντοπίστηκαν στην περικοιλιακή επιφάνεια της µεσαίας περιοχής του ραχιαίου 

τελεγκεφάλου (Dm1-4), ενώ στην εξωτερική επιφάνεια του άνω έξω και οπίσθιου 

ραχιαίου τελεγκεφάλου (Dd, Dld, Dlv, Dlp και Dp), όπως και του πλάγιου κοιλιακού 

τελεγκεφάλου (Vl), βρέθηκαν διάσπαρτα µικρά, στρογγυλού σχήµατος κύτταρα.  

Αρκετά κύτταρα βρέθηκαν, τέλος στην εξωτερική στιβάδα του οσφρητικού λοβού, η 

πλειοψηφία των οποίων δεν ήταν επιµηκυσµένα (Εικόνα 20Β).  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο κοιλιακό τµήµα του κοιλιακού 

τελεγκεφάλου (Vv), ο αριθµός αλλά και η πυκνότητα (σηµασµένα κύτταρα/mm3) των 

νεογεννηθέντων κυττάρων παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξηµένος στις τσιπούρες σε σχέση 

µε τα φαγκριά, ενώ τα υβρίδια έχουν λιγότερα κύτταρα και από τα δύο γονεϊκά είδη 

(One way ANCOVA, p<0,05), (Πίνακας 15).  
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ii. ∆ιεγκέφαλος 

 

 Στις περιοχές αυτές η µιτωτική ενεργότητα ήταν µέτρια, σε σύγκριση µε το 

συνολικό αριθµό νέων κυττάρων και περιορισµένη περικοιλιακά. Παρόλα αυτά η 

πυκνότητα των σηµασµένων κυττάρων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, επειδή οι περιοχές 

αυτές είναι ως επί το πλείστον µικρού µεγέθους (Σχήµα 8). Ραχιαία στις 

προκαλυπτριδικές (PPv) και θαλαµικές (DP, CP) περιοχές (Εικόνα 21Α), που 

εντοπίζονται κοντά στη µέση γραµµή, παρατηρείται έντονος κυτταρικός 

πολλαπλασιασµός, ενώ χαµηλότερα είναι τα επίπεδα στο κοιλιακό τµήµα των ηνίων 

(HAv). Σηµαντικός αριθµός κυττάρων γεννιέται στο κοιλιακό τµήµα του θαλάµου και 

κοντά στα όρια µε τον υποθάλαµο και συγκεκριµένα στον κοιλιακό-µεσαίο θαλαµικό 

πυρήνα (VM), στον πυρήνα του οπίσθιου φύµατος (TP) και ειδικά στο περικοιλιακό 

του τµήµα (TPp) (Εικόνα 21Β) και στην τελική ζώνη ορισµού του θαλάµου (ZL). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα νέα κύτταρα ήταν επιµηκυσµένα και σχηµάτιζαν σειρές, 

αποµακρυνόµενα κάθετα προς την κοιλία (Εικόνα 21Γ).  

 Στον υποθάλαµο τα περισσότερα κύτταρα γεννιούνται σε κεντρικές και πρόσθιες 

περικοιλιακές περιοχές, όπως ο κοιλιακός και ο οπίσθιος πυρήνας του υποθαλάµου (Hv 

και Hc αντίστοιχα). Λίγα κύτταρα υπάρχουν στον πυρήνα του πρόσθιου φύµατος (TA) 

και στον έσω πυρήνα του µαστίου (CM), ενώ πιο πίσω λίγα διάσπαρτα κύτταρα 

εντοπίζονται στην επιφάνεια του διάχυτου πυρήνα (DIF).  

 Έντονη µιτωτική ενεργότητα παρατηρήθηκε σε ολόκληρη την προσθιοπίσθια 

έκταση της ραχιαίας υποθαλαµικής περιοχής (dHA), η οποία περιλαµβάνει τον πυρήνα 

του πλάγιου κολπώµατος (nRL) και τους πρόσθιο, οπίσθιο και ραχιαίο περικοιλιακούς 

υποθαλαµικούς πυρήνες (nPa, nPp και Hd, αντίστοιχα) (Εικόνα 22). Σε κεντρικές και 

πρόσθιες υποθαλαµικές περιοχές ένας συµπαγής πληθυσµός θετικά σηµασµένων 

κυττάρων εντοπίστηκε ακριβώς µέσα στα όρια του περικοιλιακού οργάνου (PVO), 

δίπλα στο οπίσθιο φύµα. Πιο µπροστά η προοπτική περιοχή (POA) επέδειξε µια 

συνεχή, διαβαθµισµένη ζώνη κυτταρικού πολλαπλασιασµού µε µικρότερους αριθµούς 

κυττάρων στους οπίσθιους πυρήνες, συγκεκριµένα στο µέσο µεγαλοκυτταρικό πυρήνα 

(PMm) και στον οπίσθιο ωοκυτταρικό πυρήνα (PPp) και µεγαλύτερους αριθµούς στα 

πρόσθια τµήµατα όπως ο πρόσθιος ωοκυτταρικός πυρήνας (PPa). Στα πρόσθια όρια του 
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πυρήνα διακόπτεται το συνεχές της προοπτικής ζώνης κυτταρικού πολλαπλασιασµού 

και λίγο µετά αρχίζει η ζώνη πολλαπλασιασµού του κοιλιακού τελεγκεφάλου (Vv).  

 Έγινε εκτίµηση του αριθµού των νεογεννηθέντων κυττάρων, µε τη στερεολογική 

µέθοδο του οπτικού fractionator, σε τέσσερις από τις προσθεγκεφαλικές περιοχές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και πιο συγκεκριµένα στις dHA, POA, PVO και Vv. Επιπλέον 

καθορίστηκε ο όγκος των περιοχών, ο οποίος είναι ανάλογος του βάρους του σώµατος 

ή του εγκεφάλου και της ηλικίας (θετική συσχέτιση, R2=0,8 και p<0,01) και η 

πυκνότητα των BrdU-θετικών κυττάρων (σηµασµένα κύτταρα/mm3). Στη ραχιαία 

υποθαλαµική περιοχή το φαγκρί παρουσιάζει µεγαλύτερο αριθµό κυττάρων σε σχέση 

µε την τσιπούρα, όχι όµως και πυκνότητα, γεγονός που σηµαίνει ότι η διαφορά στον 

αριθµό των κυττάρων οφείλεται στο µεγαλύτερο όγκο της περιοχής στα φαγκριά 

(Πίνακας 15, Εικόνα 23, Σχήµα 9). Τα υβρίδια παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού (έως και έξι φορές), τόσο στον αριθµό όσο και στην 

πυκνότητα των νέων κυττάρων, σε σύγκριση µε τα δύο γονεϊκά είδη (Πίνακας 15, 

Εικόνα 23, Σχήµα 9) (One-way ANCOVA, p<0,01). Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο 

παρατηρείται στην προοπτική περιοχή και στον κοιλιακό τελεγκέφαλο, µόνο που εδώ οι 

τσιπούρες έχουν τον εντονότερο κυτταρικό πολλαπλασιασµό και η διαφορά των 

υβριδίων µε τα άλλα δύο είδη, αν και στατιστικά σηµαντική, δεν είναι τόσο µεγάλη 

(Πίνακας 15), (One-way ANCOVA, p<0,01). Ο µεγαλύτερος αριθµός και πυκνότητα 

κυττάρων στο περικοιλιακό όργανο εντοπίζεται στα φαγκριά, µε τα υβρίδια να 

επιδεικνύουν ενδιάµεσα και τις τσιπούρες ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα. Οι διαφορές 

µεταξύ των ειδών στις πυκνότητες, µας δείχνει ότι οι διακυµάνσεις στον κυτταρικό 

αριθµό δεν οφείλονται σε αντίστοιχες διαφορές µεγέθους (Πίνακας 15), (One-way 

ANCOVA, p<0,01).  

 Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός, ότι ο αριθµός των νεογεννηθέντων 

κυττάρων µεταξύ αρσενικών, σε αλλαγή φύλου και θηλυκών ατόµων, στη ραχιαία 

υποθαλαµική περιοχή τόσο της τσιπούρας όσο και του φαγκριού, παρουσιάζει 

στατιστικά σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ όλων των φυλετικών καταστάσεων (One-

way ANCOVA, p<0,01). Συγκεκριµένα, ο αριθµός των σηµασµένων κυττάρων στον 

dHA θηλυκών ατόµων ήταν τριπλάσιος από αυτόν στα αρσενικά άτοµα, µε τα σε 

αναστροφή ψάρια να επιδεικνύουν ενδιάµεσα επίπεδα (Πίνακας 15, Εικόνες 23, 24, 

Σχήµα 9). Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα και όσον αφορά την πυκνότητα των BrdU-

θετικών κυττάρων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι παρατηρούµενες διαφορές δεν 

οφείλονται στο µέγεθος και την ηλικία των ατόµων (One-way ANCOVA, p<0,05) 
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(Πίνακας 15). Πράγµατι, ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης δεν έδειξε καµία 

συσχέτιση µεταξύ του βάρους του σώµατος ή του εγκεφάλου, του µήκους και του 

όγκου της περιοχής µε τον αριθµό των σηµασµένων κυττάρων (R2=0,07 και p=0,8). 

Αντιθέτως υπήρξε ισχυρή συσχέτιση του αριθµού αυτού και της φυλετικής 

κατάστασης, εκφρασµένης σαν % ποσοστό αρσενικού ή θηλυκού ιστού στη γονάδα 

(R2=0,8 και p=0,0011). Υπενθυµίζεται ότι τα στείρα υβρίδια έχουν σηµαντικά 

χαµηλότερα επίπεδα κυτταρικού πολλαπλασιασµού σε αυτήν την περιοχή (Πίνακας 15, 

Εικόνα 23, Σχήµα 9), (One-way ANCOVA, p<0,01).  

 Καµία ανάλογη διαφορά µεταξύ των τριών φυλετικών καταστάσεων δεν 

εντοπίστηκε στις υπόλοιπες περιοχές που αναλύθηκαν. Φαίνεται πως ο αριθµός και η 

πυκνότητα των νεογεννηθέντων κυττάρων στον PVO και στον Vv δε µεταβάλλεται σε 

σχέση µε την ηλικία ή το φύλο των ατόµων κάθε είδους (Πίνακας 15). Αντιθέτως ο 

αριθµός των σηµασµένων κυττάρων στην προοπτική περιοχή αυξάνεται σηµαντικά µε 

την ηλικία (One-way ANCOVA, συνδιακύµανση: % αρσενικός ή θηλυκός ιστός στη 

γονάδα, p<0,05) (Πίνακας 15). Παρόλα αυτά, ο ρυθµός του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού, δείκτης του οποίου είναι η πυκνότητα των BrdU-θετικών κυττάρων, 

δεν µεταβάλλεται µεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ή φυλετικών κλάσεων κάθε είδους, 

αποδεικνύοντας ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στην αύξηση του µεγέθους της περιοχής 

µε την ηλικία (Πίνακας 15).  

 

iii. Μεσεγκέφαλος,  Στέλεχος και Παρεγκεφαλίδα 

 

 Οι κοιλιακές µεσεγκεφαλικές περιοχές σε αντίθεση µε τις στιβαδωτές δοµές της 

περιοχής, παρουσιάζουν ελάχιστο κυτταρικό πολλαπλασιασµό και πολύ λίγα µικρά, 

στρογγυλά νεογεννηθέντα κύτταρα βρέθηκαν διάσπαρτα. Μία ζώνη µε αρκετά, 

επιµηκυσµένα στην πλειοψηφία τους, σηµασµένα κύτταρα εµφανίζεται στο όριο µεταξύ 

της οπτικής καλύπτρας (TeO) και του πυρήνα του ηµικυκλικού κέρατος (TS). Μεγάλος 

αριθµός κυττάρων γεννιέται στη ραχιαία (Εικόνα 25Α) και κοιλιακή άκρη (Εικόνα 25Β) 

της οπτικής καλύπτρας (TeOdr, TeOvr). Η µιτωτική ενεργότητα σ’ αυτές τις ζώνες 

παρουσιάζει σταδιακή αύξηση από τα πρόσθια προς τα οπίσθια τµήµατα της 

καλύπτρας. Ελάχιστα, διάσπαρτα κύτταρα, στρογγυλού σχήµατος βρέθηκαν στις 

στιβάδες της οπτικής καλύπτρας. Τέλος αρκετά κύτταρα γεννιούνται στο κοιλιακό 

κυρίως τµήµα του δακτυλιοειδούς επιµήκους πυρήνα (tlo), ο οποίος είναι βοηθητικός 
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παρεγκεφαλιδικός πυρήνας αλλά σε άµεση επαφή µε την οπτική καλύπτρα (Εικόνα 

25Α).  

 Περίπου 60-80% του συνόλου των σηµασµένων κυττάρων βρέθηκαν στην 

παρεγκεφαλίδα και τους βοηθητικούς παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες και συγκεκριµένα 

στο παρεγκεφαλιδικό σώµα (CCb), (Εικόνα 25Γ, ∆), στο βαλβιδοειδές (πρόσθιο) 

παρεγκεφαλιδικό σώµα (VCb), (Εικόνα 25Ζ) και στον αιθουσαίο λοβό του 

παρεγκεφαλιδικού σώµατος (Egm), (Εικόνα 25Ε). Τα νεογεννηθέντα κύτταρα είναι 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία επιµηκυσµένα και σχηµατίζουν σειρές, το ένα πίσω 

από το άλλο, κυττάρων που µεταναστεύουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Μεγάλοι 

αριθµοί εντοπίζονται στη µοριακή στιβάδα και στην περιοχή της µέσης γραµµής του 

παρεγκεφαλιδικού σώµατος (Εικόνα 25Γ, ∆). Λίγα κύτταρα βρέθηκαν στο ραχιαίο και 

κοιλιακό µεσαίο τµήµα της κοκκώδους στιβάδας στα όρια µε τη µοριακή στιβάδα 

(Εικόνα 25Γ). Σε πιο πρόσθιες περιοχές τα θετικά κύτταρα περιορίζονται στο ραχιαίο 

και κοιλιακό τµήµα της µοριακής στιβάδας, κυρίως κοντά στη µέση γραµµή. Εκεί 

πλέον υπάρχουν και κύτταρα στα σηµεία ένωσης των µοριακών στιβάδων του οπίσθιου 

και βαλβιδοειδούς παρεγκεφαλιδικού σώµατος. Το πρόσθιο τµήµα της παρεγκεφαλίδας, 

που βρίσκεται µέσα στην κοιλότητα της οπτικής καλύπτρας (VCb) έχει επίσης 

αυξηµένη µιτωτική ενεργότητα στη µοριακή του στιβάδα, η οποία σε αντίθεση µε το 

κυρίως παρεγκεφαλιδικό σώµα βρίσκεται εσωτερικά (Εικόνα 25Ζ). Η έντονη σήµανση 

διανέµεται οµοιόµορφα σε ολόκληρη την έκταση της µοριακής στιβάδας και στους 

τρεις λοβούς της. Πολύ κοντά στην πρόσθια παρεγκεφαλίδα και δίπλα στην τέταρτη 

κοιλία, ο πλάγιος βαλβιδοειδής πυρήνας, παρουσιάζει επίσης έντονη σήµανση. Στον 

αιθουσαίο λοβό της παρεγκεφαλίδας (Egm), υπάρχει µεγάλος αριθµός κυττάρων 

κυρίως στο περικοιλιακό του τµήµα (Εικόνα 25Ε). Τα κύτταρα στο ραχιαίο-µεσαίο 

τµήµα του πυρήνα, δεν διαχωρίζονται από τα κύτταρα της µοριακής στιβάδας της 

παρεγκεφαλίδας, στη µεσαία γραµµή.  

 Στο στέλεχος πολύ λίγα κύτταρα παρατηρήθηκαν στην κεντρική φαιά ουσία 

(GC) και στον πυρήνα της έσω επιµήκους δεσµίδας (nuflm), ενώ σε οπίσθιες περιοχές 

στο επίπεδο του έσω πυρήνα του δικτυωτού σχηµατισµού (rm) και του πυρήνα της 

κινητικής µοίρας του τρίδυµου νεύρου, δεν υπάρχουν σηµασµένα κύτταρα.  
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Πίνακας 15: Αριθµός και πυκνότητα (κύτταρα/mm3) κυττάρων σηµασµένων µε την 
ανοσοϊστοχηµική µέθοδο της Βρωµοδεοξυουριδίνης σε προσθεγκεφαλικές περιοχές 
Σπαροειδών 24 ώρες µετά τη χορήγηση της BrdU.  
∆ίνονται οι Μέσοι Όροι ± Τυπικό Σφάλµα 

     
  Pagrus pagrus Sparus aurata Sa x Pp Pp x Sa 

Κύτταρα dHA          
Αρσενικά 2438 ± 250* 1444 ± 156* 945 ± 52# 827 ± 144# 

Αλλαγή Φύλου 3882 ± 411* 2933 ± 201*     
Θηλυκά 5397 ± 557* 4689 ± 272*     

           
Πυκνότητα dHA           

Αρσενικά 592 ± 51* 526 ± 70* 254 ± 8# 188 ± 23# 
Αλλαγή Φύλου 881 ± 67* 843 ± 125*     
Θηλυκά 1492 ± 108* 1335 ± 174*     

           
           

Κύτταρα POA           
Αρσενικά 1610 ± 123 5114 ± 357 1455 ± 482# 1045 ± 260# 

Αλλαγή Φύλου 1927 ± 261 7218 ± 1065     
Θηλυκά 1328 ± 296 8483 ± 27     

           
Πυκνότητα POA           

Αρσενικά 6822 ± 1993 9716 ± 37 2189 ± 749# 3544 ± 888# 
Αλλαγή Φύλου 8029 ± 1005 8893 ± 442     
Θηλυκά 8250 ± 1490 9075 ± 148     

           
           

Κύτταρα PVO           
Αρσενικά 4100 ± 1267 1549 ± 229 2524 ± 860 998 ± 182 

Αλλαγή Φύλου 6444 ± 1455 2100 ± 415     
Θηλυκά 3584 ± 770 1864 ± 520     

           
Πυκνότητα PVO           

Αρσενικά 117143 ± 39098 23460 ± 3862 39948 ± 14318 18907 ± 6971 
Αλλαγή Φύλου 161100 ± 47276 23561 ± 4808     
Θηλυκά 133607 ± 46903 19317 ± 4640     

           
           

Κύτταρα Vv           
Αρσενικά 3300 ± 1659 9907 ± 1388 3258 ± 1017 3960 ± 1015 

Αλλαγή Φύλου 6551 ± 1522 14762 ± 1959     
Θηλυκά 4400 ± 998 16570 ± 3773     

           
Πυκνότητα Vv           
Αρσενικά 7857 ± 2831 24096 ± 3015 6319 ± 1920 8925 ± 2226 

Αλλαγή Φύλου 11933 ± 2544 29163 ± 4186     
Θηλυκά 12193 ± 457 31335 ± 6457          

       
Στατιστική ανάλυση µε Μονοπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), ακολουθούµενη 
από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ των τριών φυλετικών καταστάσεων 
(p<0,01), (#) ∆ιαφορά των υβριδίων και των γονεϊκών ειδών (p<0,01).  
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Σχήµα 8: Ποσοστό του όγκου που καταλαµβάνουν BrdU-θετικά κύτταρα στην 
παρεγκεφαλίδα και βοηθητικές δοµές (Α) ή σε αντιπροσωπευτικούς 
προσθεγκεφαλικούς πυρήνες (Β), αρσενικής, θηλυκής και σε αναστροφή τσιπούρας.. 
(*): στατιστικά σηµαντικές διαφορές µετά από ανάλυση Μονοπαραγοντικής 
Ανάλυσης ∆ιασποράς (ANOVA), p<0,01.  
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Εικόνα 19: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο της παρεγκεφαλίδας 

(Α, Β) και του θαλάµου (Γ, ∆), που παρουσιάζουν την κατανοµή των BrdU+ κυττάρων, 

24 ώρες µετά τη χορήγηση BrdU, σε νεαρές (0+) και ενήλικες (2+) τσιπούρες (Α, Γ και 

Β, ∆ αντίστοιχα). Τα µαύρα βέλη δείχνουν κύτταρα που έχουν αρχίσει τη 

µετανάστευση. Κλίµακες: 100µm. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  

 

 

 

 

Εικόνα 20: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του κοιλιακού 

τελεγκεφάλου, που παρουσιάζουν την κατανοµή των BrdU+ κυττάρων, 24 ώρες µετά 

τη χορήγηση BrdU, σε ενήλικες (2+) τσιπούρες. Τα µαύρα βέλη δείχνουν κύτταρα που 

έχουν αρχίσει τη µετανάστευση. Κλίµακες: 50µm. Για τις συντοµογραφίες βλ. 

Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 21: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του ραχιαίου (Α) και 

κοιλιακού (Β, Γ) θαλάµου, που παρουσιάζουν την κατανοµή των BrdU+ κυττάρων, 24 

ώρες µετά τη χορήγηση BrdU, σε ενήλικες (2+) τσιπούρες. Το Γ είναι µεγέθυνση 

τµήµατος του Β. Τα µαύρα βέλη δείχνουν κύτταρα που έχουν αρχίσει τη µετανάστευση. 

Κλίµακες: 100µm. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 22: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του ραχιαίου 

υποθαλάµου, που παρουσιάζουν την κατανοµή των BrdU+ κυττάρων, 24 ώρες µετά τη 

χορήγηση BrdU, σε ενήλικες (2+) τσιπούρες. Η ραχιαία υποθαλαµική περιοχή (dHA) 

περιλαµβάνει, κατά τον προσθιοπίσθιο άξονα τους εξής πυρήνες: Hd, nPa, nPp και 

nRL. Κλίµακες: 500µm. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 23: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του πλάγιου 

κολπώµατος της ραχιαίας υποθαλαµικής περιοχής, που παρουσιάζουν την κατανοµή 

των BrdU+ κυττάρων, 24 ώρες µετά τη χορήγηση BrdU, σε αρσενικά, αµφίφυλα και 

θηλυκά σπαροειδή (φαγκριά: Α, Β, Γ και τσιπούρες ∆, Ε, Ζ αντίστοιχα), καθώς και σε 

στείρα υβρίδια (Sa x Pp: Η και Pp x Sa: Θ). Φαίνεται πως τα θηλυκά σπαροειδή έχουν 

υψηλότερα επίπεδα κυτταρικού πολλαπλασιασµού σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 

φυλετικές καταστάσεις, ενώ τα υβρίδια έχουν γενικά χαµηλό ρυθµό κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού. Κλίµακες: 100µm. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 24: Σειριακή ανασύσταση εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του πλάγιου 

κολπώµατος της ραχιαίας υποθαλαµικής περιοχής, που παρουσιάζουν την κατανοµή 

των BrdU+ κυττάρων, 24 ώρες µετά τη χορήγηση BrdU, σε αρσενικές (Α), αµφίφυλες 

(Β) και θηλυκές (Γ) τσιπούρες. Κλίµακες: 30µm. Για τις συντοµογραφίες βλ. 

Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 25: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο της οπτικής 

καλύπτρας (Α-Β) και της παρεγκεφαλίδας (Γ-Ζ), που παρουσιάζουν την κατανοµή των 

BrdU+ κυττάρων, 24 ώρες µετά τη χορήγηση BrdU, σε ενήλικες (2+) τσιπούρες. 

Κλίµακες: 100µm (Α, Γ, ∆), 30µm (Β, Ε, Ζ). Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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7. Μετανάστευση και ∆ιαφοροποίηση Νεογεννηθέντων Κυττάρων 

 

 Τρεις ηµέρες µετά τη χορήγηση BrdU τα σηµασµένα κύτταρα, σε όλες σχεδόν 

τις ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού που αναφέρθηκαν προηγουµένως, είναι 

ελαφρώς λιγότερα. Οι περιοχές µε υψηλά ποσοστά γέννησης νέων κυττάρων, 

εξακολουθούν να έχουν σήµανση, ενώ αρκετά κύτταρα φαίνεται να έχουν µετακινηθεί. 

Σε περιοχές µε καλά καθορισµένες, συµπαγής µιτωτικές ζώνες, όπως η παρεγκεφαλίδα 

(CCbmol, VCbmol, Egm), το µεγαλύτερο µέρος του περικοιλιακού θαλάµου (CP, VM, 

TPp, ZL) και η οπτική καλύπτρα (TeO), σχηµατίζονται συγκεκριµένα µονοπάτια 

µετανάστευσης και τα κύτταρα κατευθύνονται προς τις κοκκώδεις στιβάδες, 

παρακοιλιακούς ή έξω θαλαµικούς πυρήνες και τις κυτταρικές στιβάδες αντίστοιχα. 

Αρκετά θετικά κύτταρα παρατηρούνται σε παρακοιλιακές περιοχές και κάποια 

εξακολουθούν να είναι επιµηκυσµένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεαρά 

ψάρια, στα οποία ο αριθµός των σηµασµένων κυττάρων στις περικοιλιακές 

διεγκεφαλικές περιοχές (CP, HAv, PPv, TA, TPp, VM και ZL), έχει µειωθεί σηµαντικά.  

 Πειράµατα διπλής σήµανσης των νεογεννηθέντων κυττάρων µε αντισώµατα που 

αναγνωρίζουν γλοιακά κύτταρα (anti-GFAP), έδειξαν ότι τα περισσότερα 

νεογεννηθέντα κύτταρα, ειδικά στις πολυπληθείς-συµπαγείς µιτωτικές ζώνες, 

µεταναστεύουν πάνω σε ίνες γλοιακών κυττάρων, από την πρώτη κιόλας µέρα της 

γέννησής τους, αν και δεν λείπουν και οι περιπτώσεις κυττάρων που µετακινούνται σε 

περιοχές όπου δεν φαίνεται να υπάρχει γλοία (Εικόνα 26).  

 Ένα µήνα µετά τη χορήγηση της BrdU οι πυρήνες όλων των σηµασµένων 

κυττάρων δεν είναι πλέον επιµηκυσµένοι, γεγονός που σηµαίνει ότι τα κύτταρα έχουν 

σταµατήσει τη µετακίνησή τους και έχουν πιθανότατα φτάσει στον τελικό τους 

προορισµό. ∆εν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική διαφορά στην κατανοµή των θετικών 

κυττάρων µεταξύ των ειδών. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι τα περισσότερα νέα 

κύτταρα, µε εξαίρεση την παρεγκεφαλίδα, δεν µετακινούνται πολύ και παραµένουν στις 

παρακοιλιακές ζώνες, δίπλα στο σηµείο της γέννησής τους. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί 

ότι γενικότερα ο αριθµός των σηµασµένων κυττάρων είναι µικρότερος στις 

περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου, της ραχιαίας υποθαλαµικής περιοχής (dHA).  

 Εκτός λοιπόν από τα κύτταρα που παρέµειναν στις περιοχές όπου γεννήθηκαν, 

στον τελεγκέφαλο αρκετά εντοπίστηκαν σε κεντρικές- και πλάγιες- κοιλιακές περιοχές 

(Vc, Vl, Εικόνα 27Α), ενώ λίγα βρέθηκαν σε κεντρικές- και µέσες- ραχιαίες περιοχές 
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(Dc, Dm). Πιο πίσω, στον διεγκέφαλο, λίγα κύτταρα µετακινήθηκαν στον ραχιαίο 

προκαλυπτριδικό (PPd), στους µέσους και πλάγιους κοιλιακούς θαλαµικούς (VM, VL, 

Εικόνα 27Β) και στους προσπειροειδείς πυρήνες  (PGl, PGm). Στον υποθάλαµο αρκετά 

κύτταρα παραµένουν στον έσω πυρήνα του µαστίου (CM), στον κεντρικό πυρήνα του 

κατώτερου λοβού (CE) και στον διάχυτο πυρήνα (DIF) αλλά η πλειοψηφία των 

κυττάρων παραµένει πολύ κοντά στην πλάγια κοιλία. Στην προοπτική περιοχή 

εντοπίζονται λίγα κύτταρα. Στον µεσεγκέφαλο και πιο συγκεκριµένα στην οπτική 

καλύπτρα (TeO), τα νεογεννηθέντα κύτταρα µετακινούνται ελάχιστα, από τα άκρα 

κυρίως προς την εσωτερική παρακοιλιακή φαιά στιβάδα (SGP). Το ίδιο συµβαίνει και 

στο ηµικυκλικό κέρας (TS), όπου τα νέα κύτταρα µοιράζονται και στις τέσσερις 

στιβάδες του. Στους βοηθητικούς παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες tlo και lv τα νέα κύτταρα 

µετακινούνται προς το εσωτερικό των περιοχών όπου και παραµένουν. Στην 

παρεγκεφαλίδα (CCb, VCb) και στους πυρήνες της (Egm, Egl), όπου παρατηρείται και 

το µεγαλύτερο µεταναστευτικό ρεύµα, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων κυττάρων 

βρίσκεται πλέον στις κοντινότερες κοκκώδεις στιβάδες (CCbgr, VCbgr αντίστοιχα). Τα 

κύτταρα αυτά έχουν πλέον πολύ µικρούς, στρογγυλούς πυρήνες, µορφολογία 

χαρακτηριστική των κοκκωδών κυττάρων (Εικόνα 27Γ, ∆).  

 Η ραχιαία υποθαλαµική περιοχή (dHA) εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ποσοτικοποίηση του αριθµού και της πυκνότητας των θετικών κυττάρων, µε τη 

στερεολογική µέθοδο του οπτικού fractionator, αποκαλύπτει πως ο αριθµός και η 

πυκνότητα των κυττάρων αυτών είναι πλέον σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση µε τα 

επίπεδα που µετρήθηκαν µία ηµέρα µετά τη χορήγηση BrdU. Η αύξηση αυτή ισχύει για 

όλα τα είδη, εποµένως τα υβρίδια εξακολουθούν να επιδεικνύουν συγκριτικά, 

σηµαντικά χαµηλότερη σήµανση (Πίνακας 16, Εικόνα 28, Σχήµα 10). Οι διαφορές 

µεταξύ όλων των φυλετικών καταστάσεων στην τσιπούρα και στο φαγκρί (στο φαγκρί 

δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για τα αρσενικά άτοµα) εξακολουθούν να 

υφίστανται, µε τα θηλυκά άτοµα να έχουν περισσότερα κύτταρα από τα αρσενικά 

άτοµα, ενώ τα άτοµα που είναι σε αλλαγή φύλου έχουν ενδιάµεσα επίπεδα (One-way 

ANCOVA, p<0,05). Όσον αφορά τις πυκνότητες, στο φαγκρί τα θηλυκά διαφέρουν από 

τα άτοµα σε αλλαγή φύλου, ενώ στην τσιπούρα οι δύο αυτές οµάδες διαφέρουν από τα 

αρσενικά (One-way ANCOVA, p<0,05).  
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Πίνακας 16: Αριθµός και πυκνότητα (κύτταρα/mm3) κυττάρων σηµασµένων µε την 
ανοσοϊστοχηµική µέθοδο της Βρωµοδεοξυουριδίνης στη ραχιαία υποθαλαµική περιοχή 
(dHA) Σπαροειδών 30 ηµέρες µετά τη χορήγηση της BrdU.  
∆ίνονται οι Μέσοι Όροι ± Τυπικό Σφάλµα 

     
  Pagrus pagrus Sparus aurata Sa x Pp Pp x Sa 

Κύτταρα dHA              
Αρσενικά - ± - 4646 ± 314* 1870 ± 185# 1751 ± 170# 

Αλλαγή Φύλου 6579 ± 160* 6665 ± 677*       
Θηλυκά 7686 ± 232* 7676 ± 226*       

               
               

Πυκνότητα dHA              
Αρσενικά - ± - 1624 ± 187* 499 ± 43# 405 ± 47# 

Αλλαγή Φύλου 2464 ± 133* 1945 ± 201*       
Θηλυκά 3462 ± 219* 1850 ± 195*            

           
Στατιστική ανάλυση µε Μονοπαραγοντική Ανάλυση ∆ιασποράς µε Συνδιακύµανση (ANCOVA), 
ακολουθούµενη από την post hoc δοκιµασία κατά Tukey HSD έδειξε: (*) ∆ιαφορά µεταξύ των δύο ή τριών 
φυλετικών καταστάσεων (p<0,05), (#) ∆ιαφορά των υβριδίων και των γονεϊκών ειδών (p<0,05) 

           
 

 Ορισµένα από τα κύτταρα που γεννιούνται σε καλά καθορισµένες ζώνες 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού, οι οποίες µε την εξαίρεση της παρεγκεφαλίδας είναι 

περικοιλιακές, εκφράζουν α2Α αδρενεργικούς υποδοχείς από την πρώτη κιόλας ηµέρα 

της γέννησής τους (Εικόνα 29Α, Β). Οι ελάχιστες περιοχές όπου κάτι τέτοιο δεν 

συµβαίνει βρίσκονται σε πλάγια ή κεντρικά τµήµατα του εγκεφάλου, µακριά από 

κοιλίες, όπως για παράδειγµα στην επιφάνεια και στο εσωτερικό του διάχυτου 

υποθαλαµικού πυρήνα (DIF), στις στοιβάδες της οπτικής καλύπτρας (TeO) και του 

ηµικυκλικού κέρατος (TS) και σε ολόκληρο το εγκεφαλικό στέλεχος. Σε όλες αυτές τις 

περιοχές τα νεογεννηθέντα κύτταρα ήταν εξαρχής λίγα και διάσπαρτα. Εξαίρεση σε 

αυτόν τον κανόνα αποτελεί ο δακτυλιοειδής επιµήκης πυρήνας (tlo), ο οποίος αν και 

έχει καθορισµένη ζώνη πολλαπλασιασµού δεν παρουσιάζει ενεργότητα α2Α 

αδρενεργικών υποδοχέων σε αυτήν. Κανένα άλλο αντίσωµα, ειδικό για υπότυπους 

αδρενεργικών υποδοχέων (α2C, β1, β2), δεν συνεντοπίστηκε µε BrdU-θετικά κύτταρα. 

Βεβαίως, όσον αφορά τους β αδρενεργικούς υποδοχείς, πλήθος θετικών νευρικών ινών, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία του υπότυπου β2, ήταν διάσπαρτες σε όλη την έκταση 

των παρακοιλιακών περιοχών, πολύ κοντά στις ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού 

(Εικόνα 29Γ, ∆).  
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 Φαίνεται πως η πλειοψηφία των νεογεννηθέντων κυττάρων είναι νευρώνες. 

∆ιπλή σήµανση των νεογεννηθέντων κυττάρων µε πρωτεΐνες που εκφράζουν γλοιακά 

κύτταρα (GFAP), παρατηρήθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Η εξωτερική επιφάνεια του 

εγκεφάλου και γενικότερα περιοχές όπου τα κύτταρα δεν πολλαπλασιάζονται σε 

οργανωµένες ζώνες, περιέχουν διπλά σηµασµένα κύτταρα, τα οποία είναι 

αστρογλοιακά και έχουν γενικότερα µικρό µέγεθος κυτταρικού σώµατος και πυρήνα 

(<2µm), (Εικόνα 30Α). Αντιθέτως τα νέα κύτταρα, που έχουν γεννηθεί σε ζώνες 

πολλαπλασιασµού και έχουν µεταναστεύσει σε παρακοιλιακές ή και πιο εσωτερικές 

περιοχές έχουν σαφώς µεγαλύτερου µεγέθους πυρήνες (>4µm, εξαίρεση αποτελούν τα 

κοκκώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας, που αναφέρονται παρακάτω). Πρέπει να 

αναφερθεί επιπλέον, ότι στις παρακοιλιακές περιοχές δεν εντοπίζονται σε καµία 

περίπτωση σώµατα γλοιακών κυττάρων, παρά µόνο ίνες, γεγονός που αποκλείει την 

πιθανότητα τα νεογεννηθέντα κύτταρα στις περιοχές αυτές να είναι γλοιακά. Για άλλη 

µια φορά η µοναδική περιοχή που έχει οργανωµένη ζώνη κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού και συµπεριφέρεται διαφορετικά είναι ο δακτυλιοειδής επιµήκης 

πυρήνας (tlo), τα νεογεννηθέντα κύτταρα του οποίου είναι στην πλειοψηφία τους 

γλοιακά (Εικόνα 30Β).  

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται και από τη χρήση αντισωµάτων 

για τη σήµανση ειδικών πρωτεϊνών ανώριµων (TOAD64) νευρώνων. Πιο 

συγκεκριµένα, αν και η σήµανση µε το TOAD64 ήταν ιδιαίτερα ισχνή, αρκετά 

νεογεννηθέντα κύτταρα εκφράζουν αυτήν την πρωτεΐνη των ανώριµων νευρώνων σε 

όλες τις περικοιλιακές ζώνες πολλαπλασιασµού, ειδικά στον κοιλιακό τελεγκέφαλο και 

στον υποθάλαµο (Εικόνα 30Γ, ∆). Το γεγονός ότι το κυτταρόπλασµα των κυττάρων 

αυτών είναι µία λεπτή λωρίδα γύρω από τον µεγάλο, επιµηκυσµένο πυρήνα, 

δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των νεαρών νευρώνων. Όσον αφορά την πρωτεΐνη για 

τους ώριµους νευρώνες (NeuN) η σήµανση δεν ήταν οµοιόµορφη σε όλους τους 

νευρικούς πληθυσµούς και κανένα από τα BrdU-θετικά κύτταρα δεν σηµάνθηκε µε 

αυτήν την πρωτεΐνη. Βεβαίως πρέπει να αναφερθεί ότι η NeuN εντοπίζεται σε ελάχιστα 

κύτταρα του εγκεφάλου των σπαροειδών, και ειδικότερα στους µεγάλους νευρώνες του 

ισθµού και του εγκεφαλικού στελέχους, όπως ο φλοιοικός πυρήνας (NC), ο πυρήνας 

του οφθαλµοκινητικού νεύρου (NIII), πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού (ri, rm, rs) 

και πυρήνες δεµατίων (nuflm).  

 Στην παρεγκεφαλίδα, όλα τα νεογεννηθέντα κύτταρα µεταναστεύουν στην 

κοκκώδη στοιβάδα και αρκετά παρουσιάζουν ενεργότητα NADPH-διαφοράσης, 
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δηλαδή παράγουν NO•. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για κοκκώδη 

κύτταρα (Εικόνα 31Α). Σε καµία άλλη περιοχή του εγκεφάλου δεν παρατηρήθηκε διπλή 

σήµανση BrdU-θετικών κυττάρων µε NADPH-διαφοράση, παρόλο που το σύστηµα του 

µονοξειδίου του αζώτου φαίνεται να έχει στενή σχέση µε αρκετές περι- και 

παρακοιλιακές περιοχές δίπλα σε ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Πιο 

συγκεκριµένα ΝΟΣ θετικά κύτταρα εµφανίζονται σε παρακοιλιακές περιοχές του 

ραχιαίου θαλάµου (PPv, DP, CP) και του υποθαλάµου (LH, Hv, Hc, PVO, Εικόνα 

31Β). Σε αρκετές περιπτώσεις ΝΟΣ-θετικές ίνες παρατηρούνται πολύ κοντά και 

παράλληλα µε µεταναστευτικά µονοπάτια στην παρεγκεφαλίδα, και στον θάλαµο (CP, 

TPp), (Εικόνα 31Γ, ∆).  

 Στις φυλετικά διµορφικές περιοχές του υποθαλάµου, δηλαδή την προοπτική 

(POA) και ραχιαία υποθαλαµική περιοχή (dHA), τα νέα κύτταρα παραµένουν δίπλα 

στις κοιλίες. Στην προοπτική περιοχή, µεγάλοι ΝΟΣ-θετικοί νευρώνες εντοπίστηκαν 

πολύ κοντά στο ραχιαίο τµήµα της ζώνης κυτταρικού πολλαπλασιασµού (Εικόνα 32Α). 

Επίσης σχεδόν καθ’ όλο το µήκος της η ζώνη καλύπτεται από µεγάλους νευρώνες που 

εκφράζουν β1 αδρενεργικούς υποδοχείς (Εικόνα 32Β). Στη ραχιαία υποθαλαµική 

περιοχή τα νέα κύτταρα από την πρώτη κιόλας µέρα εκφράζουν την πρωτεΐνη 

TOAD64, χαρακτηριστική νεαρών νευρώνων αλλά και α2Α αδρενεργικούς 

υποδοχείς(Εικόνα 33Α, Ε και Γ, Ζ αντίστοιχα). Στην  περικοιλιακή ζώνη υπάρχουν 

διάσπαρτες β2 αδρενεργικές, νευρικές ίνες, ενώ µόνο στο κοιλιακό τµήµα της υπάρχουν 

ίνες γλοίας (Εικόνα 33∆). Στα κεντρικά τµήµατα της πλάγιας κοιλίας και κοντά στη 

µέση γραµµή εντοπίζονται α2Α-θετικοί αδρενεργικοί νευρώνες, των οποίων οι 

απολήξεις φτάνουν µέχρι τη ζώνη κυτταρικού πολλαπλασιασµού, καθώς και µικροί, 

αχνά σηµασµένοι ΝΟΣ-θετικοί νευρώνες στις παρακοιλιακές περιοχές (Εικόνα 33Β).  
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Εικόνα 26: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο της παρεγκεφαλίδας 

(Α, Β) και του ραχιαίου υποθαλάµου (Γ), που παρουσιάζουν την κατανοµή και 

µετανάστευση των BrdU+ κυττάρων, 24 ώρες µετά τη χορήγηση BrdU, σε ενήλικες 

(2+) τσιπούρες, πάνω ή µέσα σε ίνες γλοίας και σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς την 

εµφανή εµπλοκή γλοιακών κυττάρων. Ο κόκκινος φθορισµός αντιστοιχεί σε γλοιακά 

κύτταρα και ίνες (GFAP) και ο πράσινος σε BrdU+ κύτταρα (κίτρινα βέλη), ενώ το 

κίτρινο/πορτοκαλί χρώµα υποδηλώνει διπλή σήµανση (λευκά βέλη). Κλίµακες: 50µm 

(Α), 100µm (Β, Γ). Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 27: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του κοιλιακού 

τελεγκεφάλου (Α), του διεγκεφάλου (Β) και της παρεγκεφαλίδας (Γ, ∆), που 

παρουσιάζουν την κατανοµή των BrdU+ κυττάρων (µαύρα βέλη), 30 ηµέρες µετά τη 

χορήγηση BrdU, σε ενήλικες (2+) τσιπούρες. Κλίµακες: 100µm (Α, Γ, ∆), 200µm (Β). 

Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 28: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών στο επίπεδο του πλάγιου 

κολπώµατος της ραχιαίας υποθαλαµικής περιοχής, που παρουσιάζουν την κατανοµή 

των BrdU+ κυττάρων, 30 ηµέρες µετά τη χορήγηση BrdU, σε αρσενικά, αµφίφυλα και 

θηλυκά σπαροειδή (φαγκριά: Α-αµφίφυλα, Β-θηλυκά και τσιπούρες Γ, ∆, Ε 

αντίστοιχα), καθώς και σε στείρα υβρίδια (Sa x Pp: Ζ και Pp x Sa: Η). Φαίνεται πως τα 

θηλυκά σπαροειδή εξακολουθούν να έχουν µεγαλύτερο αριθµό σηµασµένων κυττάρων 

σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες φυλετικές καταστάσεις, ενώ τα υβρίδια έχουν γενικά 

χαµηλή σήµανση. Κλίµακες: 100µm. Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 29: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών, που αναδεικνύουν την 

αλληλεπίδραση του νοραδρενεργικού συστήµατος µε τα νεογεννηθέντα κύτταρα, στις 

ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Σε όλες τις περιπτώσεις ο κόκκινος φθορισµός 

αντιστοιχεί σε BrdU+ κύτταρα (κόκκινα βέλη), ο πράσινος σε α2Α+ (Α, Β) ή β2+ (Γ, ∆) 

κύτταρα και ίνες (κίτρινα βέλη), ενώ το κίτρινο/πορτοκαλί χρώµα υποδηλώνει διπλή 

σήµανση (επίσης και τα λευκά βέλη). Κλίµακες: 70µm (Α, Γ) και 30µm (Β, ∆). Για τις 

συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 30: ∆ιπλή σήµανση νεογεννηθέντων, BrdU+ κυττάρων (πράσινος φθορισµός 

στις Α, Γ, ∆ και κόκκινος στην Β) µε σηµαντές γλοιακών κυττάρων (GFAP), στις 

εικόνες Α και Β, καθώς και µε πρωτεΐνες ανώριµων νευρώνων (TOAD64), στις εικόνες 

Γ και ∆. Το κίτρινο/πορτοκαλί χρώµα υποδηλώνει διπλή σήµανση (επίσης και τα λευκά 

βέλη). Τα κίτρινα ή κόκκινα βέλη επιδεικνύουν µονή σήµανση BrdU. Κλίµακες: 50µm. 

Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 31: Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατοµών, στα επίπεδα της παρεγκεφαλίδας 

(Α, Γ) και του διεγκεφάλου (Β, ∆), που αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση της ΝΟ• µε 

τα νεογεννηθέντα κύτταρα, στις ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Τα µαύρα βέλη 

στην εικόνα Α καταδεικνύουν µερικά διπλά σηµασµένα (BrdU και NADPH-διαφοράση 

θετικά) κοκκώδη κύτταρα, στις εικόνες Β και ∆ δείχνουν ΝΟΣ+ νευρώνες και ίνες και 

στην εικόνα Γ αχνά σηµασµένες ίνες πιθανά γλοιακής προέλευσης. Κλίµακες: 50µm 

(Α) και 100µm (Β, Γ, ∆). Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 32: ∆ιπλή σήµανση στη φυλετικά πολυµορφική προοπτική περιοχή του 

υποθαλάµου. (Α) µικροφωτογραφία εγκάρσιας διατοµής, που αναδεικνύει την 

αλληλεπίδραση της ΝΟ• µε τα νεογεννηθέντα κύτταρα, στις ζώνες κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού. Τα µαύρα βέλη καταδεικνύουν ΝΟΣ+ νευρώνες και ίνες, ενώ τα 

κίτρινα, BrdU+ κύτταρα. (Β) παρά τη στενή σχέση δεν παρουσιάζεται συνεντοπισµός 

β1 αδρενεργικών υποδοχέων (πράσινος φθορισµός, κίτρινα βέλη) και νεογεννηθέντων 

κυττάρων (κόκκινος φθορισµός, κόκκινα βέλη). Κλίµακες: 70µm. Για τις 

συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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Εικόνα 33: ∆ιπλή και τριπλή σήµανση στη φυλετικά πολυµορφική ραχιαία περιοχή του 

υποθαλάµου. (Α, Γ) τριπλή ανοσοϊστοχηµική σήµανση συνεντοπίζει (λευκά βέλη) 

πρωτεΐνες ανώριµων νευρώνων (TOAD64, κόκκινος φθορισµός, εικόνα Α) και α2Α 

αδρενεργικούς υποδοχείς (κόκκινος φθορισµός, εικόνα Γ), σε BrdU+ κύτταρα (κίτρινα 

βέλη, πράσινος φθορισµός). Ο µπλε φθορισµός είναι κύτταρα και ίνες γλοίας. (Β) 

µικροφωτογραφία εγκάρσιας διατοµής, που αναδεικνύει την αλληλεπίδραση της ΝΟ• µε 

τα νεογεννηθέντα κύτταρα, στις ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Τα µαύρα βέλη 

καταδεικνύουν ΝΟΣ+ νευρώνες και ίνες, ενώ τα κίτρινα, BrdU+ κύτταρα. (∆) υπέρθεση 

δύο σειριακών εγκάρσιων διατοµών του ραχιαίου υποθαλάµου, µίας µε σήµανση για 

BrdU+ κύτταρα (µπλε χρώµα, µπλε βέλη) και µίας µε διπλή σήµανση της περιοχής για 

β2 αδρενεργικούς υποδοχείς (πράσινος φθορισµός, κίτρινα βέλη) και γλοία (GFAP, 

κόκκινος φθορισµός, κόκκινο βέλος). Το λευκό βέλος δείχνει διπλή σήµανση (β2 

αδρενεργικοί υποδοχείς σε ίνες γλοίας). (Ε, Ζ) ψηφιακή προβολή, σειριακή 

ανασύσταση και περιστροφή κατά 60ο, στον κατακόρυφο άξονα (z), των εικόνων Α και 

Γ αντίστοιχα, ώστε να διευκολυνθεί η παρατήρηση των διπλά σηµασµένων κυττάρων. 

Κλίµακες: 50µm (Α, Γ, ∆) και 100µm (Β). Για τις συντοµογραφίες βλ. Γλωσσάριο.  
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1. Μεθοδολογικοί Προβληµατισµοί 

 

i. Ιστοχηµική µέθοδος της NADPH-διαφοράσης για τον εντοπισµό της ΝΟΣ 

 

 Ο Hope το 1991, έδειξε ότι η NADPH-διαφοράση είναι µία συνθάση της 

ελεύθερης ρίζας του µονοξειδίου του αζώτου, ανοίγοντας το δρόµο για µια σειρά από 

µελέτες καταγραφής του ιστοχηµικού εντοπισµού της στον εγκέφαλο θηλαστικών 

(Vincent and Kimura 1992, Vincent 1994). Την ίδια χρονιά βρέθηκε ότι το 

βιοσυνθετικό µονοπάτι παραγωγής ΝΟ•, από αργινίνη µέσω ενός ενζύµου ευαίσθητου 

σε ιόντα ασβεστίου, υπάρχει ακόµη και στα αρθρόποδα, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται 

για έναν εξελικτικά συντηρηµένο µηχανισµό (Radomski et al. 1991). Αυτό µε τη σειρά 

του έδωσε το έναυσµα για πλήθος συγκριτικών µελετών σε πτηνά (Bruning 1993, 

Panzica et al. 1994, Atoji et al. 2001), αµφίβια ή ερπετά (Bruning et al. 1994, Bruning 

and Mayer 1996, Porteros et al. 1996, Munoz et al. 1996) και σε µικρότερο βαθµό 

τελεόστεους (Anken and Rahman 1996, Arevalo et al. 1995, Bruning et al. 1995). Η 

πλειοψηφία των εργασιών αυτών τονίζει την οµοιότητα των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν µε την χρήση της ιστοχηµικής και ανοσοϊστοχηµικής µεθόδου εντοπισµού 

της ΝΟΣ και ειδικά της νευρικής της ισοµορφής (nΝΟΣ). Όλοι όµως παρατηρούν, ότι 

για να αποδώσει η ιστοχηµική χρώση προαπαιτεί παρατεταµένη µονιµοποίηση του 

ιστού σε διάλυµα παραφορµαλδεΰδης, ώστε να απενεργοποιηθούν άλλα ένζυµα µε 

ενεργότητα NADPH-διαφοράσης, που δεν έχουν καµία σχέση µε τη ΝΟΣ (Matsumoto 

et al. 1993). Το πρωτόκολλο µονιµοποίησης, που ακολουθήθηκε στη συγκεκριµένη 

διατριβή, είναι το προτεινόµενο από πλήθος ερευνητών (Bruning 1993, Nakos and 

Gossrau 1994, Panzica et al. 1994) ως το καταλληλότερο για τη σωστή ανίχνευση 

νευρικών κυττάρων που παράγουν ΝΟ•.  

 

ii. Αυτοραδιογραφικός-ανοσοϊστοχηµικός εντοπισµός των α2 και β αδρενεργικών 

υποδοχέων 

 

 Οι ραδιοσηµασµένοι δεσµευτές που χρησιµοποιήθηκαν για τον 

αυτοραδιογραφικό εντοπισµό, αν και ευρέως χρησιµοποιούµενοι, παρουσιάζουν 

κάποιες ιδιαιτερότητες. Η κλονιδίνη είναι αγωνιστής των α2 ΑΥ και δεσµεύεται σε 
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όλους τους γνωστούς υπότυπους. Έχει προταθεί ότι οι α2 ΑΥ έχουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά πρόσδεσης για αγωνιστές και ανταγωνιστές, µε τους πρώτους να 

προσδένονται σε µία θέση υψηλής ή σε µία χαµηλής συγγένειας και τους τελευταίους 

να προσδένονται και στις δύο θέσεις δέσµευσης (Tsai and Lefkowitz 1979, Tallarida 

1988). Η πρόσδεση στη χαµηλής συγγένειας θέση δέσµευσης επιτυγχάνεται µόνο 

παρουσία δισθενών κατιόντων (Asakura et al. 1984, U’ Prichard et al. 1979), τα οποία 

δεν προστίθενται στα διαλύµατα επώασης που χρησιµοποιούνται στα πειράµατα, µε 

αποτέλεσµα να εντοπίζονται µόνο οι θέσεις δέσµευσης υψηλής συγγένειας.  

 Είναι επίσης γνωστό ότι η κλονιδίνη δεσµεύεται και από ιµιδαζολικούς 

υποδοχείς, κυρίως του υπότυπου Ι1, εξαιτίας του ιµιδαζολικού δακτυλίου που περιέχει 

στο µόριο της (Bricca et al. 1994, Hieble and Ruffolo 1995, Regunathan and Reis 

1996). Αν και δεν είναι γνωστό αν τέτοιοι υποδοχείς υπάρχουν στους τελεόστεους, την 

τελευταία δεκαετία έχουν εντοπιστεί και χαρακτηριστεί στον εγκέφαλο αρουραίου 

(King et al. 1995) και ανθρώπου (Bricca et al. 1994, De Vos et al. 1994, Piletz et al. 

1996). Οι µελέτες αυτές αναφέρουν, ότι η σταθερά αποδέσµευσης της 3Η-κλονιδίνης 

για αυτούς τους υποδοχείς κυµαίνεται µεταξύ 50-60nM και ο µέγιστος αριθµός θέσεων 

δέσµευσης δεν ξεπερνά τα 40fmol/mg πρωτεΐνης, γίνεται φανερό ότι πρόκειται για 

µικρό ποσοστό, χαµηλής συγγένειας, µη ειδικής δέσµευσης.  

 Η 3Η-διυδροαλπρενολόλη όπως και η προπρανολόλη είναι αγωνιστές των β ΑΥ 

και δεν ξεχωρίζουν τους β1 και β2 υπότυπους, γιατί έχουν παρόµοια χηµική συγγένεια 

(Bylund 1994). H in vitro ραδιοσήµανση εγκεφάλου τελεόστεου µε την 3Η-

διυδροαλπρενολόλη, αποκαλύπτει µία θέση δέσµευσης υψηλής συγγένειας. Σοβαρό 

µειονέκτηµα της είναι τα υψηλά ποσοστά µη ειδικής δέσµευσης (30-40%), που όµως 

εντοπίζονται πολύ εύκολα µε τη χρήση ανταγωνιστών όπως η προπρανολόλη.  

 Η πλειοψηφία των µελετών που εξετάζουν την κατανοµή των αδρενεργικών 

υποδοχέων έχει χρησιµοποιήσει την τεχνική πρόσδεσης ραδιοσηµασµένου δεσµευτή, η 

οποία προσφέρει τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης της πυκνότητας και προσδιορισµού 

των βιοχηµικών χαρακτηριστικών του µελετούµενου υποδοχέα. Εντούτοις, η ερµηνεία 

των αποτελεσµάτων πολλές φορές δυσχεραίνεται λόγω της περιορισµένης εξειδίκευσης 

των δεσµευτών. Επιπλέον, η διακριτική ικανότητα είναι χαµηλή. Ιστοχηµικές µέθοδοι 

in situ υβριδοποίησης (ISH) έχουν ξεπεράσει εν µέρει αυτά τα προβλήµατα (Meador-

Woodruff et al. 1989, 1992, Gerfen et al. 1990, Bouthenet  et al. 1991, Nicholas et al. 

1993a, 1993b, 1996, Pieribone et al. 1994, Van Dijken et al. 1996, Day et al. 1997, 

Domyancic and Morilak 1997, Winzer-Serhan 1997a, 1997b), αλλά οι τεχνικές αυτές 



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 225

δεν επιτρέπουν τον εντοπισµό των λειτουργικών µορίων, καθώς και το λεπτοµερή 

προσδιορισµό της κατανοµής των υποδοχέων σε κυτταρικό επίπεδο, για παράδειγµα 

την παρουσία σε δενδρίτες, άξονες ή κυτταρικά σώµατα, καθώς και σε προ- ή 

µετασυναπτικές µεµβράνες. Επιπλέον, τα κύτταρα µε χαµηλό σήµα δεν µπορούν να 

ανιχνευθούν. Με την κλωνοποίηση διαφόρων υποδοχέων έγινε εφικτή η δηµιουργία 

αντισωµάτων ειδικών για κάθε υπότυπο (Ariano and Sibley 1994, Van Dijken et al. 

1996). Πρόσφατα, οι πρώτες µελέτες µε τέτοια αντισώµατα έχουν επιβεβαιώσει το 

γεγονός ότι η ανοσοϊστοχηµική προσέγγιση παρέχει σαφώς υψηλότερη διακριτική 

ικανότητα, σε ανατοµικό επίπεδο, καθώς επίσης και µεγαλύτερη εκλεκτικότητα, 

διευκολύνοντας το διαχωρισµό µεταξύ των διάφορων υποτύπων αδρενεργικών 

υποδοχέων (Ariano et al. 1992, 1993, Ariano and Sibley 1994, Sesack et al. 1994, Caille 

et al. 1996, Van Dijken et al. 1996, Lee et al. 1998a, 1998b, Milner et al. 1998, Rosin et 

al. 1998).  

 Τα πολυκλωνικά αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή, 

έχουν δοκιµαστεί µόνο σε θηλαστικά. Τα γονίδια των αδρενεργικών υποδοχέων του 

ΚΝΣ στους τελεόστεους δεν έχουν ακόµα κλωνοποιηθεί, εποµένως δεν µπορούµε µε 

βεβαιότητα να θεωρήσουµε δεδοµένη την εξειδίκευση του κάθε αντισώµατος για τον 

υπότυπο στον οποίο αναφέρεται. Παρόλα αυτά υπάρχουν σοβαροί λόγοι υπέρ της 

αποδοχής της ειδικής αυτής εκλεκτικότητας των αντισωµάτων. Κατά κύριο λόγο, η 

ανοσοϊστοχηµική σήµανση κάθε υπότυπου συσχετίζεται απόλυτα µε τα δεδοµένα από 

τις αυτοραδιογραφικές µελέτες για την ποσοτική κατανοµή των α2, β1 και β2 ΑΥ. Σε 

όλες τις περιπτώσεις η σήµανση είναι έντονη και ειδική. Επιπλέον τα αντισώµατα αυτά 

αναγνωρίζουν το καρβοξυτελικό άκρο των υποδοχέων, που βρίσκεται στο εσωτερικό 

του κυττάρου. Αν και κάποιες συγκριτικές µελέτες, µεταξύ θηλαστικών, αναφέρουν ένα 

µικρό βαθµό ετερογένειας για αυτές τις περιοχές (Kobilka 1992), µοριακές µελέτες 

κλωνοποίησης του α2 ΑΥ από δέρµα ψαριού δείχνουν ότι ο µεγαλύτερος βαθµός 

οµοιότητας µεταξύ των αδρενεργικών υποδοχέων των θηλαστικών και των τελεόστεων 

εντοπίζεται στα διαµεµβρανικά και ενδοκυτταρικά τµήµατα της πρωτεΐνης, τα οποία 

θεωρούνται εξελικτικά συντηρηµένα (Svensson et al. 1993). Επιπλέον φαρµακολογικές 

και µοριακές µελέτες, καθώς και ανοσοϊστοχηµικός εντοπισµός µε χρήση αντισωµάτων 

ειδικών για τους αδρενεργικούς υποδοχείς των τελεόστεων, είναι απαραίτητος για να 

αποδεχθούµε ή να απορρίψουµε το διαχωρισµό των υποδοχέων αυτών σε υπότυπους 

και να τους συγκρίνουµε µε τους αντίστοιχους των υπόλοιπων σπονδυλωτών.  
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iii. Η ανοσοϊστοχηµική µέθοδος της BrdU 

 

 Η µελέτη της γέννησης, µετανάστευσης και τελικής διαφοροποίησης νευρικών 

κυττάρων στον εγκέφαλο ενήλικων Σπαροειδών έγινε µε τη µέθοδο της 

βρωµοδεοξυουριδίνης (BrdU), η οποία σηµαίνει κύτταρα που πρόκειται να διαιρεθούν 

(Miller and Nowakowski 1988). Η µέθοδος αυτή αντικατέστησε, λόγω των 

πλεονεκτηµάτων της, την αυτοραδιογραφική µέθοδο της τριτιωµένης θυµιδίνης, η 

οποία είχε χρησιµοποιηθεί κατά κόρον τις προηγούµενες δύο δεκαετίες, σε µελέτες που 

αφορούν το νευρικό σύστηµα. Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου της BrdU είναι η 

ευκολία µε την οποία µπορεί κανείς να διαχωρίσει τα σηµασµένα από τα µη σηµασµένα 

κύτταρα, ακόµη και σε τοµές µεγάλου πάχους (50 µm). Αντίθετα µε τη µέθοδο 

τριτιωµένης θυµιδίνης διακρίνονται τα σηµασµένα κύτταρα που είναι δίπλα στο 

ευαίσθητο στην ακτινοβολία γαλάκτωµα (2-3 µm). Εκτός από την υψηλή ευαισθησία 

της, η µέθοδος BrdU είναι επίσης γρήγορη, εφόσον η επεξεργασία του ιστού και το 

σύνολο της ανοσοϊστοχηµικής διαδικασίας, ολοκληρώνονται σε τρεις ηµέρες, σε 

αντίθεση µε τους 1-3 µήνες που απαιτεί η αυτοραδιογραφία.  

 Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της µεθόδου έχει να κάνει µε το χειρισµό του 

ιστού. Το αντίσωµα, που διατίθεται για τον εντοπισµό της BrdU, µπορεί να δράσει 

πάνω σε µονόκλωνο DNA. Έτσι το πρώτο βήµα της ανοσοϊστοχηµικής διαδικασίας 

είναι η αποδιάταξη του DNA, µε µερική υδρόλυση του ιστού (επώαση µε HCl). Ο 

χειρισµός αυτός επηρεάζει αρνητικά τη µορφολογία του ιστού, κάνοντας δύσκολη την 

αναγνώριση διαφορετικών κυτταρικών τύπων ακόµη και σε παρασκευάσµατα που 

έχουν αντιδράσει µε ειδικές χρώσεις αντίθεσης (Methyl green ή Cresyl violet). Η 

κατάλληλη τροποποίηση της µεθόδου, ώστε να µη χρειάζεται αποδιάταξη του DNA, 

ίσως µε την παρασκευή ενός νέου αντισώµατος, θα µπορούσε να λύσει αυτό το 

πρόβληµα.  

 Πρέπει βεβαίως να τονιστεί ότι εφάπαξ χορήγηση BrdU σε καµία περίπτωση δεν 

σηµαίνει το σύνολο των νεογεννηθέντων κυττάρων, αντιθέτως επειδή σε γενικές 

γραµµές η φάση S αποτελεί περίπου το 1/3 του κυτταρικού κύκλου, µπορούµε να πούµε 

ότι σηµαίνει κατά προσέγγιση το 1/3 των νέων κυττάρων (Hayes and Nowakowski 

2002), δηλαδή τα κύτταρα που εισέρχονται στη φάση S.  

 Η BrdU προσλαµβάνεται εύκολα από τα κύτταρα, στα οποία και κατακρατείται 

για µεγάλα διαστήµατα, έως και δύο χρόνια σύµφωνα µε τους Eriksson et al. 1998. 
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Μεταβιβάζεται από τα µητρικά στα θυγατρικά κύτταρα, µε αποτέλεσµα να µπορούµε 

να παρακολουθήσουµε τυχόν επαναδιαιρέσεις, τη µετανάστευση και την τελική τους 

διαφοροποίηση, µε τη χρήση ανοσοϊστοχηµικών µεθόδων διπλής σήµανσης, µε 

παράγοντες ειδικούς για συγκεκριµένους τύπους κυττάρων. Ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται στην ερµηνεία διαφορών στην ένταση της ανοσοϊστοχηµικής χρώσης, η 

οποία δεν οφείλεται πάντα σε επαναδιαίρεση του σηµασµένου κυττάρου και 

επακόλουθη αραίωση της χρώσης. Το φαινόµενο αυτό µπορεί κάλλιστα να οφείλεται σε 

ποικίλους πειραµατικούς χειρισµούς, που είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Επειδή η 

πρόσληψη της BrdU δεν είναι στοιχειοµετρική δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε τον 

αριθµό των επιπλέον διαιρέσεων που έχει κάνει ένα κύτταρο.  

 

2. Έκφραση Συνθάσης της Ελεύθερης Ρίζας του Μονοξειδίου του Αζώτου στον 

Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

 Η παρούσα µελέτη για πρώτη φορά περιγράφει την τοπογραφική κατανοµή και 

τα µορφολογικά χαρακτηριστικά κυττάρων και απολήξεων, που παράγουν ΝΟ•, σε 

εγκέφαλο ερµαφρόδιτων τελεόστεων. ∆ιακρίθηκαν 3 τύποι σηµασµένων κυττάρων, 

ανάλογα µε το µέγεθός τους, τη σήµανση ή όχι δενδριτών και την ένταση της χρώσης 

τους, όπως έχει γίνει και σε άλλες αντίστοιχες µελέτες (Arevalo et al. 1995, Anken and 

Rahmann 1996). Η κατανοµή των ΝΟΣ-θετικών (ΝΟΣ+) κυττάρων στον εγκέφαλο των 

σπαροειδών είναι ευρεία και ετερογενής και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

περιορίζεται µέσα στα ακριβή νευροανατοµικά όρια περιοχών. Είναι επίσης αρκετά 

σταθερή και συντηρηµένη στα σπαροειδή, εφόσον δεν παρατηρείται καµία ποιοτική 

(ένταση χρώσης) ή ποσοτική (αριθµός ΝΟΣ+ κυττάρων) µεταβολή του συστήµατος 

ανάλογα µε την ηλικία ή µε το φυλετικό φαινότυπο των ατόµων. Παρόλα αυτά η 

σύγκριση των αποτελεσµάτων µε µελέτες σε άλλους τελεόστεους και σπονδυλωτά είναι 

απαραίτητη για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά τον ρόλο της ΝΟ•, ως 

νευροδιαβιβαστή ή νευροτροποποιητή και τη συµµετοχή της σε µηχανισµούς 

πλαστικότητας.  
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i. Σύγκριση µε Άλλους Τελεόστεους και Σπονδυλωτά 

 

 Σε γενικές γραµµές υπάρχουν πολλές οµοιότητες, όσον αφορά την κατανοµή της 

ενεργότητας ΝΟΣ, µεταξύ των τελεόστεων που έχουν έως τώρα εξεταστεί και οι οποίοι 

ανήκουν στις οικογένειες των κυπρινοειδών (Arevalo et al. 1995, Villani and Guarnieri 

1995), σαλµονοειδών (Holmqvist et al. 1994) και των αθερινοειδών (Anken and 

Rahmann 1996, Bruning et al. 1995). Σε αρκετές περιπτώσεις τυχόν διαφοροποιήσεις 

µπορεί να οφείλονται στα διαφορετικά πρωτόκολλα µονιµοποίησης του ιστού, εφόσον 

όπως έχει δειχθεί, µεταξύ άλλων και από τους Wörl et al. 1994, παρατεταµένη 

µονιµοποίηση είναι απαραίτητη για την απενεργοποίηση της NADPH-διαφοράσης που 

δεν συσχετίζεται µε τη ΝΟΣ, κάτι που µερικές φορές παραγνωρίζεται. Αρκετές βεβαίως 

µελέτες επισηµαίνουν ότι η ένταση της χρώσης εξαρτάται και από την ενεργότητα του 

ενζύµου, εποµένως έντονη σήµανση υποδεικνύει αυξηµένη ενεργότητα (Pow 1992). Το 

ενδεχόµενο αυτό είναι µια πιθανή εξήγηση για τις παρατηρούµενες διαφορές.  

 Φαίνεται πως εξελικτικά πιο αρχέγονοι τελεόστεοι, όπως τα κυπρινοειδή, έχουν 

λιγότερα ΝΟΣ+ κύτταρα στον τελεγκέφαλο τους σε σύγκριση µε τα σπαροειδή και τα 

αθερινοειδή. Όλοι οι τελεόστεοι περιέχουν µικρού ή µεσαίου µεγέθους, αχνά 

σηµασµένα κύτταρα (τύπου ΙΙΙ) στον ραχιαίο τελεγκέφαλό τους. Η κατανοµή τους στα 

σπαροειδή είναι πιο ευρεία σε ολόκληρο τον ραχιαίο τελεγκέφαλο και δεν 

περιορίζονται σε συγκεκριµένους πυρήνες. Αντιθέτως στον κοιλιακό τελεγκέφαλο τα 

σπαροειδή παρουσιάζουν σηµαντικά εντονότερη ενεργότητα ΝΟΣ σε σύγκριση µε τους 

υπόλοιπους τελεόστεους. Ειδικότερα γύρω από την πλάγια προσθεγκεφαλική δεσµίδα 

(LFB), στο κεντρικό τµήµα του τελεγκεφάλου, οι στενά πακεταρισµένοι, τύπου ΙΙ, 

νευρώνες και το εξαιρετικά πολύπλοκο δίκτυο δενδριτών είναι αποκλειστικό 

χαρακτηριστικό των σπαροειδών.  

 Στα υπόλοιπα σπονδυλωτά ο αριθµός ΝΟΣ+ νευρώνων, έντονα ή αχνά 

σηµασµένων, στον τελεγκέφαλο είναι αισθητά µεγαλύτερος (Vincent 1994). Κάτι 

τέτοιο έχει επιβεβαιωθεί στο φλοιό, αµυγδαλοειδή πυρήνα, ιππόκαµπο, διαφραγµατικό 

πυρήνα και βασικά γάγγλια, τόσο των θηλαστικών (Mizukawa et al. 1989, Vincent and 

Kimura 1992) όσο και των πτηνών (Bruning 1993, Panzica et al. 1994). Το γεγονός 

αυτό δεν επιτρέπει οποιονδήποτε παραλληλισµό µε αντίστοιχες ή υποθετικά οµόλογες 

περιοχές των τελεόστεων µε τα θηλαστικά, εκτός ίσως από τον κεντρικό πυρήνα του 
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κοιλιακού τελεγκεφάλου (Vc) στα σπαροειδή, δίπλα στο LFB, ο οποίος θεωρείται 

οµόλογος των βασικών γαγγλίων (επίσης δίπλα στο αντίστοιχο LFB) και παρουσιάζει 

εξίσου υψηλή ενεργότητα ΝΟΣ (Northcutt and Bradford 1980, Wullimann and Rink 

2002).  

 Η σύγκριση των διεγκεφαλικών περιοχών είναι ιδιαίτερα δύσκολη κυρίως λόγω 

της κυτοαρχιτεκτονικής ποικιλοµορφίας τους αλλά και ασυµφωνίας στην ονοµατολογία 

των πυρήνων στους τελεόστεους. Στην πλειοψηφία των µέσων θαλαµικών περιοχών η 

κατανοµή των ΝΟΣ+ νευρώνων είναι παρόµοια, ενώ στις πιο πλάγιες περιοχές 

(προκαλυπτριδικές και προσπειροειδείς), τα σπαροειδή και τα αθερινοειδή έχουν 

εντονότερη ενεργότητα ΝΟΣ από τους υπόλοιπους τελεόστεους. Το ίδιο φαίνεται να 

ισχύει και για τον πλάγιο υποθάλαµο, όπου στις δύο οικογένειες παρατηρούνται 

διάσπαρτα κύτταρα όλων των τύπων, σε αντίθεση µε τα κυπρινοειδή και τα 

σαλµονοειδή, στα οποία η ΝΟΣ περιορίζεται ραχιαία και πίσω, κοντά στη µέση 

γραµµή. Σε αντίθεση µε το πρότυπο έκφρασης της ΝΟΣ στον υπόλοιπο υποθάλαµο, η 

έντονη σήµανση µεγάλων νευρώνων στην προοπτική περιοχή, καθώς και µικρών 

νευρώνων στο περικοιλιακό όργανο, φαίνεται να είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων 

των σπονδυλωτών (Vincent and Kimura 1992, Vincent 1994, Arevalo et al. 1992, 

Panzica et al. 1994).  

 Η οπτική καλύπτρα, που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του µεσεγκεφάλου, 

περιέχει ελάχιστα θετικά κύτταρα κυρίως στις ενδιάµεσες στοιβάδες της (SGFS), σε 

όλους τους τελεόστεους. Αντιθέτως η οπτική καλύπτρα των πτηνών (Bruning 1993, 

Panzica et al. 1994) και τα οµόλογα άνω διδύµια των θηλαστικών (Wallace and Fredens 

1989) περιέχουν πλήθος σηµασµένων νευρώνων. Ειδικότερα η χαρακτηριστική οµάδα 

δίπολων νευρώνων της οπτικής καλύπτρας, που παρουσιάζει έντονη ενεργότητα ΝΟΣ 

σε όλα τα υπόλοιπα σπονδυλωτά, δεν σηµαίνεται στα σπαροειδή, ενώ για τους 

υπόλοιπους τελεόστεους δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.  

 Η πλειοψηφία των υπόλοιπων περιοχών του µεσεγκεφάλου και του στελέχους 

παρουσιάζουν οµοιοµορφία σε όλα τα σπονδυλωτά, ενισχύοντας την άποψη ότι η 

λειτουργική και δοµική οργάνωση των πιο αρχέγονων περιοχών (ο πρωτόγονος 

εγκέφαλος), είναι εξελικτικά συντηρηµένη στα σπονδυλωτά (Butler and Hodos 1996), 

κάτι που υποστηρίζεται επιπλέον και από τον εντοπισµό ΝΟΣ+ κυττάρων σε ανάλογες 

περιοχές των πρωτόγονων λαµπριδών (Schober et al. 1994). Όσον αφορά την 

παρεγκεφαλίδα, τα αποτελέσµατα στους πιο αρχέγονους τελεόστεους είναι 

συγκεχυµένα, αλλά τα σπαροειδή και αθερινοειδή παρουσιάζουν έντονη σήµανση στην 
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στοιβάδα των κυττάρων Purkinje και στην κοκκώδη στοιβάδα και χαµηλή ενεργότητα 

στην µοριακή στοιβάδα, σε συµφωνία µε αντίστοιχες µελέτες σε πτηνά (Dermon and 

Stamatakis 1994) και θηλαστικά (Bredt et al. 1990).  

 

ii. Εµπλοκή της Ελεύθερης Ρίζας του Μονοξειδίου του Αζώτου(ΝΟ•)  σε 

Μηχανισµούς Πλαστικότητας 

 

 Ίσως το πιο αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό της κατανοµής των ΝΟΣ+ νευρώνων 

στον εγκέφαλο τελεόστεων, είναι το γεγονός ότι πλήθος µικρών ή µεσαίων, αχνά ή 

έντονα σηµασµένων κυττάρων βρίσκονται δίπλα ή πολύ κοντά στις περικοιλιακές 

ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο στον 

κοιλιακό τελεγκέφαλο (Vv), στην προοπτική περιοχή (POA), τον ραχιαίο θάλαµο (PPv, 

DP, CP) και τον υποθάλαµο, ειδικότερα το τµήµα του κοντά στη µέση γραµµή (dHA, 

PVO, Hv, Hc). Η προοπτική περιοχή διαφοροποιείται από το γενικό κανόνα, αφού εκεί 

εντοπίζονται κυρίως ευµεγέθεις νευρώνες, έντονα χρωσµένοι.  

 Η ιδέα ότι η ΝΟ• πιθανότατα εµπλέκεται σε µηχανισµούς πλαστικότητας και δη 

νευρογένεσης ενισχύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Πειράµατα σε 

κυτταροκαλλιέργειες έδειξαν ότι η ΝΟ• είναι απαραίτητη για τη διακοπή του 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού, δηλαδή την επαγωγή κυτόστασης και την έναρξη 

διαφοροποίησης σε κύτταρα PC12, στα οποία χορηγείται νευρικός αυξητικός 

παράγοντας (NGF: Nerve Growth Factor) (Peunova and Enikolopov 1995). 

Παρατηρήθηκε µάλιστα ότι η χορήγηση και η δράση του NGF επάγει την αύξηση της 

ενεργότητας της ΝΟΣ, η οποία αρχικά δρα ως αντιµιτωτικός παράγοντας, ευνοώντας 

την κυτταρική διαφοροποίηση, ενώ αργότερα, όταν έχει πλέον ολοκληρωθεί η 

διαφοροποίηση, καταστέλλει µηχανισµούς προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου, 

ρυθµίζοντας την επιβίωση των νέων κυττάρων (Peunova et al. 1996).  

 Κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης έχει παρατηρηθεί παροδική 

έκφραση ΝΟΣ σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, όπως για παράδειγµα στην 

παρεγκεφαλίδα πτηνών, κατά τη διάρκεια της γέννησης των κοκκωδών κυττάρων, 

προτείνοντας ένα ρυθµιστικό ρόλο της ΝΟ• στις διεργασίες µετανάστευσης των 

νεογεννηθέντων κυττάρων (Dermon and Stamatakis 1994). Αντίστοιχες παρατηρήσεις 

έχουν γίνει και στα θηλαστικά (Bredt et al. 1990, Giuili et al. 1994, Santacana et al. 

1998), ενώ πολύ πρόσφατα οι Peunova et al. 2001, έδειξαν ότι η ΝΟ• έχει καθοριστική 
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αντιµιτωτική επίδραση σε πληθυσµούς πρόδροµων νευρώνων (βλαστοκυττάρων) κατά 

την ανάπτυξη αµφίβιων.  

 Σε ενήλικα θηλαστικά, η στενή σχέση της ΝΟ• µε τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό έχει επίσης αναφερθεί. ΝΟΣ-θετικοί νευρώνες περικλείουν και είναι 

σε στενή επαφή µε την περικοιλιακή, προσθεγκεφαλική ζώνη πολλαπλασιασµού και το 

αντίστοιχο µεταναστευτικό µονοπάτι, σε ενήλικα ποντίκια (Moreno-Lopez et al. 2000). 

Επιπλέον αρκετοί νεογεννηθέντες νευρώνες εκφράζουν ΝΟΣ όταν φτάσουν στον τελικό 

τους στόχο, στους οσφρητικούς λοβούς και αρχίσουν να διαφοροποιούνται. Πειράµατα 

in vitro έδειξαν ότι νευροβλάστες, αποµονωµένοι από την προσθεγκεφαλική ζώνη 

πολλαπλασιασµού ενήλικων ποντικών, πολλαπλασιάζονται µε µεγαλύτερο ρυθµό αν 

παρεµποδιστεί η σύνθεση ΝΟ• (Matarredona et al. 2004). Οι καταστολείς αυτοί έχουν 

την ίδια επίδραση και in vivo και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ΝΟ• επιδρά σε 

συγκεκριµένο υποσύνολο του πληθυσµού των βλαστικών κυττάρων, εφόσον δεν έχει 

καµία επίδραση στους νευροβλάστες της οδοντωτής έλικας του ιππόκαµπου. Ένας 

πιθανός µηχανισµός δράσης της είναι µέσω καταστολής της ενεργότητας της κινάσης 

της τυροσίνης του υποδοχέα του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), 

ενεργοποίηση του οποίου είναι απαραίτητη για τον πολλαπλασιασµό των βλαστικών 

κυττάρων (Murillo-Carretero et al. 2002, Moreno-Lopez et al. 2004).  

 Αν και δεν έχει γίνει καµία σε βάθος παρόµοια µελέτη στους τελεόστεους, 

φαίνεται πως η στενή σχέση των ΝΟΣ+ νευρώνων και ινών µε τις περικοιλιακές ζώνες 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού, δεν είναι τυχαία. Η παρούσα εργασία αναδεικνύει για 

πρώτη φορά τη σχέση αυτή στον εγκέφαλο ενός σπονδυλωτού µε ιδιαίτερα έντονο 

ρυθµό κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία 

των νεογεννηθέντων κυττάρων, κυρίως στον υποθάλαµο, µετακινούνται ελάχιστα και 

τελικά εγκαθίστανται και διαφοροποιούνται στην παρακοιλιακή ζώνη, η οποία περιέχει 

ΝΟΣ+ νευρώνες και απολήξεις, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την ραχιαία 

υποθαλαµική περιοχή (dHA). Με βάση αυτά που προαναφέρθηκαν µπορεί κανείς να 

υποθέσει ότι η παρακοιλιακή παραγωγή ΝΟ• δρα αντιµιτωτικά και επάγει τη 

διαφοροποίηση των νέων κυττάρων. Στην περίπτωση της προοπτικής περιοχής, όπου 

έντονα χρωσµένοι, µεγάλοι νευρώνες εντοπίζονται περικοιλιακά, δεν παρατηρείται 

έντονος κυτταρικός πολλαπλασιασµός, συµβάλλοντας στην υπόθεση της αντιµιτωτική 

δράσης της ΝΟ•. Επιπλέον στην παρεγκεφαλίδα όλα τα κοκκώδη κύτταρα παράγουν 

ΝΟ•, η οποία εκτός από το νευροτροποποιητικό της ρόλο, πιθανότατα ρυθµίζει την 

µετανάστευση και επάγει την διαφοροποίηση των νέων νευρώνων. Το ίδιο συµβαίνει 
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και µε αρκετούς ΝΟΣ+ νευρώνες και απολήξεις του οσφρητικού λοβού, οι οποίοι ίσως 

να έχουν παρόµοια επίδραση στα νέα κύτταρα, αντίστοιχη µε αυτή που παρατηρείται 

στα θηλαστικά.  

 

3. Το Νοραδρενεργικό Σύστηµα των Τελεόστεων 

 

 Η µελέτη των α2 και β αδρενεργικών υποδοχέων έγινε µε αυτοραδιογραφικές και 

ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους, ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των βιοχηµικών 

τους χαρακτηριστικών, η εκτίµηση της ποσοτικής τους κατανοµής και η λεπτοµερής 

χαρτογράφησή τους, ακόµα και σε κυτταρικό επίπεδο. Για τις αυτοραδιογραφικές 

µελέτες χρησιµοποιήθηκαν δύο ραδιοσηµασµένοι δεσµευτές: 3Η-κλονιδίνη, για τους α2 

ΑΥ και 3Η-διυδροαλπρενολόλη, για τους β ΑΥ. Κινητικές µελέτες κορεσµού σε τοµές 

εγκεφάλου, έδειξαν ότι η πρόσδεση και των δύο δεσµευτών γίνεται σε µία για τον 

καθένα θέση δέσµευσης, υψηλής συγγένειας και µπορεί να φτάσει σε κορεσµό. Οι 

συγκεντρώσεις 4 και 1nM για την 3Η-κλονιδίνη και για την 3Η-διυδροαλπρενολόλη, 

αντίστοιχα είναι τουλάχιστον ίσες µε τις αντίστοιχες σταθερές αποδέσµευσης και 

αρκούν για να καλυφθεί µεγάλο µέρος του συνόλου των θέσεων δέσµευσης. Οι τιµές 

της σταθεράς αποδέσµευσης (Kd) για κάθε δεσµευτή, ήταν σε όλες τις περιοχές που 

εξετάστηκαν αρκετά χαµηλές, επιδεικνύοντας υψηλή συγγένεια των δεσµευτών µε τους 

αντίστοιχους υποδοχείς τους, γεγονός που έχει αναφερθεί και στα υπόλοιπα 

σπονδυλωτά. Οι µέγιστοι αριθµοί θέσεων δέσµευσης (Bmax) όµως, στις περισσότερες 

εγκεφαλικές περιοχές ήταν σηµαντικά µειωµένοι σε σχέση µε αυτούς που έχουν 

αναφερθεί για τα πτηνά (Dermon and Kouvelas 1988) και τα θηλαστικά (Palacios and 

Kuhar 1980, Unnerstall et al. 1985), σε µελέτες µε τους ίδιους δεσµευτές. Οι διαφορές 

αυτές µπορεί να οφείλονται στις διαφορετικές συγκεντρώσεις αδρεναλίνης και 

νοραδρεναλίνης στο πλάσµα του αίµατος ή στον εγκέφαλο των τελεόστεων και των 

υπόλοιπων σπονδυλωτών. Η εξήγηση αυτή έχει ήδη προταθεί για αντίστοιχες διαφορές 

µεταξύ πτηνών και θηλαστικών (Ball et al. 1989) και υποστηρίζεται από µελέτες που 

δείχνουν ότι οι τελεόστεοι έχουν συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα νοραδρεναλίνης και 

αδρεναλίνης  (Hart et al. 1989, Finkenbine et al. 2002). Βεβαίως δεν µπορούµε να 

αποκλείσουµε την πιθανότητα η ποικιλοµορφία αυτή να οφείλεται στα διαφορετικά 

φαρµακολογικά χαρακτηριστικά των αδρενεργικών υποδοχέων των τελεόστεων. 

Μάλιστα αρκετές µελέτες σε αδρενεργικούς υποδοχείς δέρµατος και περιφερειακών 
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οργάνων τελεόστεων έχουν αναφέρει τέτοια χαρακτηριστικά, όπως η διαφορετική 

εκλεκτικότητα και σειρά δέσµευσης αγωνιστών και ανταγωνιστών (Holmgren and 

Nilson 1982, Karlsson et al. 1989). Επιπλέον, η κλωνοποίηση και έκφραση ενός α2 ΑΥ 

από δέρµα ψαριού, αν και τονίζει τις σηµαντικές οµοιότητες µε τους αντίστοιχους 

υποδοχείς των θηλαστικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να πρόκειται για έναν 

αρχέγονο υπότυπο (Svensson et al. 1993).  

 Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δείχνουν ότι οι α2 και β ΑΥ των 

τελεόστεων έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε τους αντίστοιχους υποδοχείς των 

πτηνών (Dermon and Kouvelas 1988, Ball et al. 1989, Fernandez-Lopez et al. 1997) και 

των θηλαστικών (Palacios and Kuhar 1980, Pazos et al. 1985, Unnerstall et al. 1985). 

Με τη χρήση ειδικών, για διάφορους υπότυπους, αντισωµάτων (α2Α, α2C, β1, β2) και 

ανταγωνιστών (Betaxolol Hydrochloride και ICI 118,551) επιβεβαιώσαµε την ύπαρξη 

πολλαπλών υποτύπων ΑΥ στον εγκέφαλο των τελεόστεων και χαρτογραφήσαµε την 

κατανοµή τους. Από τα αποτελέσµατα βγαίνει το συµπέρασµα, πως οι α2Α και οι β2 ΑΥ 

είναι οι κυρίαρχοι υπότυποι στον εγκέφαλο τελεόστεων. Το γεγονός αυτό όσον αφορά 

τους α2Α ΑΥ έρχεται σε συµφωνία µε µελέτες σε πτηνά (Fernandez-Lopez et al. 1997) 

και θηλαστικά (DeVos et al. 1992, Ordway et al. 1993, Uhlen et al. 1997), ενώ για τους 

β2 ΑΥ αντίστοιχες παρατηρήσεις έχουν γίνει µόνο σε πτηνά (Fernandez-Lopez et al. 

1997, Revilla et al. 1998). Αντίθετα µελέτες σε ανθρώπους και αρουραίους, που 

δείχνουν τους β1 ΑΥ ως κυρίαρχο υπότυπο (Palacios and Kuhar 1980, Pazos et al. 

1985).  

 

i. Κατανοµή των Θέσεων ∆έσµευσης των α2 και β Αδρενεργικών Υποδοχέων στον 

Εγκέφαλο των Σπαρίδων-Συσχέτιση µε τη Νοραδρενεργική Νεύρωση 

 

 Οι αδρενεργικοί υποδοχείς παρουσιάζουν ευρεία κατανοµή στον εγκέφαλο των 

τελεόστεων, όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο, µε βάση τις µέχρι σήµερα µελέτες της 

νοραδρενεργικής νεύρωσης (για αναλυτική παρουσίαση στα σπονδυλωτά βλέπε Smeets 

and Gonzalez 2000). Οι Ekstrom et al. 1986, Ma 1994a, 1994b και 1997 και Meek et al. 

1993, έχουν περιγράψει αναλυτικά τη νοραδρενεργική νεύρωση στον εγκέφαλο 

τελεόστεων, εποµένως οποιαδήποτε σύγκριση ή συσχέτιση της ποσοτικής κατανοµής 

των υποδοχέων µε τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης γίνεται, αφορά αυτές τις µελέτες. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα δίνονται επιπλέον βιβλιογραφικές αναφορές.  
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 Σε γενικές γραµµές η κατανοµή των υποδοχέων συσχετίζεται θετικά µε τη 

νοραδρενεργική νεύρωση και περιοχές µε υψηλή νεύρωση έχουν υψηλά επίπεδα 

υποδοχέων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο ραχιαίος τελεγκέφαλος και ο 

υποθάλαµος, όπου η υψηλή πυκνότητα υποδοχέων, που καταγράφουµε, συνοδεύεται 

από αντίστοιχες αναφορές σηµαντικής νοραδρενεργικής νεύρωσης. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν και ενδιαφέρουσες αποκλίσεις. Παλαιότερες µελέτες, που αναφέρουν πυκνή 

νοραδρενεργική νεύρωση στον ραχιαίο τελεγκέφαλο αλλά µικρής έκτασης νεύρωση 

στον κοιλιακό τελεγκέφαλο, συµφωνούν µόνο κατά το πρώτο ήµισυ µε τα 

αποτελέσµατά µας. Πιο αναλυτικά, στον τελεγκέφαλο η πυκνότητα των α2 ΑΥ είναι 

υψηλότερη από αυτή των β αλλά γενικά τα επίπεδα των υποδοχέων κυµαίνονται σε 

µέτρια προς υψηλά επίπεδα. Μικρού και µεσαίου µεγέθους β2+ νευρώνες εντοπίζονται 

στους περισσότερους πυρήνες µαζί µε ένα διάχυτο δίκτυο β1+ ινών. Όσον αφορά τους 

α2 ΑΥ, που προτείνεται ότι έχουν προ- και µετασυναπτική θέση, κυρίως µικροί 

νευρώνες εντοπίζονται σε εσωτερικές και κεντρικές ζώνες (α2Α+ και α2C+, αντίστοιχα) 

και διάσπαρτες κυρίως α2C+ ίνες. Για να εξηγήσουν αντίστοιχες ασυµφωνίες στον 

κοιλιακό τελεγκέφαλο των θηλαστικών οι Uhlen et al. 1997 και οι Lategan et al. 1992, 

υποστηρίζουν την ύπαρξη πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων µεταξύ της νοραδρεναλίνης 

και της ντοπαµίνης, διαµέσω των οποίων το νοραδρενεργικό σύστηµα διευκολύνει ή όχι 

την ντοπαµινεργική νευροδιαβίβαση από τη µέλαινα ουσία προς το νεοραβδωτό σώµα, 

ρυθµίζοντας την απελευθέρωση ή και τη σύνθεση της ντοπαµίνης. Έχει δειχθεί για 

παράδειγµα, ότι ενεργοποίηση των α2Α ΑΥ στο νεοραβδωτό σώµα κουνελιού, 

καταστέλλει, τοπικά, την απελευθέρωση ντοπαµίνης, ενώ σε άλλες περιοχές 

ενεργοποίηση των α2C ΑΥ καταστέλλει τη σύνθεση της L-DOPA, που είναι πρόδροµο 

µόριο τόσο για τη ντοπαµίνη όσο και για τη νοραδρεναλίνη (Uhlen et al. 1997). 

Πολυάριθµες µελέτες σε τελεόστεους έχουν αναδείξει τη στενή σχέση του 

ντοπαµινεργικού και του νοραδρενεργικού συστήµατος, επισηµαίνοντας ότι οι 

περισσότεροι νοραδρενεργικοί νευρώνες είναι ταυτόχρονα και ντοπαµινεργικοί, 

στηρίζοντας επιπλέον την προαναφερθείσα υπόθεση (Kaslin and Panula 2001, Smeets 

and Gonzalez 2000, Meek et al. 1993).  

 Παρόµοιες αναντιστοιχίες εντοπίζονται και σε προκαλυπτριδικές περιοχές, στο 

οπίσθιο φύµα και στο προ-/σπειροειδές σύµπλεγµα. Η ανοσοϊστοχηµική σήµανση 

αποκάλυψε πλήθος θετικά σηµασµένων ινών, µε χαρακτηριστικές διογκώσεις για την 

απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή αλλά και νευρώνων, όλων των υποτύπων. Όλες αυτές 

οι περιοχές, µε την εξαίρεση του προ-/σπειροειδούς συµπλέγµατος, δέχονται έντονη 
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ντοπαµινεργική νεύρωση (Kaslin and Panula 2001), ενισχύοντας την πιθανότητα 

νοραδρενεργικών-ντοπαµινεργικών αλληλεπιδράσεων. Όσον αφορά το προ-

/σπειροειδές σύµπλεγµα, εργασίες αναφέρουν αµφίδροµη σύνδεσή του µε περιοχές του 

ραχιαίου τελεγκεφάλου, πλούσιες σε α2 και β ΑΥ, καθώς και µε έντονη ντοπαµινεργική 

νεύρωση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο πιθανής αλληλεπίδρασης προσυναπτικών 

(προ-/σπειροειδές σύµπλεγµα) και µετασυναπτικών (ραχιαίος τελεγκέφαλος) 

απολήξεων µε το ντοπαµινεργικό σύστηµα (Echteler and Saidel 1981, Murakami et al. 

1983, Murakami et al. 1986). Είναι επίσης πιθανή η θετική επίδραση τελεγκεφαλικών, 

ντοπαµινεργικών νευρώνων, που ίσως έχουν προσυναπτικούς α2 και β ΑΥ, 

προκαλώντας αύξηση των επιπέδων των αντίστοιχων υποδοχέων στο θαλαµικό 

σύµπλεγµα.  

 Σε όλες τις υπόλοιπες εγκεφαλικές περιοχές η νοραδρενεργική νεύρωση είναι σε 

αντιστοιχία µε την κατανοµή και τα επίπεδα των υποδοχέων που καταγράφηκαν στην 

παρούσα µελέτη. Οι άλλοι πυρήνες του θαλάµου επιδεικνύει µέτρια επίπεδα α2 και β 

ΑΥ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αν και βρέθηκαν θετικές ίνες όλων των 

υποτύπων, εντοπίστηκαν αποκλειστικά β1+ νευρώνες διάσπαρτοι στο θάλαµο και 

καθόλου β2, ενώ α2Α+ πληθυσµοί ήταν περιορισµένοι στο ραχιαίο τµήµα του, 

ακολουθώντας την κατανοµή ντοπαµινεργικών νευρώνων (Kaslin and Panula 2001). 

Στον υποθάλαµο παρατηρείται ένα προσθιοπίσθιο κλινές αύξησης της πυκνότητας των 

ΑΥ, κυρίως των α2Α. Έντονα σηµασµένες α2Α+ και α2C+ ίνες βρίσκονται πολύ κοντά 

στις περικοιλιακές επιφάνειες, ενώ αντίστοιχες β1 και β2 ίνες είναι διάσπαρτες 

οµοιόµορφα. Συσσωµατώµατα µικρών α2Α+ και α2C+ νευρώνων εντοπίζονται γύρω από 

την πλάγια κοιλία, το οπίσθιο φύµα και την κοιλιακή µέση γραµµή, ενώ µεγάλοι και 

µεσαίοι νευρώνες όλων των υποτύπων είναι διασκορπισµένοι στους κατώτερους 

λοβούς, στο πλάγιο φύµα και κοντά στη µέση γραµµή.  

 Ο κύριος πυρήνας του νοραδρενεργικού συστήµατος, υποµέλανας τόπος (LoC), 

περιέχει ένα συσσωµάτωµα µονόπολων ή δίπολων νευρώνων (α2Α, β1 και β2+), µε 

δενδρίτες κατευθυνόµενους προς την εξωτερική, κοιλιακή πλευρά του στελέχους (µόνο 

β1 και β2+), το οποίο περιέχει την υψηλότερη πυκνότητα α2 ΑΥ σε ολόκληρο τον 

εγκέφαλο των ερµαφρόδιτων τελεόστεων. Μια παρόµοια οµάδα κυττάρων έχει µέχρι 

στιγµής εντοπιστεί σε αρκετούς τελεόστεους και έχει επιπλέον ταυτοποιηθεί ως το 

σηµείο εκκίνησης σχεδόν του συνόλου της νοραδρενεργικής νεύρωσης των πιο 

πρόσθιων εγκεφαλικών περιοχών (Ma 1994b, Ekstrom et al. 1986, Meek et al. 1993, 

Kaslin and Panula 2001, Brantley and Bass 1998, Sas et al. 1990). Το υπόλοιπο του 
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ισθµού και της γέφυρας, περιοχές που λαµβάνουν έντονη νοραδρενεργική νεύρωση, 

επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα υποδοχέων και τον µεγαλύτερο αριθµό ανοσοϊστοχηµικά 

σηµασµένων ινών και νευρώνων, όλων των υποτύπων, σε συµφωνία µε µελέτες του 

νοραδρενεργικού συστήµατος σε τελεόστεους και σε άλλα σπονδυλωτά (Moons et al. 

1995, Mello et al. 1998, Smeets and Gonzalez 2000), ενισχύοντας την άποψη του 

εξελικτικά συντηρηµένου συστήµατος.  

 Κέντρα πολυαισθητικής σύγκλισης, όπως η οπτική καλύπτρα και το ηµικυκλικό 

κέρας, περιέχουν περισσότερες θέσεις δέσµευσης β αδρενεργικών υποδοχέων και τα 

επιφανειακά στρώµατά τους παρουσιάζουν µεγαλύτερο αριθµό α2Α+, β1 και β2 

νευρώνων και απολήξεων από τις εν τω βάθει στοιβάδες, σε συµφωνία µε αναφορές 

πως οι στοιβάδες αυτές προβάλλουν αλλά και νευρώνονται από θαλαµικές περιοχές µε 

υψηλά επίπεδα υποδοχέων, όπως οι προσπειροειδείς πυρήνες (Colin and Northcutt 

1995, Ito et al. 1980a, 1980b, Ito and Vanegas 1984, Peyrichoux et al. 1986, Sakamoto 

et al.1981, Meek and Schellart 1978, Murakami et al. 1986, Bass et al. 2000). 

Περισσότερες θέσεις δέσµευσης β αδρενεργικών υποδοχέων, εντοπίζονται επίσης στο 

υπόλοιπο εγκεφαλικό στέλεχος, τους βοηθητικούς παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες και την 

παρεγκεφαλίδα, ενώ υπάρχει επιπλέον έντονη β1 και β2 ανοσοϊστοχηµική σήµανση. 

Ειδικότερα στη µοριακή στοιβάδα της παρεγκεφαλίδας καθώς και στη στοιβάδα των 

κυττάρων Purkinje, τόσο οι δενδρίτες όσο και τα κυτταρικά σώµατα είναι έντονα 

σηµασµένα, επιδεικνύοντας κυρίως β1+ ενεργότητα.  

 

ii. Σύγκριση µε τα Υπόλοιπα Σπονδυλωτά-Ανατοµικές και Λειτουργικές Συσχετίσεις 

 

 Ο διπλός εντοπισµός των αδρενεργικών υποδοχέων και των υποτύπων τους µε 

τη χρήση αυτοραδιογραφικών και ανοσοϊστοχηµικών µεθόδων είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµος, εφόσον προσφέρει ποσοτικά στοιχεία αλλά και λεπτοµερή ανατοµικά 

δεδοµένα, προς επεξεργασία. Προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα να γίνει σε βάθος 

σύγκριση της δοµής και λειτουργίας εγκεφαλικών περιοχών των σπονδυλωτών, να 

εξεταστούν πιθανές αναλογίες ή οµολογίες και να διερευνηθούν εξελικτικές τάσεις. Στα 

πλαίσια αυτά, αν τα αποτελέσµατα ερµηνευθούν προσεκτικά και πάντα σε συνδυασµό 

µε συµπεράσµατα άλλων εργασιών, µπορούν να γίνουν και πράγµατι γίνονται, κάποιες 

συσχετίσεις (Dietl and Palacios 1988). Ιδιαίτερα σηµαντικό, προς αυτήν την 
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κατεύθυνση, είναι και το γεγονός ότι στον εγκέφαλο των τελεόστεων εντοπίστηκαν 

υπότυποι ΑΥ, αντίστοιχοι µε αυτούς που υπάρχουν στα υπόλοιπα σπονδυλωτά.  

 Παρότι η ανατοµική και λειτουργική οργάνωση του τελεγκεφάλου των 

τελεόστεων αλλά και οι οµολογίες του µε τους εγκεφάλους των χερσαίων σπονδυλωτών 

εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αινιγµατική, η εξέταση ανατοµικών και 

συνδεσµολογικών δεδοµένων έχει οδηγήσει στην επικράτηση ορισµένων θεωριών. 

Πιστεύεται πως η µέση ραχιαία ζώνη (Dm) είναι µεταιχµιακή περιοχή, οµόλογη του 

αµυγδαλοειδούς πυρήνα των θηλαστικών, η οποία εµπλέκεται σε διαδικασίες 

συναισθηµατικής αξιολόγησης ή αποθήκευσης ερεθισµάτων και συµπεριφορές, όπως 

για παράδειγµα η επιθετικότητα (Zald 2003, Ono et al. 1995, Martinez-Garcia et al. 

2002, Braford 1995, Portavella et al. 2002). Αυτοραδιογραφικές µελέτες σε θηλαστικά 

(Pazos et al. 1988, Unnerstall et al. 1984) και πτηνά (Fernandez-Lopez et al. 1997), 

έχουν δείξει αυξηµένα επίπεδα α2 ΑΥ και οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από 

φυλετικούς διµορφισµούς (Cooke et al. 1998, Larson et al. 2003b), σε πλήρη συµφωνία 

µε τα αποτελέσµατά µας, στα ερµαφρόδιτα είδη που µελετήθηκαν. Εκτός των 

παραπάνω, in situ υβριδοποίηση και ανοσοϊστοχηµική σήµανση αδρενεργικών 

υποδοχέων καταδεικνύουν την κυριαρχία των α2Α ΑΥ, στα θηλαστικά, γεγονός που 

επίσης συµφωνεί µε τα αποτελέσµατά µας (Nicholas et al. 1993a, Talley et al. 1996).  

 Όσον αφορά τις έξω ραχιαίες τελεγκεφαλικές περιοχές (Dl), πρόσφατες εργασίες 

τις εµπλέκουν σε µηχανισµούς µάθησης και δηµιουργίας µνήµης, προσδίνοντάς της 

λειτουργία παρόµοια µε αυτή του ιππόκαµπου των υπόλοιπων σπονδυλωτών 

(Rodriguez et al. 2002, Portavella et al. 2002). Στα πτηνά ο ιππόκαµπος περιέχει 

χαµηλή πυκνότητα α2 και µέτρια β ΑΥ (Ball et al. 1989, Fernandez-Lopez et al. 1997), 

ενώ στα θηλαστικά το ίδιο ισχύει για τους α2 ΑΥ στο πρόσθιο-ραχιαίο τµήµα όχι όµως 

και στο οπίσθιο-κοιλιακό (κροταφικό) τµήµα, το οποίο έχει υψηλά επίπεδα α2 

υποδοχέων (Unnerstall et al. 1984). Τα αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν την κροταφική 

οµολογία της Dl, γεγονός που ενισχύεται και από την επικράτηση των β2 ΑΥ, τόσο 

στους τελεόστεους όσο και στα θηλαστικά (Nicholas et al. 1993b). Οι υπόλοιπες 

ραχιαίες περιοχές θεωρούνται οµόλογες του ραχιαίου χιτώνα (νεοφλοιού) των αµνιοτών 

(Northcutt and Braford 1980, Braford 1995, Butler 2000). Τα δεδοµένα µας 

υποστηρίζουν µία τέτοια αντιστοιχία, εφόσον οι θέσεις δέσµευσης των α2 και β ΑΥ 

είναι λίγο πάνω από το µέσο όρο, όπως ακριβώς στα πτηνά (Fernandez-Lopez et al. 

1997, Dermon and Kouvelas 1989) και στα θηλαστικά (Palacios and Kuhar 1980, Pazos 
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et al. 1988), ενώ µάλιστα στα πτηνά η επικυριαρχία των β2 ΑΥ έχει επίσης καταγραφεί, 

όπως και στους τελεόστεους (Fernandez-Lopez et al. 1997).  

 Ο κοιλιακός τελεγκέφαλος θεωρείται οµόλογος των υποφλοιοικών περιοχών του 

προσθεγκεφάλου των χερσαίων σπονδυλωτών, µε το ραχιαίο του τµήµα (Vd, Vc, Vs) 

να αντιστοιχεί στο ραβδωτό σώµα και το πλάγιο τµήµα του (Vv, Vl) στους 

διαφραγµατικούς πυρήνες (Northcutt and Braford 1980, Wullimann and Rink 2002). 

Όσον αφορά το τελευταίο η αντιστοιχία υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατά µας, λόγω 

των υψηλών επιπέδων των α2 και β ΑΥ και την επικράτηση του α2Α υπότυπου σε 

θηλαστικά (Unnerstall et al. 1984, Talley et al. 1996, Smeets and Gonzalez 2000) και 

πτηνά (Ball et al. 1989, Fernandez-Lopez 1997). Η κατάσταση είναι διαφορετική για το 

ραχιαίο τµήµα του κοιλιακού τελεγκεφάλου, αφού στα θηλαστικά εντοπίζονται χαµηλά 

επίπεδα α2 και υψηλά β ΑΥ, ενώ εµείς αντίθετα παρατηρούµε υψηλά επίπεδα και των 

δύο τύπων (Unnerstall et al. 1984, Palacios and Kuhar 1980, Pazos et al. 1988). Ο 

ανοσοϊστοχηµικός εντοπισµός κυρίως α2C και β2 υποδοχέων σε δενδρίτες και κυτταρικά 

σώµατα δεν προσφέρει κάποια εξήγηση. Είναι πιθανό η περιοχή να αποτελεί κλασσικό 

παράδειγµα ανεξάρτητης (αποκλίνουσας) εξέλιξης, που οδήγησε τις περιοχές αυτές σε 

σηµαντική διαφοροποίηση.  

 Στο ίδιο συµπέρασµα µπορούµε να καταλήξουµε συγκρίνοντας τα 

αποτελέσµατα στο οπίσθιο φύµα (TP) και τον οπίσθιο υποθάλαµο (Hc), που 

θεωρούνται περιοχές οµόλογες της µέλαινας ουσίας των αµνιοτών (Rink and 

Wullimann 2001, Kaslin and Panula 2001), καθώς και των προκαλυπτριδικών περιοχών 

και των ηνίων, που απαντώνται σε όλα τα σπονδυλωτά (Butler and Hodos 1996). Οι 

τελεόστεοι επιδεικνύουν µέτρια προς υψηλά επίπεδα α2 ΑΥ σε όλες αυτές τις περιοχές, 

εκτός από τα ηνία που περιέχουν ελάχιστες θέσεις δέσµευσης. Αντιθέτως στα 

θηλαστικά, για τη µέλαινα ουσία (Unnerstall et al. 1984) και στα πτηνά, για τις 

προκαλυπτριδικές και ηνιακές περιοχές (Dermon and Kouvelas 1989, Fernandez-Lopez 

1997), οι παρατηρήσεις είναι αντίστροφες. Επιπλέον, ενώ ο α2Α υπότυπος είναι 

κυρίαρχος στο οπίσθιο φύµα και υποθάλαµο των τελεόστεων, στη µέλαινα ουσία των 

θηλαστικών επικρατεί ο α2C υπότυπος. Η µόνη συµφωνία εντοπίζεται στον υψηλό 

αριθµό θέσεων δέσµευσης β ΑΥ στις προκαλυπτριδικές περιοχές πτηνών και ιχθύων, η 

οποία σε συνδυασµό µε το παράλληλο αναπτυξιακό τους πρότυπο επιτρέπει τη 

συσχέτισή τους (Dermon and Kouvelas 1989).  

 Για την πλειοψηφία των υπόλοιπων εγκεφαλικών περιοχών η κατανοµή των 

αδρενεργικών υποδοχέων είναι παρόµοια µε αυτή σε πτηνά και θηλαστικά. Πιο 
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συγκεκριµένα η παρουσία αυξηµένου αριθµού θέσεων δέσµευσης α2 ΑΥ στον 

υποθάλαµο τελεόστεου έρχεται σε συµφωνία µε δεδοµένα από θηλαστικά (Unnerstall et 

al. 1984) και πτηνά (Ball et al. 1989, Dermon and Kouvelas 1989, Fernandez-Lopez 

1997). Τα ανοσοϊστοχηµικά µας δεδοµένα σε συνδυασµό µε αυτά των Aoki et al. 1994 

και Talley et al. 1996, υποδεικνύουν ότι ο α2Α είναι ο κυρίαρχος υποθαλαµικός 

υπότυπος σε όλα τα σπονδυλωτά. Οι στοιβαδωτές δοµές του µεσεγκεφάλου, δηλαδή η 

οπτική καλύπτρα, οµόλογη των άνω διδυµίων και το ηµικυκλικό κέρας, οµόλογο των 

κάτω διδυµίων στα θηλαστικά (Butler and Hodos 1996), περιέχουν µέτρια επίπεδα α2 

και β ΑΥ σε διάφορες στοιβάδες, µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που έχει περιγραφεί για 

τα πτηνά (Ball et al. 1989, Dermon and Kouvelas 1989, Fernandez-Lopez 1997) και 

θηλαστικά (Palacios and Kuhar 1980, Unnerstall 1984),αναδεικνύοντας το σηµαντικό 

ρόλο του νοραδρενεργικού συστήµατος στην επεξεργασία και σύγκλιση πολλαπλών 

ερεθισµάτων. Μάλιστα η διαφορική διαµερισµατοποίηση των υποδοχέων σε 

συγκεκριµένες στοιβάδες αντανακλά την εξειδικευµένη χωροχρονική επεξεργασία των 

πληροφοριών.  

 Αυτοραδιογραφικές µελέτες µε ποικιλία αγωνιστών και ανταγωνιστών των α2 

ΑΥ, σε πλήθος σπονδυλωτών, καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα µε την παρούσα 

εργασία: η πιο έντονα σηµασµένη, µε τα υψηλότερα επίπεδα α2 ΑΥ περιοχή, 

τουλάχιστον στον οπισθεγκέφαλο, είναι ο υποµέλανας τόπος (LoC), (Unnerstall et al. 

1984, Dermon and Kouvelas 1989). Υπάρχει γενική συµφωνία για την έκφραση των α2Α 

και α2C υποτύπων στον LoC (Nicholas et al. 1993a, Lee et al. 1998a, 1998b, Rosin et al. 

1996) αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για την ύπαρξη άλλων υποτύπων, αν και υπάρχουν 

αναφορές για εντοπισµό β1 και β2 ΑΥ (Nicholas  et al. 1996). Το υπόλοιπο στέλεχος, 

συµπεριλαµβανοµένου του δικτυωτού σχηµατισµού, του συµπλόκου των πυρήνων της 

ραφής, των πυρήνων κινητικών νεύρων και του ισθµού, είναι πλούσιο σε α2 και β ΑΥ, 

µε ιδιαίτερα έντονη την παρουσία όλων των υποτύπων, σε όλα τα σπονδυλωτά (Smeets 

and Gonzalez 2000, Unnerstall et al. 1984, Palacios and Kuhar 1980, Nicholas et al. 

1993a, 1993b, Wanaka et al. 1989). Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η κατανοµή των 

αδρενεργικών υποδοχέων στην παρεγκεφαλίδα τελεόστεου, όπου παρατηρούνται 

σχεδόν µηδενικά επίπεδα α2 και υψηλά επίπεδα β ΑΥ, ειδικά στην µοριακή στοιβάδα 

και στην στοιβάδα των κυττάρων Purkinje αλλά και επικράτηση του β2 υπότυπου, 

έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε µελέτες σε πτηνά (Dermon and Kouvelas 1989, 

Fernandez-Lopez 1997) και θηλαστικά (Unnerstall et al. 1984, Palacios and Kuhar 
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1980), προτείνοντας τη συντήρηση του ρόλου του νοραδρενεργικού συστήµατος στην 

παρεγκεφαλίδα.  

 

iii. Μετεµβρυϊκή Ανάπτυξη των α2 και β Αδρενεργικών Υποδοχέων στον Εγκέφαλο 

του είδους Pagrus pagrus 

 

 Η µελέτη της ποσοτικής κατανοµής των α2 και β ΑΥ στον αναπτυσσόµενο 

εγκέφαλο τελεόστεου, δείχνει ξεκάθαρα, µέσω των παρατηρούµενων µεταβολλών, τον 

προσαρµοστικό και ρυθµιστικό ρόλο του νοραδρενεργικού συστήµατος καθόλη τη 

διάρκεια της ζωής. Η κατανοµή των θέσεων δέσµευσης των α2 και β ΑΥ παραµένει 

σταθερή στο χώρο και στο χρόνο αλλά η πυκνότητά τους αλλάζει µε την πάροδο του 

χρόνου, από ηλικία σε ηλικία. Βεβαίως πρέπει να τονιστεί ότι αρκετές περιοχές 

επιδεικνύουν σταθερότητα κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης, κάτι που ισχύει σε 

µικρότερο βαθµό για τους β ΑΥ, η πυκνότητα των οποίων µεταβάλλεται στην 

πλειοψηφία των εγκεφαλικών περιοχών που αναλύθηκαν.  

 Το πρότυπο της έκφρασης των α2 ΑΥ στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο φαγκριού 

παρουσιάζει αυξηµένη ποικιλοµορφία. Οι περιοχές στις οποίες παρατηρείται µεταβολή 

των επιπέδων των υποδοχέων µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: περιοχές στις 

οποίες η πυκνότητα των υποδοχέων αυξάνει, µερικές φορές παροδικά, στο 5ο έτος της 

ζωής και περιοχές στις οποίες η πυκνότητα αυτή µειώνεται µε την άνοδο της ηλικίας. 

Πιο συγκεκριµένα στον ραχιαίο τελεγκέφαλο, µέσες (Dm) και πλάγιες (Dl) ζώνες 

εµπλουτίζονται σηµαντικά µε α2 ΑΥ κατά την ηλικία 4+, ενώ µέσες κοιλιακές περιοχές 

(Vs) µειώνουν τα επίπεδα των υποδοχέων τους από πολύ νωρίς. Παρόµοιες 

καταστάσεις παρατηρούνται και στον θάλαµο, όπου το προσπειροειδές σύµπλεγµα 

παρουσιάζει αύξηση των επιπέδων των α2 ΑΥ στην ηλικία 4+, ενώ στις µέσες περιοχές 

(VM, VL, PPv) έχουµε σηµαντική µείωση µε την ηλικία. Το οπίσθιο φύµα (TPp) 

παρουσιάζει µια ιδιόµορφη συµπεριφορά, αφού τα επίπεδα των υποδοχέων του 

µειώνονται σηµαντικά µετά την ηλικία 0+, ακολούθως αυξάνονται παροδικά στην 

ηλικία 4+, για να ξαναµειωθούν ένα χρόνο αργότερα. Στον υποθάλαµο οι υποδοχείς 

αυξάνονται στην πλειοψηφία των κεντρικών πυρήνων, στην ηλικία 4+, µε µοναδικές 

εξαιρέσεις έναν πρόσθιο (ΤΑ) και έναν οπίσθιο (Hc) πυρήνα, όπου έχουµε µείωση των 

υποδοχέων. Στο στέλεχος, ο υποµέλανας τόπος (LoC) ακολουθεί το ίδιο αναπτυξιακό 

πρότυπο µε το οπίσθιο φύµα, µε τελικό αποτέλεσµα την πτώση των επιπέδων των 
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υποδοχέων στην ηλικία 5+, ενώ πιο πίσω άλλοι πυρήνες της µέσης γραµµής έχουν 

χαµηλότερα επίπεδα υποδοχέων στις µεγάλες ηλικίες. Τέλος η µεγαλύτερη στοιβάδα 

της οπτικής καλύπτρας (SGFS) και βοηθητικοί παρεγκεφαλιδικοί πυρήνες (lv), 

παρουσιάζουν επίσης πτωτικές τάσεις.  

 Σε αντίθεση µε την ποικιλοµορφία της αναπτυξιακής έκφρασης των α2 ΑΥ, η 

δέσµευση β υποδοχέων συσχετίζεται πάντοτε αρνητικά µε την ηλικία. Τα επίπεδα των 

υποδοχέων µειώνονται σηµαντικά όσο η ηλικία αυξάνει, στην συντριπτική πλειοψηφία 

των περιοχών που αναλύθηκαν και στις περισσότερες περιπτώσεις η µείωση αυτή είναι 

απότοµη και συµβαίνει αµέσως µετά το πρώτο έτος της ζωής. Σε λίγες µέσες (Dm) και 

οπίσθιες περιοχές (Dp, Dlp) του ραχιαίου τελεγκεφάλου η µείωση των υποδοχέων είναι 

σταδιακή αλλά πάλι ξεκινά αµέσως µετά την ηλικία 0+. Τέλος στον ραχιαίο θάλαµο 

(PPd, PPv, DP, CP) και στον ραχιαίο υποθάλαµο (dHA) εν µέσω µιας πτωτικής τάσης 

παρατηρείται σηµαντική άνοδος των β ΑΥ κατά το 5ο έτος ζωής (4+).  

 Μια πιο προσεκτική εξέταση των αποτελεσµάτων αποκαλύπτει πιθανές 

αλληλεπιδράσεις των α2 και β ΑΥ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Υπολογισµός του 

λόγου των πυκνοτήτων των α2/β ΑΥ, σε κάθε ηλικιακή κλάση και σύγκριση αυτών των 

λόγων σε περιοχές που εντοπίζονται αναπτυξιακές µεταβολές των υποδοχέων, 

αποκαλύπτει µερικά ενδιαφέροντα στοιχεία (Σχήµα 11). Καταρχήν πρέπει να τονιστεί 

ότι η πλειοψηφία των εγκεφαλικών περιοχών που εξετάστηκαν, δεν παρουσιάζει 

σηµαντικές µεταβολές όσον αφορά τον επικρατέστερο σε κάθε στάδιο υπότυπο. Έτσι το 

σύνηθες είναι: αν µια περιοχή έχει από την αρχή περισσότερους α2 απ’ ότι β ΑΥ, η 

αναλογία αυτή δεν αλλάζει καθόλη τη διάρκεια της ζωής και το αντίστροφο. Σε αυτές 

τις περιοχές ανήκει και ο υποµέλανας τόπος (LoC), ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον επειδή ενώ οι α2 ΑΥ επικρατούν συνεχώς, µετά την ηλικία 1+ η πυκνότητά 

τους διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται σε σχέση µε αυτήν των β υποδοχέων. Η 

δραµατική αυτή αύξηση θα µπορούσε να οφείλεται σε αύξηση των α2 υποδοχέων στα 

κυτταρικά σώµατα (αυτοϋποδοχέων), για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της έκρισης 

νοραδρεναλίνης. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, όπου παρατηρείται αλλαγή του 

αδρενεργικού φαινοτύπου, αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι µεταβολές 

εντοπίζονται µόνο σε πυρήνες που έχουν αρχικά περισσότερους β ΑΥ. Έτσι στην 

ραχιαία προοπτική περιοχή (PMm) και σε στοιβάδες της οπτικής καλύπτρας (SGFS, 

SGC), παρατηρείται παροδική επικράτηση των α2 υποδοχέων, περίπου από το 3ο έως το 

5ο έτος ζωής και τελική επαναφορά στον αρχικά κυρίαρχο υπότυπο τους β ΑΥ. Η 

πλειοψηφία όµως των περιοχών στον ραχιαίο (Dm1 Dm3, Dld) και κοιλιακό 
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τελεγκέφαλο (OB, Vv, Vd, Vs, Vc), στον πλάγιο θάλαµο (PGm, PGl) και υποθάλαµο 

(NDTL, NCILa, NCILp) µαζί µε την πρόσθια προοπτική περιοχή (PPa) και στο 

στέλεχος (nuflm, GC, is), χαρακτηρίζονται κυρίως από α2 ΑΥ, συνήθως µετά τον 

δεύτερο χρόνο ζωής τους, οι οποίοι τελικά επικρατούν. Αν και στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα επίπεδα των υποδοχέων µειώνονται καθώς τα ψάρια ωριµάζουν, 

φαίνεται πως οι διαφορετικοί ρυθµοί της µείωσης καθορίζουν ποιος θα είναι ο 

επικρατέστερος τύπος υποδοχέα σε κάθε στάδιο. Έτσι για παράδειγµα στον LoC η 

πυκνότητα των β υποδοχέων αρχίζει να µειώνεται νωρίτερα αλλά και µε γρηγορότερο 

ρυθµό απ’ ότι η πυκνότητα των α2 και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον τριπλασιασµό των 

επιπέδων των α2 ΑΥ.  

 Η λειτουργική σηµασία των µεταβολών αυτών δεν είναι γνωστή και τα δεδοµένα 

δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, αν και η υπόθεση της αυτό-

ρύθµισης της έκκρισης της νοραδρεναλίνης µπορεί εν µέρει να αποτελεί εξήγηση. 

Εφόσον οι περισσότερες εγκεφαλικές περιοχές περιλαµβάνουν α2 και β ΑΥ 

ταυτόχρονα, η πιθανότητα οι δύο αυτοί υποδοχείς να έχουν συµπληρωµατικούς ρόλους 

είναι µεγάλη. Αρκετές µελέτες σε θηλαστικά έχουν δείξει τη στενή σχέση των δύο 

υποδοχέων, που µοιράζονται κοινά µονοπάτια δεύτερων αγγελιοφόρων (αδενυλική 

κυκλάση), µέσω της σύνδεσής τους µε ανασταλτικές (Gi) ή διεγερτικές (Gs) πρωτεΐνες 

αντίστοιχα (Kobilka 1992). Έχουν επίσης διερευνηθεί πιθανές βιοχηµικές και 

λειτουργικές αλληλεπιδράσεις και σε κάποιες περιπτώσεις διέγερση των β ΑΥ οδηγεί 

σε αύξηση των επιπέδων των α2 ΑΥ, ενώ δέσµευση αγωνιστών ή ανταγωνιστών στον 

ένα υποδοχέα οδηγεί σε αύξηση ή µείωση της ενεργότητας του άλλου υποδοχέα 

(Kitamura and Nomura 1985, Nakamura et al. 1991, Nomura et al. 1984).  
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Σχήµα 11: Λόγος των πυκνοτήτων α2/β αδρενεργικών υποδοχέων ανά ηλικιακή κλάση, σε 

ενδεικτικές περιοχές όπου εντοπίζονται αναπτυξιακές µεταβολές των υποδοχέων, στον 

εγκέφαλο τελεόστεου Pagrus pagrus. Σε ελάχιστες περιοχές (PMm, SGC, SGFS) παρατηρούµε 

παροδική υπερέκφραση των α2 αδρενεργικών υποδοχέων, περίπου από τις ηλικίες 2+ έως 4+. 

Οι υπόλοιπες περιοχές, ενώ αρχικά περιέχουν περισσότερες θέσεις δέσµευσης β αδρενεργικών 

υποδοχέων, στην πορεία της ανάπτυξής τους αλλάζουν φαινότυπο και επικρατούν οι α2 

υποδοχείς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υποµέλανας τόπος, που αν και εκφράζει περισσότερους 

α2 υποδοχείς καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου, µετά την ηλικία 1+, η πυκνότητα των 
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α2 σε σχέση µε τους β υποδοχείς διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται. Οι υπόλοιπες περιοχές, 

που δεν συµπεριλαµβάνονται στο διάγραµµα, παρουσιάζουν σταθερό φαινότυπο αδρενεργικών 

υποδοχέων καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους.  

 
 
 Αν και λίγες µελέτες έχουν παρακολουθήσει την ανάπτυξη των αδρενεργικών 

υποδοχέων σε βάθος χρόνου, αρκετά µετά την ενηλικίωση, η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας µε αντίστοιχες σε θηλαστικά κυρίως, οδηγεί σε 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Η γενική µείωση των επιπέδων των αδρενεργικών 

υποδοχέων καθώς η ηλικία αυξάνει, φαίνεται πως είναι κοινό χαρακτηριστικό των 

σπονδυλωτών. Για τους α2 υποδοχείς αυτό έχει παρατηρηθεί στον υποµέλανα τόπο 

(LoC) και στις περισσότερες οπισθεγκεφαλικές περιοχές λαγών, ηλικίας τουλάχιστον 2 

ετών (Hamilton et al. 1984). Αυτό ισχύει και για αρκετούς θαλαµικούς, υποθαλαµικούς 

και τελεγκεφαλικούς πυρήνες (Hamilton et al. 1984, Mishra et al. 1985, Pascual et al. 

1991), καθώς και για παρεγκεφαλιδικές περιοχές (Flügge et al. 1993a). Αύξηση της 

πυκνότητας των α2 ΑΥ έχει αναφερθεί µόνο πολύ νωρίς µετά τη γέννηση, σε κάποιες 

περιπτώσεις τους πρώτους µήνες της ζωής, κυρίως στο νεοφλοιό και τον αµυγδαλοειδή 

πυρήνα (Flügge et al. 1993a, 1993b, Happe et al. 1999), σε αντίθεση µε τους 

τελεόστεους, που διατηρούν για χρόνια και σε αρκετές περιπτώσεις αυξάνουν τα 

επίπεδα των υποδοχέων σε αντίστοιχες περιοχές. Όσον αφορά τους β ΑΥ στα 

θηλαστικά, µεγαλύτερος αριθµός θέσεων δέσµευσης παρατηρείται πολύ νωρίς, 

µετεµβρυϊκά, σε περιοχές της παρεγκεφαλίδας και του νεοφλοιού (Lorton et al. 1988, 

Pittman et al. 1980, McDonald et al. 1982), ενώ αργότερα και σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατά µας, η πυκνότητα τόσο των β1 (Sastre et al. 2001) όσο και των β2 ΑΥ 

(Weiland and Wise 1986) µειώνεται καθώς τα άτοµα µεγαλώνουν. Η χρήση ειδικών 

ανταγωνιστών για τους β1 και β2 υπότυπους αποκαλύπτει µια χαρακτηριστική τάση της 

ανάπτυξης των β ΑΥ στον εγκέφαλο τελεόστεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι β2 

υποδοχείς παραµένουν σταθεροί ή και αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου, ενώ τα 

επίπεδα των β1 παρουσιάζουν σηµαντική πτώση και είναι αυτή η πτώση υπεύθυνη για 

την συνολική µείωση των β ΑΥ κατά την ανάπτυξη (Πίνακας 17). Η ελάττωση αυτή 

των β και ειδικότερα των β1 ΑΥ µπορεί να οφείλεται στην αύξηση άλλων τύπων 

κυττάρων ή άλλων υποδοχέων, καθώς επίσης και στον κυτταρικό θάνατο 

νοραδρενεργικών κυττάρων, µε αποτέλεσµα την αραίωση του αντίστοιχου πληθυσµού 

κυττάρων και του θετικού σήµατος, που ανιχνεύουµε.  



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 245

 

         

  

Πίνακας 17: Μεταβολές της πυκνότητας (% της συνολικής δέσµευσης 3H-
∆ιυδροαλπρενολόλης) των β1 και β2 υποτύπων των αδρενεργικών υποδοχέων σε 
ενδεικτικές εγκεφαλικές περιοχές ώριµων και νεαρών Σπαροειδών, του είδους Pagrus 
pagrus.   

          

   
 

  

  Εγκεφαλική Περιοχή  β1 % β2 %  

   
 

   

  Μέση Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής Ενήλικο 39 73  

  Νεαρό 50 31  

  Οπίσθια Ζώνη της Ραχιαίας Τελεγκεφαλικής Περιοχής Ενήλικο 24 70  

  Νεαρό 49 38  

 Μέση Ζώνη της Κοιλιακής Τελεγκεφαλικής Περιοχής Ενήλικο 26 86  

   Νεαρό 56 36  

 Θάλαµος Ενήλικο 70 83  

   Νεαρό 89 89  

 Ραχιαίος Υποθάλαµος Ενήλικο 67 94  

  Νεαρό 92 86  

    
  

  

(%) β1: ποσοστό δέσµευσης 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης [1nM] παρουσία [10µM] ICI 
118,551 (100 x Ειδική δέσµευση 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης, παρουσία ICI 118,551 / 
Ειδική δέσµευση 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης) και (%) β2: ποσοστό δέσµευσης 3H-
∆ιυδροαλπρενολόλης [1nM] παρουσία [10µM] Betaxolol-HCl Hemihydrate (100 x 
Ειδική δέσµευση 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης, παρουσία Betaxolol-HCl / Ειδική 
δέσµευση 3H-∆ιυδροαλπρενολόλης).  

 

         

 

 Σύγκριση των αποτελεσµάτων µας µε αυτά άλλων εργασιών µας διευκολύνουν 

στο να αντιληφθούµε ποιοι µηχανισµοί εµπλέκονται στις µεταβολές της πυκνότητας 

των υποδοχέων. Ένα παράδειγµα αποτελούν οι παρεγκεφαλιδικές περιοχές, στις οποίες 

οι α2 αδρενεργικοί υποδοχείς φαίνεται να ακολουθούν παρόµοια αναπτυξιακά πρότυπα 

σε όλα τα σπονδυλωτά (Flügge et al. 1993a, Happe et al. 1999, Dermon and Kouvelas 

1988). Τα νεαρά άτοµα έχουν υψηλότερα επίπεδα υποδοχέων σε σύγκριση µε τα πιο 

ηλικιωµένα. Μετά τη µελέτη αποπτωτικών φαινοµένων σε παρεγκεφαλιδικές περιοχές 

ποντικού, οι Flügge et al. 1993a πρότειναν ότι ο προγραµµατισµένος κυτταρικός 

θάνατος νευρώνων ή γλοιακών κυττάρων ευθύνεται για την παρατηρούµενη µείωση 

των υποδοχέων. Βεβαίως, έχοντας υπ’ όψιν την αυξηµένη ικανότητα γέννησης νέων 

κυττάρων στην παρεγκεφαλίδα των τελεόστεων (Zikopoulos et al. 2000, Zupanc et al. 

1996, Zupanc and Clint 2003) είµαστε υποχρεωµένοι να αναζητήσουµε και άλλους 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 246

παράγοντες που πιθανά εµπλέκονται στο φαινόµενο αυτό. Αρκετές µελέτες εµπλέκουν 

τις υψηλές, τοπικά, συγκεντρώσεις αγωνιστών στην επαγωγή της µείωσης των 

επιπέδων των α2 ΑΥ (Raymond et al. 1990), γεγονός που θα µπορούσε να ισχύει για τις 

παρεγκεφαλιδικές περιοχές των τελεόστεων.  

 Πολλές από τις µεταβολές των πυκνοτήτων των υποδοχέων, κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης του εγκεφάλου των θηλαστικών, έχουν παρατηρηθεί σε στοιβαδωτές 

δοµές, όπως ο νεοφλοιός και τα άνω διδύµια, µετά από αναδιοργάνωση της 

νοραδρενεργικής νεύρωσης (Flügge et al. 1993b). Στο νεοφλοιό, ο οποίος λαµβάνει 

προβολές από τον υποµέλανα τόπο (Morrison et al. 1981), η αναδιοργάνωση της 

νοραδρενεργικής νεύρωσης λαµβάνει χώρα κυρίως µετά τη γέννηση, προκαλώντας 

δραµατικές αλλαγές στην ποσοτική κατανοµή των υποδοχέων. Ο Ma το 1994 (b), 

έδειξε ότι ο υποµέλανας τόπος των τελεόστεων παρέχει σχεδόν το σύνολο της 

νοραδρενεργικής νεύρωσης στις περιοχές πρόσθια του ισθµού, όπως άλλωστε  

συµβαίνει και στα υπόλοιπα σπονδυλωτά. Τα αποτελέσµατά µας αποκαλύπτουν 

σηµαντική µείωση των επιπέδων των α2 και β ΑΥ στον υποµέλανα τόπο, παράλληλα µε 

την αύξηση της ηλικίας. Η πτώση αυτή, αν συνοδεύεται από αντίστοιχο περιορισµό της 

έκκρισης νοραδρεναλίνης, θα µπορούσε να οδηγήσει στην επακόλουθη µείωση των 

θέσεων δέσµευσης των υποδοχέων, σε περιοχές που λαµβάνουν προβολές από τον LoC, 

ή σε κάποιες περιπτώσεις σε αύξηση των υποδοχέων σαν αντισταθµιστικό µηχανισµό. 

Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για την ανάπτυξη της νοραδρενεργικής νεύρωσης στους 

τελεόστεους, υπάρχουν αντίστοιχες µελέτες που περιγράφουν µεταβολές του 

σεροτονεργικού συστήµατος, σε σχέση µε την ηλικία (για αναλυτική περιγραφή βλ. 

Ekstrom, 1994). Η αναφερόµενη πλαστικότητα συνήθως συνδέεται µε σηµαντικούς 

φυσιολογικούς µηχανισµούς κατά τη διάρκεια αναπτυξιακών αλλαγών, όπως η 

µετανάστευση στα σαλµονοειδή, ή η αναπαραγωγική ωριµότητα και γονιµότητα στα 

κυπρινοειδή και µπορεί να εκφράζεται µέσα από παροδικές αλλαγές στο φαινότυπο της 

νευροδιαβίβασης, αύξηση του αριθµού των νευρώνων ή των δενδριτικών τους πεδίων, 

καθώς και αλλαγές στην ποσότητα της παραγόµενης σεροτονίνης. Η παρατηρούµενη, 

στην παρούσα εργασία, πλαστικότητα του νοραδρενεργικού συστήµατος, θα µπορούσε 

εν µέρει να συνδέεται µε την αναπαραγωγική ωριµότητα ή/και τη γονιµότητα των 

ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν, όπως έχει άλλωστε προταθεί και στην περίπτωση 

µεταβολών των επιπέδων των β1 και β2 ΑΥ σε θηλυκούς αρουραίους (Weiland and 

Wise 1986). Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι τα άτοµα ηλικίας 0+ και 4+ 

είναι αυτά που κυρίως διαφέρουν από τον υπόλοιπο πληθυσµό. Τα φαγκριά 0+ είναι 
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όλα ανώριµα θηλυκά και οι στεροειδείς ορµόνες στην κυκλοφορία τους είναι σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα άτοµα, ενώ τα 4+, τα οποία είναι ώριµα, 

µε αυξηµένα επίπεδα τεστοστερόνης, 17β-οιστραδιόλης, βιτελλογενίνης και άλλων 

ορµονών στην κυκλοφορία τους (Kokokiris et al. 1999), στην πλειοψηφία τους είναι σε 

διαδικασία αλλαγής του φύλου τους (αναλυτική συζήτηση στο τελευταίο κεφάλαιο). 

Τέλος, πλήθος άλλων παραγόντων, όπως το στρες (Flügge et al. 2003), οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές και πολυπλοκότητα (Woo and Leon 1995), η εµπειρία 

(Stamatakis et al. 1998) και το κοινωνικό αξίωµα ή κατάσταση (Flügge et al. 1992, 

Dubini et al. 1997), έχουν επίδραση στη νοραδρενεργική νεύρωση και στα επίπεδα των 

αδρενεργικών υποδοχέων.  

 

iv. Εµπλοκή των α2 και β αδρενεργικών υποδοχέων στη γέννηση νέων κυττάρων 

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι περιοχές που βρίσκονται δίπλα σε 

ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού παρουσιάζουν, σε αρκετές περιπτώσεις, αυξηµένα 

επίπεδα α2 και β αδρενεργικών υποδοχέων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 

µέσο τµήµα της µοριακής στοιβάδας της παρεγκεφαλίδας, που συµπίπτει µε την 

αντίστοιχη ζώνη κυτταρικού πολλαπλασιασµού (CCbPZ) στους ενήλικους τελεόστεους 

(Zikopoulos et al. 2000, Zupanc et al. 1996). Η περιοχή αυτή επιδεικνύει σταθερά 

υψηλότερα επίπεδα α2 και κυρίως β ΑΥ, σε σύγκριση µε την υπόλοιπη παρεγκεφαλίδα. 

Τα κύτταρα Purkinje και οι δενδρίτες τους, που περιέχουν α2Α, β1 και β2 ΑΥ, δεν 

εντοπίζονται σε αυτήν την περιοχή και εποµένως η τοπική υπερέκφραση των 

υποδοχέων δεν µπορεί να αποδοθεί στην παρουσία τους. Αντιθέτως ορισµένα 

νεογεννηθέντα κύτταρα εκφράζουν α2Α υποδοχείς, ενώ αρκετά γλοιακά κύτταρα, οι ίνες 

των οποίων διασχίζουν την περιοχή εκφράζουν β2 υποδοχείς. Αυτή η ζώνη 

πολλαπλασιασµού είναι µε διαφορά η πιο ενεργή σε ολόκληρο τον εγκέφαλο των 

τελεόστεων και οι νεογεννηθέντες νευρώνες µεταναστεύουν πάνω στις ίνες των 

γλοιακών κυττάρων, αλληλεπιδρώντας µαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

µετανάστευσης (Zupanc and Clint 2003). Μια πιο προσεκτική µατιά, µε τη βοήθεια 

πειραµάτων διπλής ανοσοϊστοχηµικής σήµανσης, αποκαλύπτει σηµαντικούς αριθµούς 

γλοιακών κυττάρων, που εκφράζουν β2 ΑΥ στις περισσότερες περικοιλιακές ζώνες 

πολλαπλασιασµού.  
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 Ανοίγοντας µια µικρή παρένθεση, πρέπει να αναφερθεί ότι µε βάση αυτήν την 

εκτεταµένη έκφραση των β2 ΑΥ στα γλοιακά κύτταρα, µπορεί να εξηγηθεί και η 

επικράτηση του υπότυπου αυτού στον εγκέφαλο των τελεόστεων. Πλήθος µελετών έχει 

αναδείξει τον ιδιαίτερα σηµαντικό και ποικίλο ρόλο των γλοιακών κυττάρων, καθώς 

και την πολυπλοκότητα του δικτύου τους (Bass et al. 2002, Kalman 1998, Zupanc and 

Clint 2003) και τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας επισηµαίνουν τη στενή 

αλληλεπίδραση των γλοιακών κυττάρων µε τους νευρώνες. Τα αστροκύτταρα των 

θηλαστικών εκφράζουν επίσης β2 ΑΥ (Mantyh et al. 1995), ενώ όπως και στους 

τελεόστεους ορισµένα γλοιακά κύτταρα εκφράζουν α2Α και β1 ΑΥ (Köster 1995, Glass 

et al. 2002, Hodges-Savola et al. 1996, Milner et al. 1998, Wang and Lidow 1997). 

Είναι πιθανό η µεταβολή των επιπέδων των υποδοχέων, που σχετίζεται µε την ηλικιακή 

κλάση ή φυλετική κατάσταση των υπό εξέταση ατόµων, να οφείλεται σε σηµαντικό 

βαθµό στην αναδιοργάνωση του γλοιακού δικτύου. Η άποψη αυτή, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις περικοιλιακές ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού, οι οποίες εκτός από 

υψηλά επίπεδα αδρενεργικών υποδοχέων, περιέχουν και σηµαντικούς πληθυσµούς 

γλοιακών κυττάρων, φαίνεται να έχει κάποια βάση. Πλήθος µελετών, 

συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας, έχει δείξει ότι ο ρυθµός του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού δεν είναι σταθερός καθόλη τη διάρκεια της ζωής και καθορίζεται 

από ποικίλους παράγοντες, όπως η ηλικία, µε την οποία συσχετίζεται αρνητικά (Ling et 

al. 1997). Εποµένως, µπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι η σταδιακή µείωση στην 

παραγωγή νέων κυττάρων, αρκετά από τα οποία επίσης εκφράζουν αδρενεργικούς 

υποδοχείς (α2Α) στους τελεόστεους αλλά και στα θηλαστικά (Wang and Lidow 1997), 

οδηγεί σε αναδιοργάνωση του υποστηρικτικού γλοιακού δικτύου, η οποία εν µέρει 

ευθύνεται για τις παρατηρούµενες αλλαγές των επιπέδων των υποδοχέων.  

 Πρόσφατα αποκαλύφθηκε η άµεση συσχέτιση της νοραδρεναλίνης µε τον in 

vitro πολλαπλασιασµό νευροεπιθηλιακών κυττάρων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

(Popovik and Haynes 2000). Βρέθηκε ότι η λειτουργική νοραδρενεργική νεύρωση των 

ζωνών πολλαπλασιασµού είναι απαραίτητη για την επιβίωση των νεογεννηθέντων 

κυττάρων και ανταγωνιστές των α1 και α2 ΑΥ επάγουν αποπτωτικούς µηχανισµούς στα 

κύτταρα αυτά και επιπλέον οδηγούν σε µείωση του αριθµού των κυττάρων που 

εισέρχονται στη φάση S, διπλασιασµού του DNA τους. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι 

εµβρυϊκές ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού σε πρωτεύοντα περιλαµβάνουν υψηλά 

επίπεδα αδρενεργικών υποδοχέων, οι οποίοι πιθανότατα επάγουν τη µίτωση (Lidow and 

Rakic 1995, Wang and Lidow 1997) και ειδικότερα στις ζώνες του ινιακού λοβού, όπου 
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οι α2 ΑΥ παραµένουν και µετά την ολοκλήρωση της νευρογένεσης (Lidow and Rakic 

1995), προάγουν την επιβίωση των νεογεννηθέντων κυττάρων. Για τους α1 ΑΥ, οι 

οποίοι φαίνεται πως επίσης επάγουν την κυτταρική επιβίωση, έχει προταθεί ένας 

συγκεκριµένος µηχανισµός δράσης. Οι α1 ΑΥ συνδέονται µε µια αµφιλειτουργική G-

πρωτεΐνη, την Gh, η οποία όταν είναι ελεύθερη δρα ως τύπου 2 τρανς-γλουταµινάση 

και συµµετέχει σε αποπτωτικές διαδικασίες (Pabbathi et al. 1997, Nakaoka et al. 1994). 

Όταν όµως ο υποδοχέας δεσµεύσει κάποιον αγωνιστή του, προσδένεται µε την Gh 

πρωτεΐνη, παρεµποδίζοντας τη συµµετοχή της σε αποπτωτικά µονοπάτια. Παρόλο που 

δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, ακόµη, ένας παρόµοιος µηχανισµός θα µπορούσε να 

ισχύει και για τους α2 υποδοχείς. Αντιθέτως φαίνεται πως οι β υποδοχείς συνήθως 

αναστέλλουν την κυτταρική διαίρεση και προκαλούν κυτταρική διαφοροποίηση, γι’ 

αυτό και αρκετές φορές εντοπίζονται παρακοιλιακά ή µακριά από τις ζώνες 

πολλαπλασιασµού (Popovik and Haynes 2000, Seuwen et al. 1990), γεγονός που 

έρχεται επίσης σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις µας για ένα παρακοιλιακό δίκτυο 

κυρίως β2+ νευρικών ινών στους τελεόστεους.  

 Με αυτά τα δεδοµένα αναδείχθηκε η στενή σχέση του νοραδρενεργικού 

συστήµατος µε τη νευρογένεση σε ενήλικα θηλαστικά. Στον ιππόκαµπο ενήλικων 

αρουραίων βρέθηκε ότι αποµάκρυνση της νορεπινεφρίνης, µετά από χορήγηση 

νευροτοξίνης, µειώνει σηµαντικά τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, χωρίς να επηρεάζει 

την επιβίωση ή τη διαφοροποίηση των πρόδροµων κοκκωδών κυττάρων (Kulkarni et al. 

2002). Η µείωση αυτή µπορεί να προκαλείται άµεσα, µέσω αδρενεργικών υποδοχέων, 

όπως προαναφέρθηκε ή έµµεσα, για παράδειγµα µέσω της µείωσης της ενεργότητας της 

ΝΟΣ. Έχει δειχθεί ότι η ΝΟΣ τοπικά επάγει τη νευρογένεση (Zhang et al. 2001), και 

πιθανή µείωση της ενεργότητάς της, µετά τη χορήγηση της νευροτοξίνης, θα µπορούσε 

να έχει αυτά τα αποτελέσµατα. Αν και η δράση του νοραδρενεργικού συστήµατος στο 

φαινόµενο αυτό δεν είναι γνωστή, µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ότι είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, εφόσον παράγοντες όπως το στρες ή αντικαταθλιπτικά φάρµακα, που 

αλληλεπιδρούν και δρουν διαµέσω του νοραδρενεργικού συστήµατος (Brady 1994, 

Flügge 1996), επηρεάζουν τη νευρογένεση (Gould et al. 1997, Tanapat et al. 1998, 

Gould and Tanapat 1999).  
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4. Ζώνες Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού στον Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

 

 Η εφαρµογή της ανοσοϊστοχηµικής µεθόδου της BrdU, σηµαίνει µε ιδιαίτερη 

ευκρίνεια και αξιοπιστία τα νεογεννηθέντα κύτταρα στον εγκέφαλο των Σπαροειδών.  

Όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα, η πλειοψηφία των νεογεννηθέντων κυττάρων, 24 

ώρες µετά τη χορήγηση BrdU, κατανέµεται σε περιοχές δίπλα ή πολύ κοντά στις 

κοιλίες. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι ζώνες αυτές είναι αποµεινάρια των 

εµβρυϊκών ζωνών κυτταρικού πολλαπλασιασµού, ισχυρισµός που διατυπώθηκε πρώτα 

από τον Kirshe, το 1967 (από Raymond and Easter 1983), όταν παρατήρησε ότι τόσο σε 

έµβρυα όσο και σε ενήλικα άτοµα, οι περιοχές αυτές συνδέονται άµεσα µε τις κοιλίες 

και η µορφολογία των κυττάρων, που τις αποτελούν είναι παρόµοια. Ισχυρίστηκε 

επίσης ότι οι περιοχές αυτές, στα ενήλικα άτοµα, παρουσιάζονται στα τµήµατα του 

εγκεφάλου, που ωριµάζουν τελευταία. Οι απόψεις του Kirsche ισχυροποιούνται από τα 

αποτελέσµατα διαφόρων µελετών (Ekstrom et al. 2001, Raymond and Easter 1983, 

Zikopoulos et al. 2000, Zupanc and Horschke 1995), συµπεριλαµβανοµένης της 

παρούσας. Στην οπτική καλύπτρα, για παράδειγµα, βρέθηκε σηµαντικός αριθµός 

σηµασµένων κυττάρων στη ραχιαία και κοιλιακή άκρη, που είναι σε άµεση επαφή µε 

την κοιλία. Οι θετικά σηµασµένες αυτές ζώνες, δεν παρατηρούνται σε όλο το µήκος της 

οπτικής καλύπτρας, παρά µόνο στο κεντρικό και οπίσθιο τµήµα της, τα οποία 

"ωριµάζουν" τελευταία κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη της οπτικής καλύπτρας των 

τελεόστεων (Nguyen et al. 1999). Το ίδιο ισχύει και για την παρεγκεφαλίδα, όπου η 

ζώνη κυτταρικού πολλαπλασιασµού στα ενήλικα ψάρια σχηµατίζεται πολύ νωρίς στην 

εµβρυϊκή ανάπτυξη και διατηρείται συνεχώς ενεργή (Pouwels 1978a, 1978b, 1978c). 

Πρόσφατες µελέτες συσχετίζουν τις υπόλοιπες ζώνες µε δευτερογενείς ζώνες 

πολλαπλασιασµού, οι οποίες σχηµατίζονται αργότερα κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη και 

από τις οποίες οι νεογεννηθέντες νευρώνες µεταναστεύουν απευθείας στις τελικές τους 

θέσεις (Ekstrom et al. 2001).  

 Ενδιαφέρον είναι ότι η πλειοψηφία των νεογεννηθέντων κυττάρων, µόλις µία 

ηµέρα µετά τη χορήγηση BrdU, έχει επιµηκυσµένο σχήµα, γεγονός που υποδεικνύει ότι 

έχουν αρχίσει τη µετανάστευσή τους. Παρόµοια επιµηκυσµένα κύτταρα βρέθηκαν σε 

όλες τις ζώνες πολλαπλασιασµού ή κοντά σε αυτές, σε ιστολογικά παρασκευάσµατα, µε 

τη χρώση Cresyl violet. Τα κύτταρα αυτά είναι έντονα βαµµένα και έχουν µεγάλο 

πυρήνα και πολλά ριβοσώµατα. Στην παρεγκεφαλίδα εντοπίστηκαν τέτοια κύτταρα έως 
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και 190µm µακριά από την περιοχή γέννησης, απόσταση που ποικίλει ανάλογα µε την 

περιοχή, αφού στην κοκκώδη ουσία (Egm) η απόσταση αυτή είναι 700µm, στην οπτική 

καλύπτρα (TeO) 200µm, στον θάλαµο 140µm, στον υποθάλαµο 70µm και στον 

τελεγκέφαλο µόλις 35µm. Όλες οι µελέτες σε τελεόστεους, που έχουν γίνει είτε µε 

χορήγηση τριτιωµένης θυµιδίνης είτε µε χορήγηση βρωµοδεοξυουριδίνης, έχουν 

εντοπίσει παρόµοια κύτταρα στις ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Περαιτέρω 

ανάλυση µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού µικροσκοπίου, που έγινε από τους Raymond και 

Easter, για τα κύτταρα της ζώνης πολλαπλασιασµού της οπτικής καλύπτρας 

χρυσόψαρου, αλλά και πλήθος αντίστοιχων µελετών στα θηλαστικά (Alvarez-Buylla 

and Nottebohm 1988, Alvarez-Buylla and Kirn 1997, Lois et al. 1996) απέδειξε ότι τα 

κύτταρα αυτά έχουν πράγµατι επιµηκυσµένο και µε πολλούς λοβούς πυρήνα και 

βασεόφιλο κυτταρόπλασµα, πλούσιο σε ριβοσώµατα. Το σχήµα των κυττάρων αυτών 

θεωρείται χαρακτηριστικό σχήµα κυττάρων που µεταναστεύουν (Rakic 1971a, 1971b, 

Gregory et al. 1988).  

 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε καµία σηµαντική διαφορά 

στον ρυθµό κυτταρικού πολλαπλασιασµού µεταξύ των ειδών ή των φυλετικών 

καταστάσεων, µε εξαίρεση τις υποθαλαµικές περιοχές, οι οποίες θα συζητηθούν στο 

τελευταίο κεφάλαιο. Αντιθέτως έντονες διαφορές παρατηρήθηκαν µεταξύ των νεαρών 

(0+ για τις τσιπούρες και 1+ για τα φαγκριά) και των πιο ηλικιωµένων ατόµων, σε όλες 

ανεξαιρέτως τις εγκεφαλικές περιοχές. Ο ρυθµός γέννησης νέων κυττάρων, που 

παρατηρείται στον εγκέφαλο ενήλικων τελεόστεων, είναι εντυπωσιακός και δεν έχει 

παρατηρηθεί, σε τέτοια έκταση, σε κανένα από τα υπόλοιπα σπονδυλωτά. Είναι γεγονός 

ότι το µέγεθος των περισσοτέρων τελεόστεων αυξάνει συνεχώς κατά το µεγαλύτερο 

µέρος της ζωής τους. Συνολικά το βάρος τους αυξάνεται πάνω από 50 φορές, µέσα σε 

λίγα µόλις χρόνια. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα το βάρος του εγκεφάλου αυξάνει 

περίπου 10 φορές. Όπως ακριβώς συµβαίνει µε το βάρος του σώµατος, έτσι και η 

αύξηση του βάρους του εγκεφάλου είναι µεγαλύτερη στα νεαρά ψάρια και ο ρυθµός 

αύξησης µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία (Brandstatter and Kotrschal 1990, Divanach 

et al. 1993). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, εύλογο είναι να υποθέσει κανείς ότι η 

αύξηση του βάρους, εποµένως και του µεγέθους του εγκεφάλου, οφείλεται σε 

σηµαντικό βαθµό στην προσθήκη νεογεννηθέντων κυττάρων στον ήδη υπάρχοντα 

κυτταρικό πληθυσµό. Κάποια από αυτά τα κύτταρα διαφοροποιούνται τελικά σε 

νευρώνες, κάποια σε γλοιακά κύτταρα και κάποια σε επιθηλιακά κύτταρα των αγγείων. 

Βεβαίως σηµαντική είναι και η συνεισφορά των νευραξόνων και δενδριτών, στην 
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αύξηση του µεγέθους (Raymond and Easter 1983) και γι’ αυτόν τον λόγο η παραπάνω 

υπόθεση δεν µπορεί να γενικευτεί για όλες τις εγκεφαλικές περιοχές. Αναφορές για τη 

γέννηση κυττάρων στον εγκέφαλο ενήλικων θηλαστικών αλλά και του ανθρώπου, 

επιβεβαιώνουν αυτήν την µείωση του ρυθµού παραγωγής κυττάρων µε την αύξηση της 

ηλικίας (Eriksson et al. 1998, Gross 2000, Ling et al. 1997).  

 Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη των προοπτικών περιοχών (POA). 

Σε αντίθεση µε την κοινώς αποδεκτή και παρατηρούµενη µείωση της γέννησης 

κυττάρων µε την πάροδο του χρόνου, στην POA τα ηλικιωµένα ψάρια παρουσιάζουν 

µεγαλύτερους αριθµούς νέων κυττάρων από τα µικρότερης ηλικίας. Εξαίρεση βεβαίως 

αποτελούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πολύ νεαρά άτοµα, στα οποία η ένταση της 

µιτωτικής ενεργότητας είναι πάντα µεγαλύτερη. Το γεγονός ότι η πυκνότητα των 

νεογεννηθέντων κυττάρων, που αντιπροσωπεύει τον ρυθµό κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού, µεταξύ των ηλικιακών οµάδων, δεν διαφέρει µας αποκαλύπτει ότι η 

παρατηρούµενη διαφορά είναι πλασµατική και οφείλεται στην ταυτόχρονη αύξηση του 

αριθµού των νεογεννηθέντων κυττάρων και του µεγέθους της περικοιλιακής ζώνης και 

της περιοχής γενικότερα (Zikopoulos et al. 2001). Συνεπώς ο αριθµός των κυττάρων 

που γεννιούνται ανά mm3 στην περιοχή, παραµένει σταθερός. Παρόµοιο φαινόµενο δεν 

έχει παρατηρηθεί σε κανένα άλλο σπονδυλωτό και σε καµία άλλη εγκεφαλική περιοχή, 

µάλιστα συνήθως παρατηρείται το αντίθετο, δηλαδή µείωση του ρυθµού παραγωγής 

κυττάρων µε την αύξηση της ηλικίας (Eriksson et al. 1998, Gross 2000, Ling et al. 

1997). Είναι πιθανό η ιδιαιτερότητα της περιοχής αυτής να οφείλεται στον σηµαντικό 

ρυθµιστικό της ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγικής συµπεριφοράς και ωριµότητας, 

ειδικά αν σκεφτεί κανείς την πολυπλοκότητα των αναπαραγωγικών στρατηγικών των 

τελεόστεων (Panzica et al. 1996, Peter 1982).  

 

i. Κατανοµή Ζωνών Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού στον Εγκέφαλο των Σπαρίδων 

και Σύγκριση µε τα Υπόλοιπα Σπονδυλωτά 

 

 Η µιτωτική ενεργότητα, που εντοπίστηκε στον εγκέφαλο των σπαροειδών, 

παρουσιάζει ετερογένεια στην κατανοµή της και σε αντίθεση µε µελέτες στο είδος 

Apteronotus leptorhynchus, ελάχιστα κύτταρα παρατηρούνται στο εσωτερικό του 

εγκεφάλου. Αντίθετα τα σηµασµένα κύτταρα εντοπίζονται σε καλά καθορισµένες ζώνες 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού (Zikopoulos et al. 2000), όπως έχει παρατηρηθεί και σε 
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άλλους τελεόστεους του είδους Gasterosteus aculeatus (Ekstrom et al. 2001). Στον 

τελεγκέφαλο, όλα σχεδόν τα θετικά σηµασµένα κύτταρα εντοπίστηκαν στο κοιλιακό 

και µεσαίο τµήµα του (Vv, Vs), ακριβώς δίπλα στην κοιλία. Στους πυρήνες αυτούς 

εµφανίζεται έντονη διαστρωµάτωση, µε αποτέλεσµα να χωρίζονται σε µία ζώνη 

έντονου κυτταρικού πολλαπλασιασµού, περικοιλιακά και σε µία "ανενεργό" ζώνη στο 

εσωτερικό. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηµασµένων κυττάρων στην 

εσωτερική κοκκώδη στοιβάδα των οσφρητικών λοβών και ο περιορισµός τους στην 

εξωτερική του στοιβάδα, σε συµφωνία µε άλλες µελέτες σε τελεόστεους του γλυκού 

νερού (Alonso et al. 1989, Byrd and Brunjes 1998).  

 Στον εγκέφαλο πτηνών και ερπετών (Alvarez-Buylla and Nottebohm 1988, Arai 

et al. 1995, Perez-Canellas et al. 1997, Dermon et al. 2002) νεογεννηθέντα κύτταρα 

έχουν επίσης βρεθεί στις περικοιλιακές περιοχές του τελεγκεφάλου, ενώ γέννηση νέων 

κυττάρων έχει παρατηρηθεί σε αντίστοιχες περιοχές του εγκεφάλου αµφιβίων (Polenov 

et al. 1993) και συγκεκριµένα στην εξωτερική στοιβάδα του οσφρητικού λοβού και στις 

περικοιλιακές περιοχές του κοιλιακού τελεγκεφάλου. Επίσης νεογεννηθέντα κύτταρα 

έχουν βρεθεί στον έσω πυρήνα του διαφράγµατος των πτηνών, ο οποίος σύµφωνα µε 

τους Northcutt and Davis 1983, αντιστοιχεί στον πυρήνα Vv, που υπάρχει στους 

τελεόστεους. Τέλος σε όλα τα θηλαστικά, που έχουν εξεταστεί µέχρι σήµερα, 

αντίστοιχα κύτταρα αλλά σε µικρότερους αριθµούς έχουν βρεθεί σε κοιλιακές και 

παρακοιλιακές περιοχές του τελεγκεφάλου, στον ιππόκαµπο, καθώς επίσης και στο 

υποεπενδυµατικό στρώµα των οσφρητικών λοβών (Alvarez-Buylla and Garcia-Verdugo 

2002, Corotto et al. 1993, Gates et al. 1995, Gould et al. 1999a, Kaplan 1981).  

 Τα θετικά σηµασµένα κύτταρα του διεγκεφάλου καταλαµβάνουν ιδιαίτερα 

µεγάλο µέρος του όγκου των πυρήνων, στους οποίους βρίσκονται, γεγονός που 

εξηγείται πολύ εύκολα, αν λάβει κανείς υπόψη του το µικρό µέγεθος της πλειοψηφίας 

των πυρήνων αυτών. Όλα σχεδόν τα κύτταρα εντοπίζονται σε περικοιλιακές περιοχές 

και φαίνεται πως ακολουθούν τα όρια κάθε πυρήνα, γεγονός που διευκολύνει τη 

χαρτογράφηση αυτών των ζωνών πολλαπλασιασµού. Με εξαίρεση κάποιες πολύ 

µικρές, σε µέγεθος, περιοχές (PVO, ZL), όλοι οι υπόλοιποι περικοιλιακοί θαλαµικοί, 

υποθαλαµικοί και προοπτικοί πυρήνες χωρίζονται σε δύο τµήµατα. Σε άµεση επαφή µε 

την κοιλία, παρατηρείται µία ζώνη αυξηµένου κυτταρικού πολλαπλασιασµού και 

ακριβώς δίπλα µία ζώνη µε ελάχιστα ή καθόλου σηµασµένα κύτταρα. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από µελέτες, που έγιναν σε τελεόστεους του είδους Apteronotus 

leptorhynchus (Zupanc and Horschke 1995, Soutschek and Zupanc 1995). Πειράµατα 
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µε τριτιωµένη θυµιδίνη, που έγιναν σε ενήλικα αµφίβια του είδους Rana temporaria, 

εντόπισαν και ταυτοποίησαν νέους νευρώνες σε περικοιλιακές υποθαλαµικές και 

προοπτικές περιοχές (Polenov et al. 1993), ενώ στα υπόλοιπα σπονδυλωτά µόνο µία 

µελέτη σε νεαρά µαρσιποφόρα έχει επίσης δείξει µιτωτική ενεργότητα στον υποθάλαµο 

(Iqbal et al. 1995).  

 Ο µεσεγκέφαλος και κυρίως η παρεγκεφαλίδα µπορούν άνετα να 

χαρακτηριστούν ως οι κεντρικές µονάδες παραγωγής κυττάρων στον εγκέφαλο των 

τελεόστεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των σηµασµένων κυττάρων βρέθηκε στη 

µοριακή στοιβάδα, τόσο της πρόσθιας όσο και της κυρίως παρεγκεφαλίδας (CCbmol, 

VCbmol) και στην κοκκώδη ουσία της (Egm), που βρίσκεται στον αιθουσαίο λοβό, σε 

συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες σε τελεόστεους (Ekstrom et al. 2001, Zikopoulos et 

al. 2000, Zupanc and  Horschke 1995, Zupanc et al. 1996). Ο αιθουσαίος λοβός του 

παρεγκεφαλιδικού σώµατος είναι η µόνη περιοχή, που σχετίζεται άµεσα µε την κοιλία 

και σ' αυτήν ακριβώς την οριακή, περικοιλιακή ζώνη, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξηµένη 

πυκνότητα θετικά σηµασµένων κυττάρων. Στο κυρίως παρεγκεφαλιδικό σώµα, τα 

νεογεννηθέντα κύτταρα εντοπίζονται στο ραχιαίο και κοιλιακό τµήµα της µοριακής 

στοιβάδας και ιδιαίτερα κοντά και γύρω από τη µέση γραµµή. Κατά τη διάρκεια της 

εµβρυϊκής ανάπτυξης η παρεγκεφαλίδα χωρίζεται σε δύο τµήµατα, κατά µήκος αυτής 

της γραµµής και παρατηρείται αυξηµένη µιτωτική ενεργότητα των κυττάρων σ' αυτό το 

επίπεδο (Pouwels 1978a, 1978b, 1978c). Αντίστοιχη ζώνη πολλαπλασιασµού έχει 

βρεθεί στην έξω-κοκκώδη στοιβάδα της παρεγκεφαλίδας θηλαστικών και πτηνών, κατά 

την εµβρυογένεση και για µικρό χρονικό διάστηµα µετά τη γέννηση (Stamatakis et al. 

2004 in press, Jacobson 1991, Rakic and Sidman 1973a, 1973b). Τέλος στην πρόσθια 

παρεγκεφαλίδα, νεογεννηθέντα κύτταρα βρέθηκαν σε όλη τη µοριακή στοιβάδα, σε 

κεντρικές και πλάγιες περιοχές της, σε αντίθεση µε προηγούµενες µελέτες στον 

τελεόστεο Apteronotus leptorhynchus, που εντόπισαν κύτταρα µόνο κοντά στη µέση 

γραµµή (Zupanc and Horschke 1995; Zupanc et al. 1996). Εργασίες, που έγιναν για τη 

µελέτη της µορφογένεσης του εγκεφάλου σε άλλα σπαροειδή, έδειξαν ότι το πρόσθιο 

τµήµα της παρεγκεφαλίδας διαφοροποιείται τελευταίο (Toyoda et al. 1994).  
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ii. Μοίρα των Νεογεννηθέντων Κυττάρων 

 

 Μελέτες σε άτοµα που επιβίωσαν από 3 έως 30 ηµέρες µετά τη χορήγηση της 

βρωµοδεοξυουριδίνης µας επιτρέπουν να εξετάσουµε την µετανάστευση, εγκατάσταση 

των νεογεννηθέντων κυττάρων στις τελικές περιοχές στόχους τους και την τελική τους 

διαφοροποίηση. Η βρωµοδεοξυουριδίνη παραµένει µέσα στο κύτταρο µέχρι το τέλος 

της ζωής του και η ένταση του σήµατος µειώνεται µόνο αν το κύτταρο αυτό διαιρεθεί 

ξανά (Menez et al. 1995).  

 Σε γενικές γραµµές ο αριθµός των σηµασµένων κυττάρων είναι µικρότερος σε 

σύγκριση µε τον πληθυσµό που εντοπίζεται µία ηµέρα µετά τη χορήγηση BrdU. 

Μελέτες σε ενήλικους αρουραίους έχουν δείξει ότι πολλά από τα νεογεννηθέντα 

κύτταρα πεθαίνουν στον τόπο γέννησής τους, πριν ακόµα αρχίσουν τη µετανάστευσή 

τους ή και αφού φτάσουν στον τελικό τους προορισµό (Gould et al. 1991, Gould and 

McEwen 1993, Thomaidou et al. 1997) και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

αποπτωτικών κυττάρων, όπως ο πυκνωτικός πυρήνας και ο θρυµµατισµός του DNA 

(Lo et al. 1995). Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη τροφικών 

παραγόντων, αναγκαίων για την επιβίωση ενός κυττάρου ή από την ανικανότητα ενός 

κυττάρου να σχηµατίσει τις κατάλληλες συνδέσεις, που θα το ενσωµατώσουν στο ήδη 

υπάρχον λειτουργικό δίκτυο (Gould and Cameron 1996, Gould et al. 2000, Jelsma et al. 

1994). ∆ύο µελέτες για τον κυτταρικό θάνατο στον εγκέφαλο τελεόστεου του είδους 

Apteronotus leptorhynchus, επιβεβαιώνουν τις παραπάνω παρατηρήσεις. Βρέθηκε ότι 

αρκετά νεογεννηθέντα κύτταρα στην παρεγκεφαλίδα του τελεόστεου αυτού, πεθαίνουν 

αφού φτάσουν στις τελικές τους θέσεις, στην κοκκώδη στοιβάδα (Soutschek and 

Zupanc 1996), ενώ αντιθέτως κάτι τέτοιο συµβαίνει σε λίγα νεογεννηθέντα κύτταρα 

στον πρόσθιο κεντρικό πυρήνα του θαλάµου (CP), τα οποία πεθαίνουν πριν 

µεταναστεύσουν ή διαφοροποιηθούν (Soutschek and Zupanc 1995). 

 Στην πλειοψηφία των εγκεφαλικών περιοχών, τα σηµασµένα κύτταρα 

παραµένουν κοντά στις ζώνες πολλαπλασιασµού, σε παρακοιλιακές περιοχές . Αντίθετα 

πιο µαζική είναι η µετακίνηση κυττάρων από τη µοριακή στην κοκκώδη στοιβάδα της 

παρεγκεφαλίδας και τους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες, όπου από πολύ νωρίς, όπως 

προαναφέρθηκε, φαίνεται η έντονη µεταναστευτική δραστηριότητα των νέων 

κυττάρων, αρκετά από τα οποία εντοπίζονται µακριά από τις ζώνες γέννησής τους, µία 

µόλις ηµέρα µετά τη σήµανσή τους. Αντίστοιχα φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί στην 
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παρεγκεφαλίδα και άλλων τελεόστεων, όπου τα νεογεννηθέντα κύτταρα αρχίζουν τη 

µετανάστευσή τους λίγες µόλις ώρες µετά τη γέννησή τους (Zupanc et al. 1996).  

 Τα περισσότερα νεογεννηθέντα κύτταρα µεταναστεύουν ακολουθώντας 

µονοπάτια που σχηµατίζουν οι ίνες της ακτινωτής γλοίας. Τα γλοιακά κύτταρα µε τα 

κυτταρικά τους σώµατα στην περικοιλιακή ζώνη και τις λεπτές, επιµηκυσµένες ίνες 

τους να διασχίζουν ακτινωτά το εγκεφαλικό παρέγχυµα, σχηµατίζουν ένα είδος 

σκαλωσιάς, που χρησιµοποιείται και για την καθοδήγηση των νέων κυττάρων. Ο 

τρόπος αυτός µετανάστευσης, που παρατηρήθηκε αρχικά κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη 

(Rakic 1972), παρατηρείται επίσης και στα ενήλικα σπονδυλωτά (Rakic 2003a, 2003b). 

Τα αποτελέσµατα πολλών µελετών, συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας, δείχνουν πως 

στους τελεόστεους αυτός είναι ο κυρίαρχος τρόπος µετακίνησης των νεογεννηθέντων 

κυττάρων (Zupanc and Clint 2003). Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα φαίνεται πως οι 

BrdU-θετικοί πυρήνες βρίσκονται µέσα στις ίνες αυτές. Κάτι τέτοιο δεν είναι απίθανο 

να συµβαίνει αφού έχει παρατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης 

του φλοιού ποντικού (Miyata et al. 2001). Μετά τη διαίρεση ενός εµβρυϊκού ακτινωτού 

γλοιακού κυττάρου, το θυγατρικό κύτταρο, που πρόκειται να γίνει νευρώνας, 

“κληρονοµεί” την ακτινωτή ίνα και πιθανότατα µεταναστεύει µε µετακίνηση του 

πυρήνα στο εσωτερικό αυτής της ίνας (Nadarajah et al. 2001, Nadarajah and Parnavelas 

2002). Αν και κάτι τέτοιο δύσκολα διακρίνεται στο οπτικό ή ακόµα και συνεστιακό 

laser µικροσκόπιο, φαίνεται πως θα µπορούσε να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις και 

στους τελεόστεους (Zupanc and Clint 2003) και σε αυτήν την περίπτωση θα 

αποτελούσε έµµεση απόδειξη για τον ρόλο της ακτινωτής γλοίας σαν πρόδροµο 

βλαστικό κύτταρο στον εγκέφαλο ενήλικων ιχθύων.  

 Ο διπλός αυτός ρόλος της ακτινωτής γλοίας προσδιορίστηκε πρόσφατα στον 

εγκέφαλο ενήλικων θηλαστικών, όπου κάτω από κατάλληλες συνθήκες έχει δράση 

πολυδύναµου βλαστικού (επιθηλιακού) κυττάρου και µπορεί να παράγει αστρογλοία ή 

νευρώνες (Doetsch et al. 1999). Ακόµη παλαιότερες εργασίες είχαν επισηµάνει την 

ύπαρξη, µιτωτικά ενεργής, ακτινωτής γλοίας στον εγκέφαλο ενήλικων πτηνών 

(Alvarez-Buylla and Nottebohm 1988, Alvarez-Buylla et al. 1998). Οι σηµαντικότατες 

ποσοτικές διαφορές στον ρυθµό κυτταρικού πολλαπλασιασµού µεταξύ τελεόστεων και 

θηλαστικών, µπορεί να οφείλονται ακριβώς στο γεγονός ότι οι τελεόστεοι διατηρούν σε 

µεγάλο βαθµό ενεργό τον εµβρυϊκό πληθυσµό πολυδύναµης ακτινωτής γλοίας, ο οποίος 

αντιθέτως στα θηλαστικά περιορίζεται σε λίγες, συγκεκριµένες προσθεγκεφαλικές 

περιοχές. Πρέπει βεβαίως να αναφερθεί ότι τα κύτταρα αυτά εντοπίζονται σε αρκετές 
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περιοχές του εγκεφάλου των θηλαστικών αλλά είναι ανενεργά, σε ένα είδος χειµερίας 

νάρκης. Χορήγηση διάφορων αυξητικών παραγόντων in vitro αίρει τους παράγοντες 

απενεργοποίησης και προκαλεί πολλαπλασιασµό (Weiss et al. 1996). Σύµφωνα µε τις 

τελευταίες αναφορές, τουλάχιστον στον εγκέφαλο των ενήλικων θηλαστικών, κύτταρα 

ακτινωτής γλοίας ή αστρογλοίας, που έχουν νευροεπιθηλιακούς προγόνους, έχουν την 

ικανότητα να διαιρούνται και να παράγουν νευρώνες ή γλοιακά κύτταρα (Alvarez-

Buylla et al. 2001).  

 Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι αρκετά νεογεννηθέντα κύτταρα 

µεταναστεύουν σε περιοχές όπου δεν φαίνεται να υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο 

γλοιακών ινών, όπως στο ραχιαίο τµήµα του ραχιαίου υποθαλάµου ή στην οπτική 

καλύπτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, που έχουν παρατηρηθεί και σε θηλαστικά (Lois et 

al. 1996, Wichterle et al. 2003), πιστεύεται ότι τα νεογεννηθέντα κύτταρα σχηµατίζουν 

αλυσίδες και µεταναστεύουν το ένα πάνω στο άλλο, περιβαλλόµενα από αστροκύτταρα, 

αν και αυτό δεν είναι πάντοτε απαραίτητο (Wichterle et al. 1997). Τα επιµηκυσµένα 

αυτά κύτταρα προεκβάλλουν αυξητικούς κώνους και ακολουθούν µονοπάτια πλούσια 

σε ιντεγκρίνες, πρωτεογλυκάνες και PSA-NCAM, µεταξύ πολλών άλλων. Τέτοιες 

αλυσίδες επιµηκυσµένων κυττάρων παρατηρούνται στην πλειοψηφία των 

µεταναστευτικών µονοπατιών στον εγκέφαλο των σπαροειδών, ακόµα και στις περιοχές 

που διαθέτουν πυκνό δίκτυο ινών ακτινωτής γλοίας, όπως για παράδειγµα στην 

παρεγκεφαλίδα και σε καµία περίπτωση δεν περιβάλλονται από αστροκύτταρα. Είναι 

πολύ πιθανό οι δύο αυτοί τρόποι µετανάστευσης να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα, 

ίσως για να διευκολύνουν την κατά τόπους υπερβολική µεταναστευτική κίνηση, εφόσον 

η αλυσιδωτή µετανάστευση είναι πιο γρήγορη από άλλους τρόπους µετακίνησης 

(Alvarez-Buylla and Garcia-Verdugo 2002).  

 Η παραπάνω υπόθεση ενισχύεται και από την παρατήρηση ότι αρκετά θετικά 

σηµασµένα κύτταρα φτάνουν στον τελικό τους προορισµό σε σχετικά µικρά χρονικά 

διαστήµατα. Έτσι στον οσφρητικό λοβό, αρκετά κύτταρα σφαιρικού σχήµατος 

εντοπίζονται στην εσωτερική (κοκκώδη) στοιβάδα τρεις ηµέρες µετά τη χορήγηση 

BrdU και το ίδιο ισχύει για όλες τις τελεγκεφαλικές, θαλαµικές και υποθαλαµικές 

περιοχές, όπου η πλειοψηφία των νέων κυττάρων διανύουν µια µικρή απόσταση και 

εγκαθίστανται παρακοιλιακά. Ένα µήνα αργότερα η συντριπτική πλειοψηφία των 

σηµασµένων κυττάρων βρίσκονται εγκατεστηµένα στις ίδιες παρακοιλιακές θέσεις, ενώ 

τότε περίπου ολοκληρώνεται η µετανάστευση στην παρεγκεφαλίδα και στην οπτική 

καλύπτρα. Πειράµατα στα οποία οι τελεόστεοι που χρησιµοποιήθηκαν, αφέθηκαν να 
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ζήσουν για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα (ως και 160 ηµέρες), έδειξαν ότι η 

µετανάστευση των κυττάρων της παρεγκεφαλίδας (Zupanc et al. 1996) και της οπτικής 

καλύπτρας (Raymond and Easter 1983) γίνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς. Τα 

αποτελέσµατα της εργασίας αυτής επιβεβαιώνουν προηγούµενες παρατηρήσεις και απ' 

ότι φαίνεται το µοντέλο αυτό της αργής µετανάστευσης µπορεί να γενικευτεί και στα 

σπαροειδή.  

 Η παρούσα µελέτη δεν µπορεί να προσδιορίσει µε ακρίβεια τη µοίρα όλων των 

νέων κυττάρων, εφόσον τα αποτελέσµατα από τη χρήση αντισωµάτων για τη σήµανση 

ειδικών πρωτεϊνών ανώριµων (TOAD64) και ώριµων (NeuN) νευρώνων, δεν ήταν τα 

αναµενόµενα. Πιο συγκεκριµένα, ενώ θα περίµενε κανείς έντονη σήµανση των 

περικοιλιακών ζωνών µε TOAD64, η σήµανση είναι ιδιαίτερα ισχνή. Παρόλα αυτά 

αρκετά νεογεννηθέντα κύτταρα εκφράζουν αυτήν την πρωτεΐνη των ανώριµων 

νευρώνων σε περικοιλιακές ζώνες πολλαπλασιασµού, ειδικά στον κοιλιακό 

τελεγκέφαλο και στον υποθάλαµο, αν και η ταυτοποίηση των νεαρών νευρώνων 

δυσχεραίνει από το γεγονός ότι το κυτταρόπλασµα των κυττάρων αυτών είναι µία 

λεπτή λωρίδα γύρω από τον µεγάλο, επιµηκυσµένο πυρήνα. Όσον αφορά την πρωτεΐνη 

για τους ώριµους νευρώνες (NeuN), όπως αναφέρθηκε και στα αποτελέσµατα, κανένα 

από τα BrdU-θετικά κύτταρα δεν σηµάνθηκε µε αυτήν την πρωτεΐνη, η οποία 

γενικότερα εντοπίζεται σε ελάχιστους νευρώνες του εγκεφάλου των σπαροειδών, και 

ειδικότερα στον ισθµό και το εγκεφαλικό στέλεχος. Σε όλα τα υπόλοιπα σπονδυλωτά οι 

πρωτεΐνες αυτές έχουν αποδειχθεί εξαιρετικοί σηµαντές νευρώνων αλλά απ’ ότι 

φαίνεται οι τελεόστεοι είτε τις εκφράζουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα είτε η δοµή αυτών 

των πρωτεϊνών διαφέρει σηµαντικά και δεν είναι συντηρηµένη στα σπονδυλωτά. 

Παρόλα αυτά η σήµανση νεαρών κυττάρων µε TOAD και σε αρκετές περιπτώσεις η 

έκφραση α2Α αδρενεργικών υποδοχέων, από πολύ νωρίς, σε συνδυασµό µε το µεγάλο 

µέγεθος των πυρήνων τους (>4µm), µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των 

νεογεννηθέντων κυττάρων είναι νευρώνες. Επιπλέον στις παρακοιλιακές περιοχές, όπου 

εγκαθίστανται αρκετά από τα νέα κύτταρα δεν εντοπίζονται γλοιακά σώµατα, ενώ σε 

ελάχιστες περιπτώσεις νεογεννηθέντα κύτταρα εκφράζουν πρωτεΐνες γλοιακών 

κυττάρων (GFAP), κυρίως στην επιφάνεια του εγκεφάλου και στον δακτυλιοειδή 

επιµήκη πυρήνα (tlo).  

 Σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις αυτές, παλαιότερες µελέτες, µε χρήση 

τριτιωµένης θυµιδίνης, κυρίως σε χρυσόψαρα (Carassius auratus) απέδειξαν ότι αρκετά 

νεογεννηθέντα κύτταρα στην εξωτερική επιφάνεια των οσφρητικών λοβών, εισέρχονται 
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στα εσωτερικά του στρώµατα και διαφοροποιούνται σε νευρικά, κοκκώδη κύτταρα, ενώ 

κάποια άλλα διαφοροποιούνται σε αστρογλοία (Alonso et al. 1989). Οι µελέτες αυτές 

προτείνουν ότι τα νεογεννηθέντα κύτταρα αντικαθιστούν πλήρως τα ήδη υπάρχοντα. Οι 

Raymond and Easter 1983 έδειξαν, ότι η πλειοψηφία των κυττάρων που γεννιούνται 

στη ραχιαία και κοιλιακή άκρη της οπτικής καλύπτρας ενήλικου χρυσόψαρου, 

διαφοροποιείται σε νευρώνες, ενώ όλα τα υπόλοιπα νεογεννηθέντα κύτταρα στην 

οπτική καλύπτρα και στον γειτονικό της δακτυλιοειδή, επιµήκη πυρήνα (tlo)  γίνονται 

είτε γλοιακά είτε επιθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Προτάθηκε επίσης ότι αρκετά 

κύτταρα, που γεννιούνται στη µοριακή στοιβάδα της παρεγκεφαλίδας, 

διαφοροποιούνται σε κοκκώδη κύτταρα (Zupanc et al. 1996) και ότι νέα κύτταρα στον 

πρόσθιο κεντρικό πυρήνα του ραχιαίου θαλάµου (CP) διαφοροποιούνται σε 

λειτουργικούς νευρώνες (Zupanc and Stroh 1996). Οι παραπάνω διαπιστώσεις, 

τουλάχιστον όσον αφορά την παρεγκεφαλίδα, ισχύουν και για τα σπαροειδή, εφόσον 

αρκετά BrdU-θετικά κύτταρα παρουσιάζουν ενεργότητα NADPH-διαφοράσης, δηλαδή 

παράγουν NO•, µόλις φτάσουν στην κοκκώδη στοιβάδα. Αρκετά κύτταρα στον CP, 

έχουν φαινότυπο νευρώνα και εκφράζουν TOAD και α2Α ΑΥ αλλά δεν µπορούµε να 

πούµε µε βεβαιότητα ότι ενσωµατώνονται λειτουργικά στο ήδη υπάρχον νευρικό 

δίκτυο. Η λειτουργική αυτή ενσωµάτωση απασχολεί αρκετές πρόσφατες µελέτες σε 

ενήλικα πτηνά και θηλαστικά, όπου φαίνεται πως οι νέοι νευρώνες συµµετέχουν σε 

διαδικασίες µάθησης και σχηµατισµού µνήµης (Dermon et al. 2002, Gould et al. 1999a, 

1999b, Shors et al. 2001) και αναπτύσσουν εκτεταµένες προβολές και συνδέσεις µε τον 

ήδη υπάρχοντα πληθυσµό στον ιππόκαµπο (Hastings and Gould 1999, Markakis and 

Gage 1999, van Praag et al. 2002), ή επιπλέον παράγουν χαρακτηριστικά δυναµικά 

ενέργειας οσφρητικών νευρώνων στους οσφρητικούς λοβούς (Carleton et al. 2003, 

Petreanu and Alvarez-Buylla 2002).  

 

5. Φυλετικοί Πολυµορφισµοί-Ρύθµιση της ∆ιαδικασίας Αλλαγής του Φύλου 

 

 Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των ειδών που µελετήθηκαν, επιτρέπει 

την εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων για το ρόλο διαφόρων εγκεφαλικών περιοχών 

στη ρύθµιση της αναπαραγωγικής συµπεριφοράς και της διαδικασίας αλλαγής του 

φύλου. Το γεγονός ότι το φαγκρί και η τσιπούρα ακολουθούν δύο αντίθετα πρότυπα 

ερµαφροδιτισµού, την πρωτογυνία και την πρωτανδρία αντίστοιχα, µας διευκολύνει στο 
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να διαχωρίσουµε τις περιοχές, σε αυτές των οποίων οι µεταβολές συσχετίζονται µε την 

ηλικία και εποµένως ίσως και µε την αναπαραγωγική ωρίµανση και σε αυτές των 

οποίων οι µεταβολές συσχετίζονται µε φυλετικούς πολυµορφισµούς και την διαδικασία 

αλλαγής του φύλου. Έτσι αν για παράδειγµα η πυκνότητα των α2 αδρενεργικών 

υποδοχέων σε µία περιοχή είναι υψηλότερη στα αρσενικά ψάρια, µε τα σε αναστροφή 

άτοµα να παρουσιάζουν ενδιάµεσα επίπεδα και στα δύο είδη, τότε είναι ασφαλές να 

υποθέσουµε ότι η αύξηση αυτή µάλλον συσχετίζεται µε το φύλο. Σε κάποιες 

περιπτώσεις τα δεδοµένα από τα υβρίδια µπορούν να ενισχύσουν αυτές τις υποθέσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η γέννηση κυττάρων στον ραχιαίο υποθάλαµο, 

όπου στο φαγκρί και την τσιπούρα παρατηρούνται υψηλοί ρυθµοί γέννησης κυττάρων 

και εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των φυλετικών καταστάσεων, ενώ 

αντίθετα στα στείρα υβρίδια ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός είναι ιδιαίτερα χαµηλός. 

Με δεδοµένη την κατά τα άλλα φυσιολογική συµπεριφορά των υβριδίων (Paspatis et al. 

1999, 2000), εύλογα οδηγείται κανείς στο συµπέρασµα, ότι ο ραχιαίος υποθάλαµος 

ρυθµίζει φυλετικά χαρακτηριστικά και συµµετέχει στις διαδικασίες αλλαγής του φύλου.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν έχει ο εντοπισµός και η ανάλυση των κοινών 

φυλετικών πολυµορφισµών στα δύο ερµαφρόδιτα είδη. Με µια γρήγορη πρώτη µατιά 

µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι, σε συµφωνία µε παρατηρήσεις στα υπόλοιπα 

σπονδυλωτά, τέτοιες διαφορές εντοπίζονται κυρίως σε έναν άξονα που περιλαµβάνει 

τµήµατα του µεταιχµιακού τελεγκεφαλικού συστήµατος (αµυγδαλοειδής πυρήνας), 

θαλαµικούς σταθµούς (προσπειροειδές σύµπλεγµα), τµήµατα του υποθάλαµο-

υποφυσιακού άξονα (προοπτικές περιοχές και ραχιαίος υποθάλαµος) και τέλος 

οπισθεγκεφαλικά κέντρα του στελέχους (ισθµικοί πυρήνες και υποµέλανας τόπος). 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι αρκετές ακόµα διαφορές µεταξύ των φυλετικών 

καταστάσεων εντοπίζονται είτε µόνο στο ένα είδος είτε και στα δύο αλλά 

ακολουθώντας αντίθετες κατευθύνσεις. Για παράδειγµα τα επίπεδα των α2 ΑΥ στον 

κοιλιακό τελεγκέφαλο (Vv, αντίστοιχο του διαφραγµατικού πυρήνα) αρσενικής 

τσιπούρας µειώνονται κατά τη διαδικασία της αλλαγής του φύλου, χωρίς να 

παρατηρείται κάτι αντίστοιχο στα φαγκριά. Σε πιο πρόσθιες περιοχές, στους 

οσφρητικούς λοβούς, οι θηλυκές (ηλικίας 5+) τσιπούρες έχουν αυξηµένη πυκνότητα α2 

ΑΥ, ενώ αντίθετα στο φαγκρί τα πιο ηλικιωµένα αρσενικά ψάρια (ηλικίας 4 ή 5+) 

έχουν περισσότερες θέσεις δέσµευσης α2 ΑΥ. Ειδοειδικοί πολυµορφισµοί, που ανήκουν 

στην πρώτη κατηγορία, µπορεί όντως να οφείλονται στη φυλετική κατάσταση και να 

αποτελούν, για παράδειγµα την “ειδοποιό διαφορά της πρωτανδρίας από την 
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πρωτογυνία”, αλλά µπορεί κάλλιστα να προκαλούνται από το αναπτυξιακό στάδιο ή 

άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Με βάση παρατηρήσεις σε άλλους τελεόστεους 

και σπονδυλωτά, κάποιες από αυτές τις διαφορές έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

είναι όντως φυλετικές και θα αναλυθούν σε αυτό το κεφάλαιο. Όσον αφορά τους 

πολυµορφισµούς της δεύτερης κατηγορίας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται όταν 

τα ζώα οµαδοποιούνται ανά ηλικιακές κλάσεις (γεγονός που ισχύει σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις), τότε έχουµε µια σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για αναπτυξιακές διαφορές, 

οι οποίες ως επί το πλείστον έχουν συζητηθεί σε προηγούµενα κεφάλαια και δεν θα µας 

απασχολήσουν σε αυτό το τµήµα.  

 Στον τελεγκέφαλο σηµαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στις µέσες ζώνες της 

ραχιαίας περιοχής (Dm1-4), οι οποίες θεωρούνται οµόλογες του αµυγδαλοειδούς 

πυρήνα των θηλαστικών (Braford 1995, Portavella et al. 2002). Τα αρσενικά άτοµα και 

των δύο ειδών επιδεικνύουν αυξηµένα επίπεδα α2 ΑΥ σε σχέση µε τα σε αλλαγή φύλου 

ή και τα θηλυκά ψάρια. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν λάβει κανείς 

υπόψην του ότι η περιοχή αυτή εµπλέκεται στον έλεγχο συναισθηµατικής µνήµης και 

συµπεριφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της επιθετικότητας, σε όλα σχεδόν τα 

σπονδυλωτά και στους τελεόστεους (Portavella et al. 2002, Summers et al. 1998, 

Tanaka et al. 2000, van Bockstaele et al. 2001). Αρκετές µελέτες έχουν εντοπίσει 

φυλετικούς διµορφισµούς στην περιοχή αυτή. Συγκεκριµένα σε αµφίβια, τα αρσενικά 

έχουν πυκνότερο δίκτυο νευρώνων, που εκφράζουν αργινίνη-βασοπρεσίνη (AVT), σε 

σχέση µε τα θηλυκά (Boyd et al. 1992). Αντίστοιχα σε θηλαστικά, έχουν γίνει οι ίδιες 

παρατηρήσεις και έχει επιπλέον βρεθεί ότι τα αρσενικά έχουν τοπικά µεγαλύτερο όγκο 

και περισσότερους νευρώνες απ’ ότι τα θηλυκά (Dulce-Madeira and Lieberman 1995, 

McEwen 1999, Rhodes and Rubin 1999). Οι Cooke et al. 1999, έδειξαν ότι η περιοχή 

αυτή στα θηλαστικά εµπλέκεται ενεργά στη ρύθµιση της αναπαραγωγικής 

συµπεριφοράς, εν µέρη µέσω της επεξεργασίας οσφρητικών µηνυµάτων αλλά και της 

ανίχνευσης των επιπέδων στεροειδών ορµονών, αφού περιέχει άφθονους υποδοχείς 

ανδρογόνων και οιστρογόνων. Οι Flügge et al. 1992, µετά από αυτοραδιογραφικά 

πειράµατα ειδικής δέσµευσης 3Η-ραουβολσίνης, εντόπισαν στην περιοχή αυτή, 

υψηλότερη πυκνότητα α2 ΑΥ σε κυρίαρχα, πιο επιθετικά αρσενικά σε σύγκριση µε τα 

υποτελή αρσενικά, γεγονός που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 

Πολύ πρόσφατα µελέτες στον πρωτόγυνο τελεόστεο Thalassoma duperrey έδειξαν ότι η 

νοραδρεναλίνη επάγει την αλλαγή του φύλου (Larson et al. 2003a) και κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αυτής τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης αυξάνουν σηµαντικά 
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και διατηρούνται σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά των θηλυκών ατόµων, στην περιοχή 

του αµυγδαλοειδούς πυρήνα (Larson et al. 2003b). Το γεγονός αυτό µπορεί να 

δικαιολογήσει την παράλληλη αύξηση των επιπέδων των α2 ΑΥ στα σπαροειδή.  

 Όπως προαναφέρθηκε, στον µέσο πυρήνα του κοιλιακού τελεγκεφάλου (Vv), 

που θεωρείται αντίστοιχος του διαφραγµατικού πυρήνα των υπόλοιπων σπονδυλωτών, 

τα επίπεδα των α2 ΑΥ αρσενικής τσιπούρας µειώνονται κατά τη διαδικασία της 

αλλαγής του φύλου, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα επίπεδα των β ΑΥ, χωρίς να 

παρατηρείται κάτι αντίστοιχο στα φαγκριά. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει αυξηµένη 

ενεργότητα αρωµατάσης, του ενζύµου που µετατρέπει την τεστοστερόνη σε 

οιστραδιόλη,  σε διάφορους τελεόστεους (Forlano et al. 2001, Gelinas and Callard 

1997), χωρίς όµως να εντοπίζονται φυλετικοί διµορφισµοί. Στις τσιπούρες που 

αλλάζουν φύλο, η παρουσία οιστρογόνων στην περιοχή αυτή θα µπορούσε να είναι 

έντονη και να ενισχύεται από πιθανή ενεργότητα αρωµατάσης, µε αποτέλεσµα να 

επηρεάζονται τα επίπεδα των αδρενεργικών υποδοχέων. Στον προσθεγκέφαλο 

αρουραίου έχει παρατηρηθεί ότι αύξηση των επιπέδων των οιστρογόνων προκαλούν 

µείωση της πυκνότητας α2 και ελάττωση της λειτουργικότητας των β ΑΥ (Ansonoff 

and Etgen 2000, Karkanias et al. 1997). Οι παρατηρήσεις αυτές συµφωνούν µε τα 

αποτελέσµατά µας όσον αφορά τους α2 ΑΥ, ενώ για τους β υποδοχείς η αύξηση των 

θέσεων δέσµευσής τους θα µπορούσε να αντισταθµίζει τη µειωµένη τους 

λειτουργικότητα, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Σε 

αρκετά σπονδυλωτά ο διαφραγµατικός πυρήνας είναι φυλετικά διµορφικός, µε τα 

θηλυκά άτοµα να παρουσιάζουν µεγαλύτερο αριθµό νευρώνων που παράγουν 

νευροπεπτίδιο Υ (Salom et al. 1994), ενώ στα πτηνά συνδέεται άµεσα µε τις προοπτικές 

περιοχές και συµµετέχει σε κυκλώµατα ρύθµισης της αναπαραγωγικής συµπεριφοράς 

(Balthazart and Absil 1997, Balthazart et al. 1997, Panzica et al. 1998). Το ίδιο έχει 

αναφερθεί και για τα αρσενικά χρυσόψαρα, στα οποία η καταστροφή της περιοχής 

αυτής αλλοιώνει την αναπαραγωγική συµπεριφορά και παρεµποδίζει την παραγωγή 

σπέρµατος (Kyle and Peter 1982).  

 Η προοπτική περιοχή (POA) είναι από τις λίγες εγκεφαλικές περιοχές, που 

εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα σχεδόν σε κάθε αναπαραγωγικό ή φυλετικό ρυθµιστικό 

µηχανισµό σε όλα τα σπονδυλωτά (Gibson 1992, Panzica et al. 1996). Είναι επίσης η 

µοναδική περιοχή όπου υπάρχουν σηµαντικά δεδοµένα διαθέσιµα από µελέτες σε 

άλλους τελεόστεους. Στην περιοχή αυτή έχουν εντοπιστεί νευρώνες που εκφράζουν 

GnRH, νευροπεπτίδια (Υ, AVT και σωµατοστατίνη), υποδοχείς στεροειδών ορµονών, 
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αρωµατάση και ΝΟ•, για να αναφέρουµε µόνο µερικά. Έχει παρατηρηθεί ότι η 

κοινωνική θέση ενός τελεόστεου καθορίζει το µέγεθος και τον αριθµό αυτών των 

κυττάρων. Έτσι τα µεγαλύτερα και κυρίαρχα άτοµα έχουν µεγαλύτερα και περισσότερα 

κύτταρα GnRH (Elofsson et al. 1999, Foran and Bass 1999, White et al. 2002). 

Πρόσφατες µελέτες σε πρώτανδρους τελεόστεους έχουν δείξει ότι ο αυξηµένος αριθµός 

των κυττάρων GnRH στις προοπτικές περιοχές αποτελεί ένδειξη ανδροποίησης 

(Elofsson et al. 1997, Foran and Bass 1999), σε συµφωνία µε µελέτες σε θηλαστικά και 

πτηνά που αναφέρουν ότι µεγαλύτερος όγκος της περιοχής και αυξηµένος αριθµός 

κυττάρων συνάδουν µε το ανδρικό φύλο (Dulce-Madeira and Lieberman 1995, Panzica 

et al. 1996, Segovia et al. 1999). Από την άλλη υπάρχουν και µελέτες που αναφέρουν 

ταχύτατες µεταβολές (µέσα σε 4 ηµέρες) στο µέγεθος των AVT κυττάρων κατά τη 

διάρκεια σειριακών αλλαγών του φύλου στον ερµαφρόδιτο τελεόστεο Trimma 

okinawae, µε τα θηλυκά να έχουν πάντα µεγαλύτερου µεγέθους κύτταρα από τα 

αρσενικά (Grober and Sunobe 1996).  

 Στην POA των σπαροειδών οι α2 ΑΥ είναι πάντοτε αυξηµένοι στα άτοµα που 

αλλάζουν φύλο σε σύγκριση µε τα θηλυκά και στα δύο είδη. Αυτό σηµαίνει ότι στα 

φαγκριά οι υποδοχείς αυξάνουν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της αλλαγής φύλου, ενώ 

στις τσιπούρες µειώνονται αµέσως µετά. Η παροδική υπερέκφραση των α2 ΑΥ στις σε 

αλλαγή φύλου τσιπούρες συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των β υποδοχέων, κάτι 

που δεν γίνεται στα φαγκριά αν και η τάση διαφαίνεται. Σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατά µας, δεν έχει εντοπιστεί διαφορά στα επίπεδα των αδρενεργικών 

υποδοχέων µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων σε κανένα σπονδυλωτό, αν και όλοι 

συµφωνούν ότι η προοπτική περιοχή παρουσιάζει αυξηµένα επίπεδα α2 κυρίως, αλλά 

και β υποδοχέων (Ball et al. 1989, Riters et al. 2002, Orensaz et al. 1982). Παρόλα αυτά 

µελέτες χορήγησης υψηλών δόσεων οιστρογόνων αυξάνουν τις θέσεις δέσµευσης των 

α2 υποδοχέων (Johnson et al. 1988) και οδηγούν σε φωσφορυλίωση των β ΑΥ και 

αποσύνδεσή τους από τις G-πρωτεΐνες (Ungar et al. 1993) στην POA θηλαστικών, 

ανεξάρτητα από το φύλο. Παρόµοιες συνθήκες µπορεί να επικρατούν και στους 

τελεόστεους που αλλάζουν φύλο (Devlin and Nagahama 2002). Πρόσφατα βρέθηκε ότι 

τα επίπεδα νοραδρεναλίνης αυξάνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής του 

φύλου, στην POA πρωτόγυνων ιχθύων (Larson et al. 2003b) και πιθανότατα σε 

συνεργασία µε τη ΝΟ•, επάγουν την έκκριση γοναδοτροπινών, για την αναδιοργάνωση 

του νευροενδοκρινικού συστήµατος (Brann et al. 1997, McCann et al. 1998). Όλες οι 

παραπάνω σοβαρές ενδείξεις ότι η POA των σπαροειδών εµπλέκεται ενεργά στα 
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αναπαραγωγικά και φυλετικά ρυθµιστικά κυκλώµατα, ενισχύονται από το γεγονός ότι 

τα στείρα υβρίδια παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερο ρυθµό κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού σε σύγκριση µε τα γονεϊκά είδη. Η διαφορά αυτή µπορεί να 

οφείλεται στη θετική µιτωγόνο επίδραση των στεροειδών ορµονών (οιστραδιόλη, 

τεστοστερόνη), (Absil et al. 2003, Smith et al. 2001, Tanapat et al. 1999), στην POA 

των γονεϊκών ειδών, αν υποθέσουµε ότι τα επίπεδά τους στα υβρίδια είναι ιδιαίτερα 

χαµηλά, λόγω της έλλειψης λειτουργικών γονάδων. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι 

στην περιοχή εντοπίζεται αυξηµένη ενεργότητα αρωµατάσης και υποδοχέων 

ανδρογόνων (Forlano et al. 2001, Gelinas and Callard 1997).  

 Λίγο πιο πίσω από την προοπτική περιοχή, έντονοι φυλετικοί πολυµορφισµοί 

παρατηρούνται στη ραχιαία υποθαλαµική περιοχή (dHA). Σε αντίθεση µε τους 

υπόλοιπους πυρήνες, η dHA παρουσιάζει διαφορές µεταξύ όλων των φυλετικών 

καταστάσεων και των δύο γονεϊκών ειδών αλλά και των υβριδίων µε αυτά, στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Η σηµαντική µιτωτική ενεργότητα της περιοχής 

χαρακτηρίζεται από µία σηµαντική αύξηση του αριθµού των νεογεννηθέντων κυττάρων 

αλλά και του ρυθµού µε τον οποίο αυτά πολλαπλασιάζονται, στα θηλυκά άτοµα µε τα 

σε αναστροφή ψάρια να παρουσιάζουν ενδιάµεσα επίπεδα και να διαφέρουν και από τα 

δύο φύλα. Η σηµαντική αυτή διαφορά ισχύει και για τα δύο είδη, ενώ για άλλη µία 

φορά τα υβρίδια έχουν πολύ χαµηλότερους (έως και 6 φορές) αριθµούς και πυκνότητες 

νεογεννηθέντων κυττάρων. Αρκετά από αυτά τα νέα κύτταρα, στα δύο γονεϊκά είδη, 

εκφράζουν πρωτεΐνες ανώριµων νευρώνων (TOAD) και α2Α ΑΥ, σχεδόν αµέσως µετά 

τη γέννησή τους και µεταναστεύουν στην παρακείµενη παρακοιλιακή ζώνη, όπου και 

εγκαθίστανται. Εκεί ίσως υπό την επίδραση ΝΟΣ+ και α2Α+ νευρώνων, καθώς και 

διάσπαρτων β2+ ινών, διαφοροποιούνται και πιθανότατα ενσωµατώνονται στο υπάρχον 

νευρικό δίκτυο. Η αριθµητική υπεροχή των νεογεννηθέντων κυττάρων στα θηλυκά 

άτοµα εξακολουθεί να ισχύει 30 ηµέρες µετά τη γέννησή τους, όµως τα σηµασµένα 

κύτταρα είναι πλέον περισσότερα από αυτά που είχαν αρχικά γεννηθεί, σχεδόν 

διπλάσια, γεγονός που σηµαίνει ότι, εφόσον δεν παρατηρείται µετανάστευση στη dHA 

από άλλες περιοχές,  αρκετά από αυτά ξαναδιαιρούνται κατά τη διάρκεια της 

µετανάστευσής τους. Αυτό ισχύει και για τα υβρίδια, τα οποία όµως εξακολουθούν να 

έχουν ελάχιστα νεογεννηθέντα κύτταρα στην dHA. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε την παρατηρούµενη µείωση των σηµασµένων κυττάρων στις υπόλοιπες 

περιοχές του εγκεφάλου.  
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 Μελέτες σε άλλους τελεόστεους έχουν επισηµάνει την ύπαρξη υποδοχέων 

στεροειδών ορµονών, GnRH αλλά και την υψηλή ενεργότητα της αρωµατάσης τόσο 

περι- όσο και παρακοιλιακά (Fine et al. 1996, Peter 1982, Peter et al. 2003, Forlano et 

al. 2001, Gelinas and Callard 1997) και προτείνουν την οµολογία της dHA µε τον έσω 

κοιλιακό υποθαλαµικό πυρήνα των θηλαστικών και τη συµµετοχή της στη ρύθµιση της 

έκκρισης γοναδοτροπινών και της αναπαραγωγικής συµπεριφοράς (Kim et al. 1979). 

Τα αποτελέσµατά µας ενισχύουν αυτές τις θεωρίες και επιπλέον συσχετίζουν την 

αυξηµένη µιτωτική ενεργότητα και επιβίωση των κυττάρων στην περιοχή µε τα 

αυξηµένα επίπεδα οιστρογόνων στα θηλυκά άτοµα (Zikopoulos et al. 2001). Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί πλήθος µελετών σε θηλαστικά υποστηρίζουν αυτή τη συσχέτιση 

(Falconer and Galea 2003, Smith et al. 2001, Tanapat et al. 1999, Ormerod and Galea 

2001), ενώ η έντονη ενεργότητα αρωµατάσης για τη µετατροπή τεστοστερόνης σε 

οιστραδιόλη οδηγεί επίσης σε αυτό το συµπέρασµα (Forlano et al. 2001, Gelinas and 

Callard 1997). Μάλιστα µία µελέτη στον τελεόστεο O. latipes, εντόπισε υψηλότερη 

ενεργότητα αρωµατάσης στον ραχιαίο υποθαλαµικό πυρήνα  των θηλυκών ατόµων 

(Melo and Ramsdell 2001).  

 Τα επίπεδα των αδρενεργικών υποδοχέων στην dHA παρουσιάζουν επίσης 

φυλετικούς πολυµορφισµούς. Παρατηρείται έντονη, παροδική αύξηση των θέσεων 

δέσµευσης των α2 ΑΥ, στα σε αναστροφή άτοµα και των δύο ειδών αλλά µόνο στην 

τσιπούρα για τους β υποδοχείς, αν και όπως και στην περίπτωση της POA φαίνεται να 

υπάρχει µία ισχυρή τάση και στο φαγκρί. Η παροδική αύξηση των επιπέδων των 

αδρενεργικών υποδοχέων κατά τη διαδικασία της αλλαγής του φύλου, θα µπορούσε 

µεταξύ άλλων να είναι το έναυσµα για την αύξηση του ρυθµού του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού ή και την προστασία και επιβίωση των νεογεννηθέντων νευρώνων 

(Kulkarni et al. 2002, Popovik and Haynes 2000, Bauer et al. 2003). Πρόσφατη µελέτη 

σε πρωτόγυνο τελεόστεο του είδους Thalassoma duperrey έδειξε µείωση των επιπέδων 

νοραδρεναλίνης και παράλληλη αύξηση των επιπέδων ντοπαµίνης στον κοιλιακό 

υποθάλαµο, κατά τη µετάβαση από τα θηλυκά στα αρσενικά άτοµα, χωρίς όµως να 

αναφέρει οποιαδήποτε διαφορά στον ραχιαίο υποθάλαµο (Larson et al. 2003b).  

 Η παροδική αυτή αύξηση της πυκνότητας των α2 ΑΥ εντοπίζεται και στις 

πλάγιες και κεντρικές περιοχές του κατώτερου υποθαλαµικού λοβού, στο 

προσπειροειδές θαλαµικό σύµπλεγµα και σε ισθµικές περιοχές συµπεριλαµβανοµένου 

και του υποµέλανα τόπου και των δύο ειδών. Το ίδιο ισχύει και για τους β υποδοχείς µε 

εξαίρεση τους προσπειροειδείς πυρήνες, οι οποίοι περικλείουν περισσότερους 
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υποδοχείς στα θηλυκά άτοµα σε σύγκριση µε τα σε αλλαγή φύλου και τα αρσενικά. 

Ελάχιστα είναι γνωστά για τον κατώτερο υποθαλαµικό λοβό των τελεόστεων. Πλάγια 

τµήµατά του εµπλέκονται στη ρύθµιση της διατροφικής συµπεριφοράς (Rink and 

Wullimann 1998, Folgueira et al. 2003) και αρκετές µελέτες έχουν εντοπίσει υποδοχείς 

ανδρογόνων και GnRH (Fine et al. 1996, Peter et al. 2003), ενώ έχει παρατηρηθεί 

φυλετικός διµορφισµός όσον αφορά την ενεργότητα αρωµατάσης (Melo and Ramsdell 

2001). Οι προσπειροειδείς πυρήνες αποτελούν ενδιάµεσο σταθµό επεξεργασίας 

ποικίλων ερεθισµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και γευστικών και δέχονται προβολές 

από όλες σχεδόν τις τελεγκεφαλικές περιοχές (Zupanc 1997). ∆εν έχει παρατηρηθεί 

κανένας φυλετικός πολυµορφισµός σ’ αυτήν την περιοχή και είναι πιθανό οι 

παρατηρούµενες µεταβολές στα επίπεδα των υποδοχέων να πραγµατοποιούνται 

δευτερογενώς ως αποτέλεσµα αντίστοιχων ή αντίθετων µεταβολών σε τελεγκεφαλικές 

περιοχές, µε τις οποίες το σύµπλεγµα αυτό συνδέεται. Οι µεταβολές του αριθµού των 

υποδοχέων στον ισθµό και πιο συγκεκριµένα στον υποµέλανα τόπο είναι πιθανότατα 

άµεσες αποκρίσεις στις αντίστοιχες µεταβολές των συγκεντρώσεων των στεροειδών 

ορµονών, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορεί να καθορίζουν και να ρυθµίζουν τα επίπεδα 

των αδρενεργικών υποδοχέων σε πιο πρόσθιες περιοχές. Σε πρωτόγυνους τελεόστεους 

παρατηρήθηκε αύξηση της νοραδρενεργικής ενεργότητας κατά τη διαδικασία της 

αλλαγής του φύλου και συσχετίστηκε µε την αντίστοιχη αύξηση στις προοπτικές 

περιοχές (Larson et al. 2003b). Αναφορές σε θηλαστικά προτείνουν ότι η έκκριση 

LHRH από την προοπτική περιοχή ρυθµίζεται εν µέρει από τον υποµέλανα τόπο και 

επάγεται όταν το νοραδρενεργικό σύστηµα παρουσιάζει αυξηµένη ενεργότητα 

(Martins-Afferi et al. 2003), ενώ τα θηλυκά άτοµα έχουν πυρήνες µεγαλύτερου όγκου 

και µε περισσότερους νευρώνες (Pinos et al. 2001). Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι 

η παροδική άνοδος των επιπέδων των α2 (και στα δύο είδη) αλλά ίσως και των β (µόνο 

στις τσιπούρες) αδρενεργικών υποδοχέων στον υποµέλανα τόπο, κατά τη διαδικασία 

της αλλαγής του φύλου, θα µπορούσε να δίνει το έναυσµα για αντίστοιχες µεταβολλές 

σε άλλες περιοχές του υποθαλάµου, θαλάµου και τελεγκεφάλου, διευκολύνοντας ή και 

επάγοντας την αναστροφή του φύλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση 

της λειτουργίας του υποµέλανα τόπου, χαρακτηριστικού κέντρου του νοραδρενεργικού 

συστήµατος και της ραχιαίας υποθαλαµικής περιοχής, µέσω µιας αµφίδροµης 

αλληλεπίδρασης, που ίσως να καθορίζει την φυλετικότητα των ερµαφρόδιτων 

τελεόστεων.  

 



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 268



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 269

 Η παρούσα εργασία εστιάστηκε στη µελέτη µηχανισµών που ρυθµίζουν την 

ανάπτυξη και αλλαγή του φύλου σε ερµαφρόδιτους τελεόστεους. Ως πειραµατόζωα 

χρησιµοποιήθηκαν το φαγκρί Pagrus pagrus (πρωτόγυνο) και η τσιπούρα Sparus 

aurata (πρώτανδρο), επιτρέποντας έτσι τη σύγκιση δύο συµπληρωµατικών µοντέλων 

διαδοχικού ερµαφροδιτισµού. Στείρα υβρίδια των παραπάνω ειδών χρησιµοποιήθηκαν 

σε πειράµατα ελέγχου, ώστε να καθοριστούν όποιες επιγενετικές επιδράσεις από τις 

γονάδες. Για την βαθύτερη κατανόηση της λειτουργικής οργάνωσης του εγκεφάλου των 

τελεόστεων και των κυκλωµάτων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αλλαγής του 

φύλου και αναπαραγωγικής ωρίµανσης, µελετήθηκαν συστήµατα ευρέως διαδεδοµένα, 

πολυδύναµα και συντηρηµένα στα σπονδυλωτά, όπως το νοραδρενεργικό και της 

ελεύθερης ρίζας του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), καθώς και µηχανισµοί 

πλαστικότητας, όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός, η µετανάστευση και τελική 

διαφοροποίηση των νεογεννηθέντων κυττάρων.  

 

Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα δείχνουν:  

 

• Παροδικές αυξήσεις των επιπέδων των α2 και β νοραδρενεργικών υποδοχέων 

στον βασικό πυρήνα του νοραδρενεργικού συστήµατος, στον υποµέλανα τόπο 

(LoC), πιθανότατα σχετίζονται µε την εκκίνηση των διαδικασιών της αλλαγής του 

φύλου και της αναπαραγωγικής ωρίµανσης. Ο πυρήνας αυτός περιέχει τα 

κυτταρικά σώµατα των νοραδρενεργικών προβολών που νευρώνουν την 

πλειοψηφία των εγκεφαλικών περιοχών.  

 

• Παρόµοιες µεταβολλές στην πυκνότητα των α2 και β νοραδρενεργικών 

υποδοχέων, κατά τη διαδικασία της αλλαγής του φύλου, εντοπίζονται και σε 

µεταιχµιακές τελεγκεφαλικές περιοχές, αντίστοιχες των αµυγδάλων, σε θαλαµικές 

περιοχές "σταθµούς" επεξεργασίας και ανάλυσης ερεθισµάτων αλλά και σε 

υποθαλαµικές περιοχές, που παρουσιάζουν έντονη ενεργότητα συνθάσης ΝΟ.  

 

• Η ανδροποίηση ή γυνοποίηση των ερµαφρόδιτων τελεόστεων ρυθµίζεται επίσης 

από την σηµαντική αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού στον ραχιαίο 

υποθάλαµο και την ενσωµάτωση των νεογεννηθέντων νευρώνων στα ήδη 

υπάρχοντα κυκλώµατα.  
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• Ειδικότερα όσον αφορά τις υποθαλαµικές περιοχές φαίνεται πως οι 

νοραδρενεργικοί υποδοχείς και η ΝΟ σχετίζονται µε τη ρύθµιση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού, αφού τα νεογεννηθέντα κύτταρα εκφράζουν α2 αδρενεργικούς 

υποδοχείς και µεταναστεύουν σε περιοχές µε αυξηµένα επίπεδα β υποδοχέων και 

ΝΟ.  

 

• Η απουσία σηµαντικού ρυθµού κυτταρικού πολλαπλασιασµού καθώς και 

έκφρασης νοραδρενεργικών υποδοχέων, χαρακτηρίζει τον ραχιαίο υποθάλαµο 

στα στείρα υβρίδια ενισχύοντας όσα προαναφέρθηκαν, καταδεικνύοντας την 

υπόθεση της στενής σχέσης και αλληλεπίδρασης των περιοχών αυτών αλλά και 

των συστηµάτων και µηχανισµών, που µελετήθηκαν, για τον τελικό σχηµατισµό 

δοµικών και βιοχηµικών κυκλωµάτων, που ρυθµίζουν τις διαδικασίες αλλαγής 

του φύλου και γενικότερα την αναπαραγωγική συµπεριφορά των ερµαφρόδιτων 

τελεόστεων.  
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 Η πλαστικότητα, χαρακτηριστική ιδιότητα του εγκεφάλου, είναι η ικανότητά του 

να αλλάζει εν µέρη τη δοµή και λειτουργία του, προσαρµοζόµενος έτσι σε ένα συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Αυτή η ρευστότητα των δοµών και λειτουργιών διαφόρων 

συστηµάτων είναι ιδιαίτερα εµφανής στους τελεόστεους, οι οποίοι επιδεικνύουν τη 

µεγαλύτερη ποικιλία αναπαραγωγικών στρατηγικών µεταξύ των σπονδυλωτών. Η 

πλαστικότητα της ανάπτυξης και του φυλετικού καθορισµού των τελεόστεων 

εκφράζεται µέσα από το εύρος της φυλετικότητάς τους, που κυµαίνεται µεταξύ πλήρως 

γονοχωριστικών έως και διαδοχικά ερµαφρόδιτων ειδών, των οποίων οι γονάδες 

αποτελούνται συγχρόνως από αρσενικό και θηλυκό ιστό. Η αλληλεπίδραση του 

εγκεφάλου µε περιβαλλοντικούς (και κοινωνικούς) παράγοντες καθορίζει τη µοίρα των 

γονάδων και κατ’ επέκταση και τον σεξουαλικό φαινότυπο των ατόµων.  

 Μηχανισµοί όπως η γέννηση, µετανάστευση και τελική διαφοροποίηση 

νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο ενήλικων ατόµων, καθώς και νευροδιαβιβαστές 

όπως η νοραδρεναλίνη και η ελεύθερη ρίζα του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ.), 

αποτελούν τµήµατα πολυδύναµων συστηµάτων και διεργασιών, που συµµετέχουν στη 

λειτουργική οργάνωση/αναδιοργάνωση του εγκεφάλου. Η δυνατότητα παραγωγής 

κυττάρων ενισχύει την ικανότητα πλαστικών αποκρίσεων του εγκεφάλου µέσα σε 

συνθήκες συνεχώς µεταβαλλόµενες. Στον εγκέφαλο των σπονδυλωτών η 

νοραδρεναλίνη είναι διεγερτικός νευροδιαβιβαστής και εµπλέκεται σε διεργασίες όπως 

η γενική κατάσταση εγρήγορσης, µάθησης, σχηµατισµού µνήµης, αποκρίσεων στο 

stress και διατροφικής και αναπαραγωγικής συµπεριφοράς. Η δράση της εκδηλώνεται 

διαµέσω µεµβρανικών υποδοχέων συνδεδεµένων µε G-πρωτεΐνες, οι οποίοι 

διακρίνονται σε τύπους: α1, α2, β1, β2, β3 και εντοπίζονται τόσο προ- ή µετασυναπτικά 

όσο και εξωσυναπτικά. Η ΝΟ., σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους νευροδιαβιβαστές, 

είναι αέριο, διαχέεται ελεύθερα µεταξύ γειτονικών κυττάρων και δρα κυρίως µέσω της 

γουανυλικής κυκλάσης.  

 ∆ιερευνήθηκε η συµµετοχή της γέννησης, µετανάστευσης και τελικής 

διαφοροποίησης νευρικών κυττάρων, των  α2 και β νοραδρενεργικών υποδοχέων και 

της ΝΟ. σε µηχανισµούς πλαστικότητας κατά τη διάρκεια της µετεµβρυϊκής ανάπτυξης 

και της αλλαγής του φύλου, στον εγκέφαλο δύο διαδοχικά ερµαφρόδιτων τελεόστεων: 

της πρώτανδρης τσιπούρας (Sparus aurata) και του πρωτόγυνου φαγκριού (Pagrus 

pagrus) καθώς και σε στείρα υβρίδια, που προήλθαν από τη διασταύρωση θηλυκής 

τσιπούρας µε αρσενικό φαγκρί και το αντίστροφο. Η γέννηση και µετανάστευση 

κυττάρων εντοπίστηκε µε την ανοσοϊστοχηµική µέθοδο της βρωµοδεοξυουριδίνης 
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(BrdU). Η κατανοµή των α2 και β νοραδρενεργικών υποδοχέων προσδιορίστηκε µε 

εφαρµογή της in vitro ποσοτικής αυτοραδιογραφικής µεθόδου πρόσδεσης 

ραδιοσηµασµένου δεσµευτή αλλά και µε τη χρήση ειδικών, για κάθε υπότυπο, 

αντισωµάτων. Η ενεργότητα του βιοσυνθετικού ενζύµου της ΝΟ. (ΝΟΣ) καθορίστηκε 

µε την ιστοχηµική µέθοδο της NADPH-διαφοράσης.  

 Σε αντίθεση µε τα περισσότερα σπονδυλωτά, οι ενήλικοι τελεόστεοι 

επιδεικνύουν εντυπωσιακούς ρυθµούς γέννησης κυττάρων, η πλειοψηφία των οποίων 

µεταναστεύουν, διαφοροποιούνται και ενσωµατώνονται στο ήδη υπάρχον δίκτυο 

νευρικών κυττάρων, µε αποτέλεσµα την παράλληλη αύξηση του µεγέθους του 

εγκεφάλου και του σώµατος κατά το µεγαλύτερο µέρος της ζωής των ψαριών. Σχεδόν 

όλα τα θετικά σηµασµένα κύτταρα βρέθηκαν σε περι- ή παρακοιλιακές περιοχές, µε την 

πλειοψηφία να εντοπίζεται στην παρεγκεφαλίδα και σηµαντικούς αριθµούς στον 

θάλαµο, στον υποθάλαµο, στον κοιλιακό τελεγκέφαλο και στην οπτική καλύπτρα. 

Ανάλυση και ποσοτικοποίηση της µιτωτικής ενεργότητας σε διάφορες εγκεφαλικές 

περιοχές ανέδειξε σηµαντικές διαφορές στο ρυθµό γέννησης κυττάρων µεταξύ των 

διαφόρων φυλετικών καταστάσεων, στον ραχιαίο υποθάλαµο. Συγκεκριµένα τα θηλυκά 

ψάρια είχαν τριπλάσιο αριθµό και πυκνότητα νεογεννηθέντων κυττάρων από τα 

αρσενικά, ενώ τα σε αναστροφή άτοµα είχαν ενδιάµεσα επίπεδα και διέφεραν και από 

τα δύο φύλα. Σύγκριση των υβριδίων µεταξύ τους αλλά και µε τα γονεϊκά είδη δεν 

ανέδειξαν διαφορές ως προς τη θέση και τον αριθµό των ζωνών κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού. Εντυπωσιακός όµως ήταν ο ιδιαίτερα χαµηλός ρυθµός γέννησης 

κυττάρων στις υποθαλαµικές περιοχές σε σύγκριση µε την τσιπούρα και το φαγκρί. Οι 

διαφορές αυτές εξακολούθησαν να υφίστανται ακόµα και µετά τη µετανάστευση και 

τελική διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών.  

 Η µελέτη της έκφρασης των α2 και β αδρενεργικών υποδοχέων ανέδειξε την 

ευρεία κατανοµή τους, σε συµφωνία µε άλλες µελέτες σε πτηνά και θηλαστικά. Υψηλά 

επίπεδα υποδοχέων εντοπίστηκαν στις περισσότερες µέσες τελεγκεφαλικές, θαλαµικές, 

υποθαλαµικές και οπίσθιες αισθητικές-κινητικές περιοχές από το πρώτο έτος ζωής. 

Εµφανής ήταν επίσης και µια σταδιακή µείωση, µε την ηλικία, της πυκνότητας των 

υποδοχέων αυτών σε συγκεκριµένες προκαλυπτριδικές, προοπτικές, κοιλιακές 

θαλαµικές και υποθαλαµικές περιοχές. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης και η παροδική 

αύξηση της έκφρασης των α2 υποδοχέων σε µέσους-ραχιαίους τελεγκεφαλικούς και 

διεγκεφαλικούς πυρήνες και των β νοραδρενεργικών υποδοχέων σε ραχιαίους 

υποθαλαµικούς και προοπτικούς πυρήνες. Η αύξηση αυτή των επιπέδων των 



Μηχανισµοί Πλαστικότητας του ΚΝΣ και Ερµαφροδιτισµός Βασίλειος Ζηκόπουλος 

 275

υποδοχέων συµπίπτει, στις περισσότερες περιπτώσεις µε τη διαδικασία αλλαγής του 

φύλου και είναι ιδιαίτερα έντονη στην ραχιαία υποθαλαµική περιοχή αλλά και στο 

κέντρο του νοραδρενεργικού συστήµατος, τον υποµέλανα τόπο.  

 Όσον αφορά την ΝΟ., αν και δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερες διαφορές µεταξύ των 

ειδών ή των φυλετικών καταστάσεων, αναδείχθηκε η ευρεία κατανοµή των κυττάρων, 

που παρουσιάζουν ενεργότητα συνθάσης της ΝΟ. στον εγκέφαλο ερµαφρόδιτων 

τελεόστεων και η έντονη παρουσία τους σε φυλετικά διµορφικές περιοχές 

(υποθάλαµος, προοπτική περιοχή), σε στενή σχέση µε τις ζώνες κυτταρικής 

διαφοροποίησης των νεογεννηθέντων νευρώνων.  

 Συµπερασµατικά, φαίνεται πως η παροδική αύξηση της λειτουργίας του 

νοραδρενεργικού συστήµατος σε µεταιχµιακές τελεγκεφαλικές (Dm), ραχιαίες 

υποθαλαµικές (dHA) ή προοπτικές (POA) περιοχές, θαλαµικούς σταθµούς 

επεξεργασίας ερεθισµάτων (PG) και στον υποµέλανα τόπο (LoC), περιοχές που στην 

πλειοψηφία τους παρουσιάζουν έντονη ενεργότητα ΝΟΣ, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές 

στο ρυθµό κυτταρικού πολλαπλασιασµού και ανανέωσης του πληθυσµού των νευρικών 

κυττάρων τους σχετίζεται και πιθανόν καθορίζει την αναδιοργάνωση των νευρικών και 

αναπαραγωγικών κυκλωµάτων, ελέγχοντας τις πολύπλοκες διαδικασίες κατά την 

αλλαγή του φύλου στους ερµαφρόδιτους τελεόστεους. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 

την αναµφίβολη συµµετοχή των µηχανισµών αυτών σε εγκεφαλικά κυκλώµατα που 

τελικά επηρεάζουν την ανάπτυξη και την αναπαραγωγική συµπεριφορά των 

ερµαφρόδιτων τελεόστεων.  
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Plasticity, a characteristic property of the brain, is defined as its ability to alter its 

structure and function in order to adapt to a constantly changing environment. Such an 

increased adaptability is particularly evident in teleosts, which among all vertebrates exhibit a 

remarkable variety in their reproductive strategies. This plasticity in sexual development 

ranges between complete gonochorism to sequential hermaphoditism. It is believed that the 

interaction of the brain with external queues such as an altered social environment determines 

the fate of the gonads, leading to the alteration of sexual phenotypes.  

Adult cell proliferation, migration and differentiation as well as neurotransmitter systems 

such as the noradrenergic and nitric oxide (NO.) are involved in the modificaton of 

widespread, multifunctional brain circuits related to reproductive behavior. The ability of the 

adult brain to produce new neuronal cells is one of the most important plasticity mechanisms. 

Noradrenaline is a well conserved neurotransmitter, involved in the regulation of a wide 

variety of systems and behaviors such as general awareness, learning, memory, stress 

responses, feeding and reproduction. Its action is mediated by membrane receptors coupled to 

G-proteins, several types of which have been characterized: α1, α2, β1, β2, β3 and localized pre-

, post- and/or extra-synaptically. In contrast, ΝΟ. is a non-typical neurotransmitter: it is a 

small gaseous molecule, readily diffusible in aqueous media and through cellular membranes, 

exerting its actions, mainly interacting with guanylyl cyclase.  

We investigated the role of cell proliferation, migration and differentiation in addition 

to the involvement of α2 and β adrenergic receptors as well as ΝΟ., to determine neural 

mechanisms active during postembryonic development and sex reversal in the brain of 

sequentially hermaphrodite teleosts; protandrous Sparus aurata, protogynous Pagrus pagrus 

and their sterile hybrids, produced by crosses between male S. aurata and female P. pagrus 

and vice versa. The immunohistochemical method of bromodeoxyuridine (BrdU) was utilized 

to study cell proliferation and migration. The distribution of α2 and β adrenoceptors was 

determined by in vitro quantitative autoradiographic binding of radiolabeled ligands as well as 

the use of, specific to each subtype, antibodies. Finally, the activity of ΝΟ. synthase was 

determined by the histochemical method of NADPH-diaphorase.  

The observed impressive rate of cell proliferation is unique to the brain of adult teleost 

fish among all vertebrates and it is evident that the substantial increase in the size of the 

teleost brain is partially due to the generation and addition of new cells to the already existing 

populations. Postnatal neurogenesis was found in ventricular and subventricular areas of the 

brain, with the cerebellum exhibiting the highest mitotic activity. In addition, high mitotic 

activity was observed in the hypothalamic, thalamic and telencephalic ventricular areas, as 
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well as the dorsal and ventral rim of the optic tectum. Among the brain areas studied, the 

dorsal hypothalamic area (dHA) showed higher mitotic activity in the female brain compared 

to that of the other sexual phases. Specifically the generation of new cells was three times 

higher in the female hypothalamus compared to the males, with the sex changing animals 

exhibiting intermediate levels. Comparison of the hybrids with the parental species did not 

provide evidence for differences regarding the distribution and number of proliferation zones 

however, significant differences in the hypothalamic rate of cell proliferation were detected, 

with the hybrids exhibiting minimal levels of cell birth. These differences persisted even after 

the migration and final differentiation of the newborn cells.  

The observed widespread distribution of α2 and β adrenoceptors is in agreement with 

previous reports on mammals and birds. High densities of α2 and β adrenoceptors were 

detected in most medial telencephalic, preglomelular, hypothalamic and posterior sensory-

motor areas from the first year of life. Gradual decreases in receptor density with age were 

prominent in some pretectal, preoptic, ventral thalamic and hypothalamic brain regions. It is 

of great interest that sex reversal was accompanied by a transient increase in the expression of 

α2 adrenoceptors in dorsomedial telencephalic and diencephalic areas and β adrenoceptors in 

dorsal hypothalamic and preoptic areas. This specific transient increase in noradrenergic 

activity was particularly evident in dHA and the center of noradrenergic activity, locus 

coeruleus (LoC).  

The distribution and density of NO.-positive neurons and fibers was similar between 

all species, different age classes and sexual phases examined. However, sexually dimorphic 

regions like the hypothalamus and the preoptic area were rich in labeled neurons and highly 

innervated by NO.-positive fibers, always in close proximity with the zones of final 

differentiation of the newborn neurons.  

 In conclusion, our findings suggest that a transient increase in the levels of α2 and β 

adrenergic receptors in limbic telencephalic (Dm), dorsal hypothalamic (dHA), preoptic 

(POA), thalamic input relay stations (PG) and locus coeruleus (LoC), areas that are highly 

innervated by NO fibers, triggers the onset of sexual inversion. In addition, masculinization or 

feminization of hermaphrodite teleosts also involves a significant increase in the rate of 

hypothalamic cell proliferation with the addition of newborn neurons and glia to the already 

existing cell populations. These findings highlight the important regulatory role of such 

mechanisms interacting to form complex brain circuits, which in turn determine development, 

sex reversal and reproductive behavior in hermaphrodite fish.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΟΣ/ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

   

CCb Cerebellar corpus Παρεγκεφαλιδικό σώµα 

CCbgr Granular layer of the cerebellar corpus Κοκκώδης στοιβάδα παρεγκεφαλιδικού σώµατος 

CCbmol Molecular layer of the cerebellar corpus Μοριακή στοιβάδα παρεγκεφαλιδικού σώµατος 

CCbPZ  Medial proliferation zone of the cerebellar corpus Ζώνη κυτταρικού πολλαπλασιασµού 

παρεγκεφαλιδικού σώµατος 

CE Central nucleus of the inferior lobe Κεντρικός πυρήνας του κατώτερου υποθαλαµικού 

λοβού 

CM Mammillary corpus Έσω πυρήνας του µαστίου 

CP Central posterior thalamic nucleus Κεντρικός οπίσθιος θαλαµικός πυρήνας 

Dc Central zone of the dorsal telencephalic area  Κεντρική ζώνη της ραχιαίας τελεγκεφαλικής 

περιοχής 

Dd Dorsal zone of the dorsal telencephalic area Ραχιαία ζώνη της ραχιαίας τελεγκεφαλικής 

περιοχής 

dHA Dorsal hypothalamic area Ραχιαία υποθαλαµική περιοχή 

DIF Diffuse nucleus of the inferior lobe ∆ιάχυτος πυρήνας του κατώτερου υποθαλαµικού 

λοβού 

DL Lateral zone of the dorsal telencephalic area Πλάγια ζώνη της ραχιαίας τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dld Dorsal part of the lateral zone of the dorsal 

telencephalic area 

Ραχιαίο τµήµα της πλάγιας ζώνης της ραχιαίας 

τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dll Lateral part of the lateral zone of the dorsal 

telencephalic area 

Έξω τµήµα της πλάγιας ζώνης της ραχιαίας 

τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dlp Posterior part of the lateral zone of the dorsal 

telencephalic area 

Οπίσθιο τµήµα της πλάγιας ζώνης της ραχιαίας 

τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dlv Ventral part of the lateral zone of the dorsal 

telencephalic area 

Κοιλιακό τµήµα της πλάγιας ζώνης της ραχιαίας 

τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dm Medial zone of the dorsal telencephalic area Μέση ζώνη της ραχιαίας τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dm1 Medial zone 1 of the dorsal telencephalic area Μέση ζώνη 1 της ραχιαίας τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dm2 Medial zone 2 of the dorsal telencephalic area Μέση ζώνη 2 της ραχιαίας τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dm3 Medial zone 3 of the dorsal telencephalic area Μέση ζώνη 3 της ραχιαίας τελεγκεφαλικής περιοχής 

Dm4 Medial zone 4 of the dorsal telencephalic area Μέση ζώνη 4 της ραχιαίας τελεγκεφαλικής περιοχής 

DP Dorsal posterior thalamic nucleus Ραχιαίος οπίσθιος θαλαµικός πυρήνας 
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Dp Posterior zone of the dorsal telencephalic area Οπίσθια ζώνη της ραχιαίας τελεγκεφαλικής 

περιοχής 

ECL External cellular layer of the olfactory bulb Εξωτερική κυτταρική στοιβάδα του οσφρητικού 

λοβού 

Egl Lateral granular eminence Έξω κοκκώδης ουσία 

Egm Medial granular eminence Έσω κοκκώδης ουσία 

flm Medial longitudinal fascicle Έσω επιµήκης δεσµίδα 

G Glomerular nucleus Σπειροειδής πυρήνας 

GC Central grey Κεντρική φαιά ουσία 

Ha Habenulla Ηνία 

Hc Nucleus of the periventricular caudal 

hypothalamus 

Περικοιλιακός πυρήνας του οπίσθιου υποθαλάµου 

Hd Dorsal hypothalamic nucleus Ραχιαίος υποθαλαµικός πυρήνας 

Hv Nucleus of the periventricular ventral 

hypothalamus 

Περικοιλιακός πυρήνας του κοιλιακού υποθαλάµου 

ICL Internal cellular layer of the olfactory bulb Εσωτερική κυτταρική στοιβάδα του οσφρητικού 

λοβού 

is Isthmic nucleus Ισθµικός πυρήνας 

LH Nucleus of the lateral hypothalamus Πλάγιος υποθαλαµικός πυρήνας 

LoC Locus coeruleus Υποµέλανας τόπος 

lr Lateral recess Πλάγιο υποθαλαµικό κόλπωµα 

lv Nucleus of the lateral valvula Έξω βαλβιδοειδής πυρήνας 

NC Cortical nucleus Φλοιοικός πυρήνας 

NCILa Anterior nucleus of the central part of the inferior 

lobe 

Πρόσθιος, κεντρικός πυρήνας του κατώτερου 

υποθαλαµικού λοβού 
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NCILp Posterior nucleus of the central part of the inferior 

lobe 

Οπίσθιος, κεντρικός πυρήνας του κατώτερου υποθαλαµικού 

λοβού 

NDTL Diffuse nucleus of the lateral torus ∆ιάχυτος πυρήνας του πλάγιου φύµατος 

nIII Oculomotor nerve Οφθαλµοκινητικό νεύρο 

NIII Oculomotor nucleus Πυρήνας του οφθαλµοκινητικού νεύρου 

NIn Interpeduncular nucleus Μεσοσκελιαίος πυρήνας 

nLT Lateral tuberal nucleus Έξω πυρήνας του πρόσθιου φύµατος 

nPa Anterior periventricular hypothalamic nucleus Πρόσθιος περικοιλιακός πυρήνας του υποθαλάµου 

nPp Posterior periventricular hypothalamic nucleus Οπίσθιος περικοιλιακός πυρήνας του υποθαλάµου 

nRL Nucleus of the lateral recess Πυρήνας του πλάγιου κολπώµατος 

nuflm Nucleus of the medial longitudinal fascicle Πυρήνας της έσω επιµήκους δεσµίδας 

NVm Motor nucleus of the trigeminal nerve Πυρήνας του τρίδυµου νεύρου, κινητική µοίρα 

OB Olfactory bulb Οσφρητικός λοβός 

oli Inferior olive Πυρήνας κάτω ελαίας 

PGl Lateral preglomerular nucleus Έξω προσπειροειδής πυρήνας 

PGm Medial preglomerular nucleus Έσω προσπειροειδής πυρήνας 

PMm Medial magnocellular preoptic nucleus Πρόσθιος, µεγακυτταρικός προοπτικός πυρήνας 

POA Preoptic area Προοπτική περιοχή 

PPa Anterior parvocellular preoptic nucleus Πρόσθιος, ωοκυτταρικός προοπτικός πυρήνας 

PPd Dorsal periventricular pretectal nucleus Ραχιαίος, περικοιλιακός προκαλυπτριδικός πυρήνας 

PPp Posterior parvocellular preoptic nucleus Οπίσθιος, ωοκυτταρικός προοπτικός πυρήνας 

PPv Ventral periventricular pretectal nucleus Ραχιαίος, περικοιλιακός προκαλυπτριδικός πυρήνας 

PSm Superficial pretectal nucleus, magnocellular 

portion 

Επιφανειακός, µεγακυτταρικός προκαλυπτριδικός πυρήνας 

PSp Superficial pretectal nucleus, parvocellular portion Επιφανειακός, ωοκυτταρικός προκαλυπτριδικός πυρήνας 

PVO Paraventricular organ Περικοιλιακό όργανο 

Rd Dorsal raphe Ραχιαίος πυρήνας ραφής 

RF Reticular formation ∆ικτυωτός σχηµατισµός 

ri Inferior reticular nucleus Κάτω πυρήνας του δικτυωτού σχηµατισµού 

Rm Medial raphe Έσω πυρήνας ραφής 

rm Medial reticular nucleus Έσω πυρήνας του δικτυωτού σχηµατισµού 

rs Superior reticular nucleus Άνω πυρήνας του δικτυωτού σχηµατισµού 

SAC Stratum album centrale Κεντρική λευκή στοιβάδα 
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SC Suprachiasmatic nucleus Υπερχιασµατικός πυρήνας 

SFGS Stratum fibrosum et griseum superficiale Υπερκείµενη φαιά και λευκή στοιβάδα 

SGC Stratum griseum centrale Κεντρική φαιά στοιβάδα 

SGP Stratum griseum periventriculare Περικοιλιακή φαιά στοιβάδα 

SO Stratum opticum Εξωτερική οπτική στοιβάδα 

TA Anterior tuberal nucleus Κεντρικός πυρήνας του πρόσθιου φύµατος 

TeO Optic tectum Οπτική καλύπτρα 

TeOd Dorsal ridge of the optic tectum Ραχιαία ζώνη κυτταρικού πολλαπλασιασµού της οπτικής 

καλύπτρας 

TeOv Ventral ridge of the optic tectum Κοιλιακή ζώνη κυτταρικού πολλαπλασιασµού της οπτικής 

καλύπτρας 

tlo Longitudinal torus ∆ακτυλιοειδής επιµήκης πυρήνας 

TPp Periventricular nucleus of the posterior tuberculum Περικοιλιακός πυρήνας του οπίσθιου φύµατος 

TS1 Semicircular torus, layer 1 Ηµικυκλικό κέρας, στοιβάδα 1 

TS2 Semicircular torus, layer 2 Ηµικυκλικό κέρας, στοιβάδα 2 

TS3 Semicircular torus, layer 3 Ηµικυκλικό κέρας, στοιβάδα 3 

TS4 Semicircular torus, layer 4 Ηµικυκλικό κέρας, στοιβάδα 4 

V Ventricle Κοιλία 

Vc Central nucleus of the ventral telencephalic area Κεντρικός πυρήνας της κοιλιακής τελεγκεφαλικής περιοχής 

VCb Valvular cerebelli Πρόσθια (βαλβιδοειδής) παρεγκεφαλίδα 

VCbgr Granular layer of the valvular cerebelli Κοκκώδης στοιβάδα της πρόσθιας (βαλβιδοειδούς) 

παρεγκεφαλίδας 

VCbmol Molecular layer of the valvular cerebelli Μοριακή στοιβάδα της πρόσθιας (βαλβιδοειδούς) 

παρεγκεφαλίδας 

Vd Dorsal nucleus of the ventral telencephalic area Ραχιαίος πυρήνας της κοιλιακής τελεγκεφαλικής περιοχής 
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Vl Lateral nucleus of the ventral telencephalic area Πλάγιος πυρήνας της κοιλιακής τελεγκεφαλικής περιοχής 

VL Ventrolateral nucleus Έσω, κοιλιακός πυρήνας 

VM Ventromedial nucleus Έξω, κοιλιακός πυρήνας 

Vs Supracommissural nucleus of the ventral telencephalic 

area 

Υπερσυνδεσµικός πυρήνας της κοιλιακής τελεγκεφαλικής 

περιοχής 

Vv Ventral nucleus of the ventral telencephalic area Κοιλιακός πυρήνας της κοιλιακής τελεγκεφαλικής περιοχής 
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Παράρτηµα 

 

∆ιαλύµατα 

 

PB: 0,1Μ µονόξινο/δισόξινο φωσφορικό νάτριο, pH: 7,4 

PBS: 0,01Μ µονόξινο/δισόξινο φωσφορικό νάτριο µε 0,9% χλωριούχο νάτριο, pH: 7,4 

TBS: 0,25mM Trisma base-HCl µε 0,9% χλωριούχο νάτριο, pH: 7,5 

Tris-HCl 0,1M: 0,1M Trisma base-HCl, pH: 7,7 

Tris-HCl 50mM: 50mM Trisma base-HCl, pH: 7,7 

Ζελατίνη: 10g ζελατίνη από δέρµα βοδιού, 1g θειικό χρώµιο-κάλιο σε 1l ζεστό 

απεσταγµένο νερό, διηθείται πριν από τη χρήση σε χαρτί Wattman no. 1 

Ιώδες του κρεσυλίου (Cresyl violet): 1% w/v Cresyl violet και 0,25% v/v οξικό οξύ σε 

απεσταγµένο νερό, διηθείται πριν από τη χρήση σε χαρτί Wattman no.1 

Πράσινο του µεθυλίου (Methyl green): 1% w/v σε απεσταγµένο νερό, διηθείται πριν 

από τη χρήση σε χαρτί Wattman no.1 

Ουδέτερο ερυθρό (Neutral red): 1% w/v σε απεσταγµένο νερό, διηθείται πριν από τη 

χρήση σε χαρτί Wattman no.1 

Υγρό Σπινθηρισµού: 5g PPO και 0,5g POPOP σε 1l τολουένιο, ανάδευση για µία 

νύχτα και προσθήκη 600ml Triton-X 100 
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