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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει μία πορεία συστηματικής εργαστηριακής 

ενασχόλησης στα πλαίσια της πραγματοποίησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία άρχισε 

επίσημα τον Φλεβάρη του 2009 και ολοκληρώθηκε με την δημόσια παρουσίασή της τον 

Μάρτιο του 2013. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε εγκαταστάσεις του 

τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης και υποστηρικτικά σε εγκαταστάσεις του 

γειτονικού Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ηράκλειο Κρήτης). Η παρούσα διατριβή διαθέτει την τυπική 

οργάνωση, παρουσιάζοντας εισαγωγικά πληροφορίες σχετικά με την σύσταση, την 

διαμόρφωση και τον ρόλο του εξωκυττάριου χώρου γενικά στον οργανισμό και ειδικότερα 

στον εγκέφαλο καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο της οικογένειας εξωκυττάριων πρωτεϊνών 

Fras1/Frem κατά την ανάπτυξη. Ακολουθεί η καταγραφή της χρησιμοποιηθείσας 

ερευνητικής μεθοδολογίας και λεπτομέρειες της πειραματικής εφαρμογής και της ανάλυσης. 

Στη συνέχεια παραθέντονται τα αποτελέσματα και τελικά διατυπώνονται συμπεράσματα με 

την συμβολή της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας. Ωστόσο, η παρούσα εργασία 

μπορεί να παρουσιάζει επιμελώς (τουλάχιστον αυτό επιδίωξα) την πρώτη μου, ουσιαστικά, 

προσπάθεια για επισταμένη έρευνα, αλλά δεν αναφέρεται σε μία πολύ ιδιαίτερη πτυχή της 

διδακτορικής διατριβής, στους ανθρώπους, οι οποίοι στιγμάτισαν ή και καθόρισαν 

καταλυτικά την πραγμάτωσή της. Ο πρόλογός μου λοιπόν επιφορτίζεται με την παρουσίαση 

της πτυχής αυτής ως ο μόνος τρόπος που διαθέτω προς το παρών για να τους τιμήσω, και 

χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ. Συνεπώς, θα μακρηγορήσω χωρίς 

ίχνος τύψης. 

Αρχικά λοιπόν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την οικογένεια μου: οι γονείς μου 

Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης και Χρυσή Αντωνάκη, και τα αδέλφια μου Μαρία, Φώτης και 

Νίκος. Η οικογένεια μου αποτέλεσε τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση 

του διδακτορικού. Οι γονείς μου κάλυπταν τις όποιες οικονομικές ανάγκες προέκυπταν από 

την διαμονή μου στο Ηράκλειο, παρόλες τις αντιξοότητες της δουλειάς τους και την ανάγκη 

για οικονομική υποστήριξη και των υπόλοιπων αδελφών μου την ίδια περίοδο. Τους 

ευχαριστώ πολύ γιατί μου έδωσαν αυτήν την ευκαιρία να πορευτώ με αξιοπρέπεια μέχρι και 

την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής. Βέβαια, πιο πολύ ευχαριστώ τους γονείς μου και 

τα τρία μου αδέλφια για την ψυχική υποστήριξη που μου προσέφεραν. Την Μαρία την 

ευχαριστώ επιπλέον γιατί με βοήθησε στο να αρχίσω να αποκωδικοποιώ τις συμπεριφορές, 

να διακρίνω και να κατανοώ την φύση μίας αποκλίνουσας συμπεριφοράς, καθώς διαθέτει 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο ειδίκευσης και πολύχρονη εμπειρία στην μελέτη της 

συμπεριφοράς ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Και τον Νίκο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. 

Όλο αυτό το διάστημα συγκατοικήσαμε, καθώς πραγματοποιούσε παράλληλα τις 

προπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Βιολογίας. Συνεπώς, είχα ένα ικανότατο και 

πολυμαθέστατο (επιεικώς εκφραζόμενος) συνομιλητή για οποιοδήποτε θέματα έτυχε να με 

απασχολήσουν, αλλά επιπλέον ήταν αυτός που επωμίστηκε κυρίως την όποια προσωπική 

ψυχική φθορά προέκυψε από την όλη διαδικασία της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης 

προσπάθειας.  

Δεν θα μπορούσα να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον επιβλέπων καθηγητή μου 

κύριο Γ. Χαλεπάκη, καθώς μου εμπιστεύτηκε αδιαπραγμάτευτα ένα τόσο ιδιαίτερο πεδίο της 

δουλειάς του. Οφείλω να ομολογήσω πως οι νευροεπιστήμες ήταν ένα πεδίο άγνωστο σε 

εμένα, ωστόσο δέχτηκα την συγκεκριμένη πρόκληση και νομίζω πως επωφελήθηκα και το 

χρωστάω στον συγκεκριμένο άνθρωπο.  

Η ιδιαιτερότητα αυτού του πεδίου έρευνας της Βιολογίας μου προκαλούσε εξαρχής 

σημαντικό προβληματισμό και αμφιβολίες για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος. Ωστόσο, τον Φλεβάρη του 2011 ξεκίνησε μία ανέλπιστα γόνιμη συνεργασία 

με την κυρία Κυριακή (Κική) Σιδηροπούλου. Το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενό της 

κάλυπτε αποτελεσματικά τις ανάγκες της δουλειάς μου. Ωστόσο, αυτό που επηρέασε 

καταλυτικά την παρούσα διατριβή ήταν το γεγονός πως από την πρώτη στιγμή έτυχα της 

αμέριστης συμπαράστασή της, της υλικοτεχνικής και όχι μόνο υποστήριξής της, σαν να 

αποτελούσα αναπόσπαστο μέλος του εργαστηρίου της. Με βοήθησε στο να μάθω να 



 
4 Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου 

οργανώνω και να εκτελώ πειράματα συμπεριφοράς και ηλεκτροφυσιολογίας και να αναλύω 

τα προκύπτοντα αποτελέσματα με συστηματικότητα και μέθοδο. Εξίσου σημαντικό για 

εμένα είναι πως σπατάλησε αδιαμαρτύρητα σημαντικό χρόνο για την ‘μεταλαμπάδευση’ 

όλου αυτού του γνωστικού υποβάθρου, το οποίο χρειαζόμουν για την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων μου, και το οποίο δεν διέθετα εξαρχής.  

Κατά την πραγματοποίηση του διδακτορικού έλαβα σημαντική υποστήριξη και καθοδήγηση 

από δύο ακόμα εξαίρετους καθηγητές, τον κο Αντώνη Σταματάκη (Τμήμα Νοσηλευτικής, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών) και την κα Δόμνα Καραγωγέως (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, ΙΜΒΒ) και τους ευχαριστώ για αυτό. Επιπλέον, ευχαριστώ τον Αντώνη για την 

φιλοξενία που μου παρείχε στο εργαστήριο του (Ιούνιο του 2010), την συμβουλευτική 

υποστήριξη στο πειραματικό σκέλος και την γόνιμη κριτική των αποτελεσμάτων, καθώς και 

τα μέλη του εργαστηρίου της κας Καραγωγέως καθώς υπέμειναν πολλές απορίες μου. 

Ευχαριστώ πολύ και την πρόεδρο του τμήματος Βιολογίας κα Δέσποινα Αλεξανδράκη, 

καθώς ήταν σημαντική η υποστήριξή της και ο σεβασμός τον οποίο μου έδειχνε, και χάρηκα 

πολύ για το γεγονός ότι συμμετείχε στην τριμελή επιτροπή μου, παρόλο που το θέμα μου 

απέχει σημαντικά από το ερευνητικό αντικείμενό της. Ευχαριστώ πολύ και τα άλλα δύο 

μέλη της επταμελούς επιτροπής, της κα Κ. Αθανασάκη και της κα Κ. Θερμού.  

Βέβαια, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω τα μέλη του εργαστηρίου της κα 

Σιδηροπούλου, ιδιαίτερα την Ξένια Κωνσταντουδάκη, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στο 

πρακτικό κομμάτι του διδακτορικού, παρέχοντάς μου εργαλεία αλλά και την πολύτιμη 

εμπειρία της για την πραγματοποίηση των πειραμάτων και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Την Ξένια, την Κλαίρη Χαλκιαδάκη και την Βάσσια Σακκά από το 

εργαστήριο της κας Σιδηροπούλου αλλά και την Δέσποινα Κατσούγκρη από το εργαστήριο 

του κ. Χαλεπάκη, τις ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία, τον σεβασμό και την 

αμέριστη συμπαράσταση που μου έδειξαν, διαμορφώνοντας ένα μοναδικό εργαστηριακό 

κλίμα για την ολοκλήρωση του διδακτορικού.  

Τα πρώτα χρόνια της πορείας, είχα την χαρά να συνεργαστώ με έναν νέο και ιδιαίτερα 

ταλαντούχο ερευνητή, τον Ευάγγελο Παυλάκη. Με υπομονή και οργανωτικότητα με 

βοήθησε σημαντικά στις πρώτες συγκριτικές ιστοχημικές μελέτες στον εγκέφαλο. Αργότερα 

μάλιστα, φεύγοντας για να συνεχίσει την ερευνητική του πορεία, με υποστήριξε 

υλικοτεχνικά στο συγκεκριμένο κομμάτι της δουλειάς μου. Για όλα τα παραπάνω καθώς και 

για την ηθική συμπαράσταση που μου παρείχε, τον ευχαριστώ θερμά. Παράλληλα, 

ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχαν η Μαρία Μηνά και η Ευγενία 

Καλογεράκη καθώς και πολλά άλλα παρελθόντα μέλη του εργαστηρίου του Γ. Χαλεπάκη 

και της Κ. Σιδηροπούλου.  

Αμέριστη υποστήριξη έλαβα και από δύο ξεχωριστούς φίλους, την Ρένα Χιωτάκη και τον 

Γιάννη Πετράκη. Και οι δύο τους με βοήθησαν σημαντικά σε εργαστηριακό επίπεδο, αν και 

μακριά από ότι θα παρουσιαστεί παρακάτω, ενώ αργότερα παρέμειναν φίλοι μου καλοί, και 

τους ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την υπομονή τους όλα αυτά τα χρόνια. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό του τμήματος 

Βιολογίας (γραμματειακή υποστήριξη, υποδομές, καθαριότητα) για την ποιότητα υπηρεσιών 

και το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας, και κυρίως την ιδιαίτερα υπομονετική και αγαπητή 

μου κυρία Σάντρα Σιάκουλη από το εργαστήριο «Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ‘Βασίλης 

Γαλανόπουλος’» και την κυρία Μαρία από το ζωοτροφείο του τμήματος Βιολογίας.  
 

Απόστολος Μακρυγιάννης 

Ηράκλειο Κρήτης, 2013  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η οικογένεια πρωτεϊνών Fras1/Frem του εξωκυττάριου πλέγματος διαθέτει τέσσερα 

μέλη, τις Fras1, Frem1, Frem2 και Frem3 με εντοπισμό τις επιθηλιακές βασικές 

μεμβράνες κατά την ανάπτυξη στα ποντίκια. Σήμερα, ο ρόλος της συγκεκριμένης 

οικογένειας πρωτεϊνών θεωρείται η δομική και η λειτουργική σύζευξη των εμβρυϊκών 

επιθηλίων με το μεσέγχυμα. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον μία σειρά από ενδείξεις για 

πιθανή συμβολή της Fras1 στην σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου. Στα 

πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, επιχειρήθηκε ο εντοπισμός της 

πρωτεΐνης Fras1 στον εγκέφαλο των ποντικιών καθώς και μία πολύπλευρη ανάλυση 

του τελικού εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών, μέσω συγκριτικής μελέτης της 

ανάπτυξης, της οργάνωσης και της λειτουργίας του.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα in situ υβριδοποίησης προέκυψε πως ο τελικός 

εγκέφαλος εμβρύων και νεαρών ποντικιών διαθέτει Fras1 μετάγραφα. Με την χρήση 

τριών διαφορετικών αντισωμάτων της πρωτεΐνης Fras1 έγινε εντοπισμός της 

αποκλειστικά κατά την εμβρυογένεση στην βασική μεμβράνη της μήνιγγας, η οποία 

περιβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το πρότυπο απόθεσης ήταν κατατετμημένο 

και περιορισμένο σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Ωστόσο, η 

πρωτεΐνη Fras1 δεν ανιχνεύτηκε εντός του νευρικού ιστού με τα χρησιμοποιηθέντα 

πρωτόκολλα.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν συγκριτικά πειράματα μελέτης της συμπεριφοράς 

σε φυσιολογικά NMRI και Fras1
-/-

 ποντίκια, με σκοπό να διερευνηθεί η 

λειτουργικότητα νευρικών κυκλωμάτων στα συγκεκριμένα μεταλλάγματα. Τα 

μελετώμενα κυκλώματα ρυθμίζουν διαδικασίες όπως η έκφραση άγχους, 

εξαρτημένου ή μη εξαρτημένου φόβου και αναγνώριση και διάκριση αντικειμένων. 

Τα πειράματα εκδήλωσης άγχους και φόβου έγιναν με σκοπό την μελέτη της 

λειτουργίας της αμυγδαλής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υποθέτουμε πως ο έσω 

υποπυρήνας της κεντρικής αμυγδαλής είναι λειτουργικός στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

οδηγώντας στην ενορχήστρωση του φόβου. Ωστόσο, παρατηρήθηκε περιορισμένη 

δυνατότητα απομνημόνευσης του εξαρτημένου φόβου, διεργασία η οποία εξαρτάται 

από την λειτουργία του έξω βασικού συμπλέγματος της αμυγδαλής και του έξω 

υποπυρήνα της κεντρικής αμυγδαλής.  

Η ιστολογική συγκριτική μελέτη της αμυγδαλής ανέδειξε διαταραχή και στους τρεις 

εξετασθέντες πυρήνες του κυκλώματος φόβου στα Fras1
-/-

 ποντίκια, το έξω βασικό 

σύμπλεγμα, τον κύριο παρεμβαλλόμενο πυρήνα και την κεντρική αμυγδαλή. Οι 

σημαντικότερες διαταραχές καταγράφηκαν στην πρόσθια μοίρα της κεντρικής 

αμυγδαλής και στον κύριο παρεμβαλλόμενο πυρήνα και εντοπίστηκαν σταθερά σε 

όλες τις ηλικίες μετά την γέννηση. Οι ιστολογικές αποκλίσεις επιβεβαιώθηκαν με 

μοριακούς δείκτες, τους Ctip2, Foxp1, Foxp2 και Tbr1. Οι παραπάνω διαταραχές θα 

μπορούσαν να αποτελούν την κυτταρική και μοριακή αιτία στην αδυναμία της 
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ανάπτυξης εξαρτημένου φόβου και ρύθμιση της καταστολής του φόβου στα Fras1
-/-

 

ποντίκια.  

Παράλληλα, συγκριτικά συμπεριφορικά πειράματα μνήμης και μάθησης συνέβαλαν 

στην μελέτη της λειτουργίας του ιππόκαμπου στα Fras1
-/-

 ποντίκια. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης έδειξαν πως τα μεταλλάγματα δεν εμφανίζουν διαταραχή στην 

απομνημόνευση και διάκριση αντικειμένων, και συνεπώς ο ιππόκαμπός τους 

θεωρείται λειτουργικός. Ωστόσο, η συγκριτική ιστολογική και μοριακή ανάλυση του 

ιππόκαμπου αποκάλυψε μία διαφοροποίηση στην οργάνωση των υποπεριοχών του 

Αμμώνειου Κέρατος των Fras1
-/-

 ποντικιών, καθώς οι CA2 και CA3 υποπεριοχές 

επεκτείνονται ραχιαία εις βάρος της CA1. Η ιστολογική και μοριακή ανάλυση 

επεκτάθηκε στον νεοφλοιό και στον απιοειδή λοβό. Στον νεοφλοιό δεν 

παρατηρήθηκαν ιστολογικές ή μοριακές διαφορές. Στον απιοειδή λοβό των ενήλικων 

Fras1
-/-

 ποντικιών καταγράφηκε μία μείωση στην παρουσία των parvalbumin θετικών 

ενδονευρώνων.  

Ολοκληρώνοντας, πειράματα με BrdU ανέδειξαν μία ελαφρά καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη των εγκεφάλων κατά την εμβρυογένεση στα Fras1
-/-

 ποντίκια καθώς και 

διαταραχές στην μετανάστευση των νευρώνων κατά τα ύστερα εμβρυϊκά 

αναπτυξιακά στάδια του εγκεφάλου των συγκεκριμένων ποντικιών.  

Ανακεφαλαιώνοντας, η πρωτεΐνη Fras1 εντοπίστηκε αποκλειστικά στην βασική 

μεμβράνη της μήνιγγας και όχι εντός του νευρικού ιστού. Ωστόσο, τα Fras1
-/-

 

ποντίκια διαθέτουν διαταραγμένη διαμόρφωση του ιππόκαμπου και κάποιων εκ των 

πυρήνων της αμυγδαλής. Τα αίτια των διαταραχών θα μπορούσαν να οφείλονται σε 

προβλήματα κατά την μορφογένεση του εγκεφάλου. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 

διαταραχές σε συμπεριφορές ενήλικων Fras1
-/-

 ποντικιών, οι οποίες εξαρτώνται από 

την σωστή λειτουργία της αμυγδαλής.  
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SUMMARY 

The Fras1/Frem protein family of extracellular matrix components comprises of four 

members, Fras1, Frem1, Frem2 and Frem3. They are principally localized in 

epithelial basement membranes during embryogenesis, contributing in the structural 

and functional conjunction of embryonic epithelium with the subjacent mesenchyme. 

Nevertheless, Fras1 protein has been implied for a role in development and function 

of brain, such as the occasionally exhibited psychomotor/ developmental delay in 

patients with Fraser Syndrome. The aim of the present dissertation is to elucidate the 

role of Fras1 in the brain development and function, focusing on two main axes: 

determination of its localization profile in the murine brain during development and 

adulthood, as well as comparative analysis of development, anatomy and function of 

telencephalon in the context of differential Fras1
 
expression. 

In situ hybridization revealed the Fras1 mRNA expression pattern, which included 

certain domains of embryonic and juvenile telencephalon (G.Chalepakis). Fras1 

protein was immunohistochemically detected exclusively in embryonic meningeal 

basement membrane. The localization pattern of Fras1 in the basement membrane was 

segmental, overlying particular brain domains. However, Fras1 protein was not 

detected inside the neural tissue.  

Subsequently, certain brain functions were investigated in Fras1
-/-

 mice. The 

examined neural circuits are responsible for the expression of unconditioned and 

conditioned fear, anxiety and object discrimination. The comparative analysis of fear 

and anxiety in control and Fras1
-/-

 mice was performed aiming to study the activity of 

amygdala. Our results revealed that mutant mice were able to express fear, which is 

attributed to active medial subnucleus of central amygdala. Nevertheless, the 

basolateral amygdala and the lateral subnucleus of central amygdala are possibly 

affected, since the mutant mice were unable to express the auditory conditioned fear.  

The comparative histological analysis showed that the three examined amygdalar 

nuclei, which participate in fear circuit, were affected in Fras1
-/-

 mice. The defects 

were predominantly localized in the main intercalated nucleus and rostral portion of 

central amygdala, detected from birth onwards, reminiscent of a potential 

developmental phenotype. The aberrant morphology of anterior amygdala in Fras1
-/-

 

mice was confirmed utilizing specific neuronal markers, such as Ctip2, Foxp1, Foxp2 

and Tbr1. The aforementioned defects might cause the alterations as much in auditory 

fear conditioning, as in regulation of fear expression in mutant mice. 

Hippocampus came under investigation, featuring the behavioral experiment of novel 

object recognition and histological analysis. Fras1
-/-

 mice displayed normal familiar-

novel object discriminatory ability. However, the comparative histological and 

molecular analysis of hippocampus showed a differential arrangement of cornu 

ammonis subdomains in Fras1
-/-

 mice, where CA2 and CA3 subdomains were 

dorsally extended at the expense of CA1.  
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Furthermore, comparative histological and immunohistochemical analysis was 

implemented in neocortex and piriform. No differences were detected in neocortex 

but the parvalbumin positive interneurons were reduced in piriform of adult Fras1
-/-

 

mice. Finally, BrdU experiments revealed a slight retardation in brain development of 

Fras1
-/-

 embryos, as well as affected neuronal migration during late stages of 

embryogenesis.  

Recapitulating the results of the present dissertation, Fras1 protein was exclusively 

detected in meningeal basement membrane during mouse embryogenesis. 

Nevertheless, the Fras1
-/-

 mice exhibited aberrant morphology of rostral amygdala 

and hippocampus during postnatal stages. Furthermore, Fras1
-/-

 adult mice displayed 

abnormal stress behaviors which are amygdala-dependent. Those findings lead us to 

postulate a wider role for Fras1 in telencephalon development and function that 

remains to be investigated. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η οικογένεια εξωκυττάριων πρωτεϊνών Fras1/Frem αποτελείται από τέσσερις δομικά 

ομόλογες πρωτεΐνες, τις Fras1, Frem1(Fras1-Related-Extracellular-Matrix protein 1), 

Frem2 και Frem3. Οι πρωτεΐνες αυτές εντοπίζονται ανοσοϊστοχημικά κυρίως στη 

βασική μεμβράνη (basement membrane, BM) των εμβρυϊκών επιθηλίων στα 

θηλαστικά και τους ιχθύες (Chiotaki et al., 2007; Petrou et al., 2007b; Carney et al., 

2010). Η οικογένεια γονιδίων Fras1/Frem συναντάται αποκλειστικά και μόνο σε 

δευτεροστόμιους οργανισμούς (Petrou et al., 2008; Gautier et al., 2008; Smyth and 

Scambler, 2005). Μάλιστα, το πρώτο μέλος της οικογένειας, το οποίο μελετήθηκε, 

ήταν η πρωτεΐνη ECM3 στον αχινό, ομόλογη πρωτεΐνη της Frem2, με εντοπισμό την 

ΒΜ του εκτοδέρματος και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μετανάστευση πρωτογενών 

μεσεγχυματικών κυττάρων κατά την γαστριδίωση (Hodor et al., 2000).  

Η μελέτη γενετικών μεταλλαγμάτων για τα γονίδια Fras1(Vrontou et al., 2003), 

Frem1 (Smyth et al., 2004; Kiyozumi et al., 2006) και Frem2 (Jadeja et al., 2005; 

Timmer et al., 2005) σε ποντίκια και ιχθύες (Carney et al., 2010) αλλά και η 

παρατήρηση ασθενών με σύνδρομο Fraser με μεταλλάξεις στα ανθρώπινα ορθόλογα 

γονίδια FRAS1 (McGregor et al., 2003; van Haelst et al., 2008) και FREM2 (Jadeja et 

al., 2005; van Haelst et al., 2008), αποκάλυψε την σπουδαιότατη συμβολή των 

πρωτεϊνών αυτών στην ανάπτυξη. Ο ρόλος των πρωτεϊνών της οικογενείας 

Fras1/Frem είναι διττός κατά την εμβρυογένεση, καθώς η παρουσία τους προσφέρει 

δομική στήριξη και συγκράτηση των εμβρυϊκών επιθηλιακών δομών στο 

παρακείμενο μεσέγχυμα, ενώ παράλληλα συμβάλει σε πιο σύνθετες αναπτυξιακές 

διεργασίες όπως η οργανογένεση των νεφρών (Pitera et al., 2008) αλλά και η άρτια 

μορφογένεση των πνευμόνων (Petrou et al., 2005; Timmer et al., 2005).  

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια μελέτης της συμβολής της πρωτεΐνης Fras1 

στην ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου. Η επιλογή του συγκεκριμένου 

οργάνου έγινε λόγω προϋπάρχοντων ενδείξεων πιθανής συσχέτισης της Fras1 με τον 

εγκέφαλο, όπως αναφέρονται παρακάτω, καθώς και από το γεγονός ότι το κεντρικό 

νευρικό σύστημα (central nervous system, CNS), συμπεριλαμβανομένου του 

εγκεφάλου, προέρχεται από το εμβρυϊκό εξώδερμα, όπως και η επιδερμίδα. Ο 

εγκέφαλος αποτελεί την κορωνίδα της πολυπλοκότητας ως προς την οργάνωση 

ζωικών δομών. Η ρύθμιση της ανάπτυξης και λειτουργίας του εξαρτάται από 

ιδιαίτερα εκλεπτυσμένους και πολυσύνθετους μηχανισμούς διακυτταρικής 

επικοινωνίας, και ως εκ τούτου είναι απόλυτα εξαρτημένη από τη μακρομοριακή 

σύσταση και οργάνωση του εξωκυττάριου χώρου. Η εξάρτηση του εγκεφάλου, ως 

προς την οργάνωση και λειτουργία του, από τον εξωκυττάριο χώρο αποτελεί ένα 

πεδίο έρευνας με έντονη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Η παρούσα διατριβή κινείται 

προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς σκοπός της είναι η μελέτη της συμβολής της 

εξωκυττάριας πρωτεΐνης Fras1 στις παραπάνω διεργασίες.  

1.1 Εξωκυττάριο πλέγμα 

Η μετάβαση από την μονοκύτταρη και σχετικά αυτόνομη μορφή ζωής σε μία 

αλληλοεξαρτώμενη συμβιωτική και πολυκυτταρική διαμόρφωση της ζωής οδήγησε 



 
13 Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου 

πολύ πρώιμα στην ανάπτυξη μηχανισμών εξωκυττάριας οργάνωσης και 

διακυτταρικής επικοινωνίας. Ο χώρος μεταξύ των κυττάρων έπρεπε να αναλάβει 

αυτό τον ρόλο. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει μόρια αμινοξικής, γλυκοσιδικής και 

συνδυασμού αμινοξικής και γλυκοσιδικής φύσης σχηματίζοντας ένα μακρομοριακό 

εξωκυττάριο πλέγμα. Κάποια από τα στοιχειώδη πρωτεϊνικά μοτίβα, τα οποία 

συναντώνται στις εκκρινόμενες πρωτεΐνες του εξωκυττάριου πλέγματος, έχουν 

εμφανιστεί τόσο πρώιμα ώστε να συναντώνται σε όλα τα μετάζωα (σπόγγοι, 

κνιδόζωα, πρωτοστόμιοι και δευτεροστόμιοι οργανισμοί), όπως οι integrins, τα 

κολλαγόνα και οι υπομονάδες λαμινίνης, και εμφανίζουν εκτεταμένη συντήρηση. 

Κατά την διάρκεια της εξέλιξης, αυτά τα στοιχειώδη πρωτεϊνικά μοτίβα 

διπλασιάστηκαν πολλές φορές και σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιήθηκαν οι 

ιδιότητες τους αποκτώντας νέες λειτουργίες, ενώ παράλληλα προέκυπταν και νέα 

μοτίβα. Αυτές οι διεργασίες οδήγησαν στην ανάπτυξη μίας μεγάλης δεξαμενής 

στοιχειωδών δομικών ή λειτουργικών πρωτεϊνικών μονάδων, έτοιμες να συνδυαστούν 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να προκύψει ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός 

νέων πρωτεϊνών (Hynes RO, 2012). 

Η σωστή οργάνωση και λειτουργία του εξωκυττάριου πλέγματος διαδραματίζει 

σημαντικότατο ρόλο στην πολυκυτταρική οργάνωση της ζωής. Αρχικά, η παρουσία 

του προσφέρει δομική στήριξη και διαχωρισμό των διαφόρων δομών (ιστούς και 

όργανα) ενός οργανισμού, αναπτύσσοντας ευρύτατα πλέγματα/πολυμοριακές 

σκαλωσιές, προσαρμοσμένα τοπικά στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε περιοχής. 

Επιπλέον, διαθέτει ένα πλουσιότατο εξοπλισμό διαχείρισης της διακυτταρικής 

επικοινωνίας, και άρα συμβάλει σε διαδικασίες όπως η εγκαθίδρυση, ανάπτυξη, 

αναδιάρθρωση και συντήρηση δομών ενός οργανισμού. Κατά την εμβρυογένεση, το 

εξωκυττάριο πλέγμα επιδρά στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 

Επιπλέον, καθορίζει αναπτυξιακές αποφάσεις όπως τη μετανάστευση, τη 

διαφοροποίηση και την ωρίμανση των κυττάρων. Με την ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης, συμβάλει σε ομοιοστατικούς μηχανισμούς αλλά και στην σωστή 

λειτουργία των διαφόρων ιστών και οργάνων. Η ιδιαίτερη σημασία του εξωκυττάριου 

πλέγματος γίνεται κατανοητή παρατηρώντας τις τοπικές μεταβολές, τις οποίες 

υφίσταται κατά την εξέλιξη παθολογικών καταστάσεων, όπως ο καρκίνος. Παρακάτω 

ακολουθεί μία συνοπτική ανάλυση των συστατικών και λειτουργιών του 

εξωκυττάριου πλέγματος εστιασμένη στα θηλαστικά, καθώς η παρούσα εργασία 

επικεντρώνεται στη μελέτη των ποντικιών. 

1.1.1. Σύσταση του εξωκυττάριου πλέγματος 

Τα βασικότερα συστατικά του εξωκυττάριου πλέγματος είναι οι ινώδεις πρωτεΐνες, 

όπως τα κολλαγόνα, οι fibronectins, η ελαστίνη και οι laminins, και τα εκτεταμένα 

δίκτυα γλυκοζαμινογλυκανών (GAGs), συνδεδεμένων ομοιοπολικά σε πρωτεΐνες 

σχηματίζοντας πρωτεογλυκάνες, είτε ασύνδετων με τη μορφή υαλουρονικού. 

Επιπλέον, διαθέτει εκκρινόμενους αναπτυξιακούς και διαφοροποιητικούς παράγοντες 

και άλλα μόρια με πιο περιορισμένη παρουσία.  
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Γλυκοζάμινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες 

Οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) είναι μακριές πολυσακχαριτικές μη 

διακλαδιζόμενες αλυσίδες, οι οποίες συντίθενται από τον πολυμερισμό ενός βασικού 

δισακχαρίτη. Ο δισακχαρίτης θα καθορίσει τον τύπο της GAG. Υπάρχουν πέντε 

κύριοι τύποι GAGs, το υαλουρονικό,  και οι GAGs θειϊκής χονδροϊτίνης (CS-GAG), 

θειϊκής δερματάνης (DS-GAG), θειϊκής ηπαράνης (HS-GAG) και θειϊκής κερατάνης 

(KS-GAG). Οι GAGs είναι ισχυρά αρνητικά φορτισμένα και συνεπώς υδρόφιλα 

μόρια. Εξαιρουμένου του υαλουρονικού, όλοι οι υπόλοιποι τύποι πολυσακχαριτικών 

αλυσίδων μπορούν να συνδεθούν σε πρωτεΐνες μέσω ομοιοπολικού δεσμού. Μία 

πρωτεογλυκάνη μπορεί να φέρει από μία πολυσακχαριτική αλυσίδα έως πολλές 

δεκάδες, οι οποίες μπορεί να ανήκουν σε ένα ή περισσότερους τύπους GAGs. 

Χαρακτηριστικά, στην περίπτωση της πρωτεογλυκάνης aggrecan, υπάρχουν 130 

πολυσακχαριδικές αλυσίδες ομοιοπολικά συνδεδεμένες, κάποιες εκ των οποίων είναι 

CS-GAGs ενώ κάποιες άλλες είναι DS-GAGs. Οι πολυσακχαριτικές αλυσίδες είναι 

δύσκαμπτες και ως εκ τούτου μπορούν να καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο όγκο 

συγκριτικά με το μοριακό τους βάρος. Το μεγάλο αρνητικό φορτίο τους συσσωρεύει 

πληθώρα κατιόντων αλλάζοντας τοπικά την ωσμωτική ισχύ και οδηγώντας στην 

συγκέντρωση ποσότητας νερού. Η προκύπτουσα δομή του εξωκυττάριου πλέγματος 

είναι ανθεκτική σε δυνάμεις συμπίεσης, καθιστώντας την ιδανική για σημεία του 

σώματος, τα οποία υφίστανται ισχυρές πιέσεις, όπως οι χόνδροι των αρθρώσεων.  

Το υαλουρονικό είναι ένας γραμμικός πολυσακχαρίτης χωρίς θειϊκές ομάδες ενώ 

παράλληλα είναι η μόνη GAG που δεν συνδέεται ομοιοπολικά σε πρωτεΐνη. Ο 

βασικός δισακχαρίτης του είναι γλυκουρονικό οξύ / Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη. Μπορεί 

να πολυμεριστούν περισσότερο από 10000 δισακχαρίτες για ένα μόριο υαλουρονικού 

προκύπτοντας μόριο των 6000-8000 kDaltons. Το μήκος ενός τεντωμένου μορίου 

υαλουρονικού των 6000 kDa ανέρχεται σε 15 μικρόμετρα (μεγαλύτερο από ένα 

ανθρώπινο ερυθροκύτταρο) (Cowman and Matsuoka, 2005). Το υαλουρονικό 

συντίθεται από ένζυμα συνδεδεμένα στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων και 

σταδιακά απελευθερώνεται στον εξωκυττάριο χώρο (Weigel et al., 1997), όπου 

αποτίθεται προσφέροντας διατήρηση της ελαστικότητας και του ιξώδους του υγρού 

συνδετικού ιστού όπως στο αρθρικό υγρό (joint synovial fluid) και το υαλώδες σώμα 

του ματιού (eye vitreous), ρύθμιση της περιεκτικότητας σε νερό λειτουργώντας ως 

λιπαντική ουσία αλλά και την συγκέντρωση πρωτεογλυκανών στο εξωκυττάριο 

πλέγμα (Cowman and Matsuoka, 2005). Επιπλέον, παράγεται στον εμβρυϊκό 

εγκέφαλο, κατά την επούλωση τραυμάτων και άλλες παθογενείς καταστάσεις, καθώς 

η παρουσία του είναι αναγκαία για την κυτταρική μετανάστευση. Ο καταβολισμός 

του υαλουρονικού πραγματοποιείται από ειδικά ένζυμα αποδόμησης, τις 

υαλουρονιδάσες. Τα ένζυμα αυτά έχουν περιορισμένη έκφραση σε φυσιολογικές 

καταστάσεις και εντοπίζονται εντός των λυσοσωμάτων ή στον εξωκυττάριο χώρο. 

Υπάρχουν αρκετές εξωκυττάριες πρωτεΐνες με περιοχές πρόσδεσης σε υαλουρονικό 

επιτρέποντας την ανάπτυξη ιδιαίτερων δομών του εξωκυττάριου χώρου 

(περινευρωνικά δίκτυα) αλλά και συσσώρευση μορίων με συγκεκριμένη λειτουργία, 

οι οποίες περιγράφονται παρακάτω (Novak and Kaye, 2000). 
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Οι πρωτεογλυκάνες εμφανίζουν εκτεταμένη παρουσία στους διάφορους ιστούς. 

Συμμετέχουν σε πληθώρα διαδικασιών, όπως στην ανάπτυξη δομών του 

εξωκυττάριου πλέγματος μέσω της συσσώρευσης των αναγκαίων μορίων, αλλά και 

την αποδόμησή τους μέσω της διαχείρισης της πρωτεόλυσης στον διακυτταρικό 

χώρο. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή τους στην επαγωγή σηματοδοτικών 

μηχανισμών σχετικών με μετανάστευση, μορφογένεση και άλλων μηχανισμών μέσω 

της ακινητοποίησης διάχυτων παραγόντων (χημειοτακτικοί παράγοντες, αυξητικοί 

παράγοντες) σε συγκεκριμένες περιοχές του εξωκυττάριου χώρου, καθώς και την 

ρύθμιση της ενδοκυττάριας μετάδοσης σημάτων από αυξητικούς παράγοντες (αύξηση 

της συνάφειας υποδοχέων για τους προσδέτες τους, FGF1-2, EGF, HGF, wingles). 

Επιπλέον, συμβάλλουν στην ρύθμιση της διακυτταρικής αλληλεπίδρασης ή 

επικοινωνίας κυττάρου με το εξωκυττάριο πλέγμα. 

Οι πρωτεογλυκάνες θειΐκής χονδροϊτίνης (chondroitin sulfate proteoglycans, CSPGs) 

φέρουν πολυσακχαριτικές αλυσίδες βασισμένες στον δισακχαρίτη γλυκουρονικού 

οξέως συνδεδεμένου με β-γλυκοσιδικού δεσμού σε Ν-ακέτυλο γαλακτοζαμίνη. Οι 

προκύπτουσες γλυκοζάμινογλυκανες θειϊκής χονδροϊτίνης (CS-GAGs) συνδέονται 

στην πρωτεΐνη μέσω της ομοιοπολικής διασύνδεσης μίας ξυλόζης σε ένα κατάλοιπο 

σερίνης (Prydz and Dalen, 2000). Οι CSPGs διακρίνονται στις εξής τέσσερις 

κατηγορίες: στις εκκρινόμενες lecticans, phosphacan/receptor-type protein-tyrosine 

phosphatase β (RPTP-β) και πρωτεογλυκάνες πλούσιες σε κατάλοιπα λευκίνης (small 

leucine-rich proteoglycans), καθώς και μία μεικτή κατηγορία με τις υπόλοιπες 

πρωτεογλυκάνες, εκ των οποίων κάποιες είναι διαμεμβρανικές (Neuroglycan-C και 

NG2).  

Στην κατηγορία των lecticans ανήκουν μόρια CSPGs όπως οι aggrecan, versicans, 

neurocan και brevicans, με δυνατότητα πρόσδεσης στο υαλουρονικό μέσω του 

αμινοτελικού τους τμήματος και με τις γλυκοπρωτεΐνες tenascins μέσω του 

καρβοξυτελικού τους τμήματος. Επίσης, και οι phosphacans/RPTP-β, αναπτύσσουν 

αλληλεπιδράσεις με την tenascin-C (Adamsky et al., 2001), ενώ παράλληλα 

λειτουργούν σαν συνυποδοχείς με το Ν-CAM για τον αυξητικό παράγοντα FGF2 

επάγοντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (Novak and Kaye, 2000). Επιπλέον, οι 

phosphacan/RPTP-β πρωτεογλυκάνες προσδένουν τις κυτοκίνες midkine και 

pleiotrophin (Maeda et al., 1999; 1996). Στην οργάνωση ενός εκτεταμένου δικτύου 

υαλουρονικού–πρωτεογλυκανών συμμετέχουν γλυκοπρωτεΐνες, όπως οι πρωτεΐνες 

σύνδεσμοι (link proteins) και οι tenascins. Οι πρωτεΐνες σύνδεσμοι είναι μικρές σε 

μέγεθος και αναλαμβάνουν την σταθεροποίηση του συμπλόκου υαλουρονικού με την 

aggrecan, ενώ οι tenascins σχηματίζουν διμερή ή τριμερή και αλληλεπιδρούν με 

πρωτεογλυκάνες, προσδένουσες στο υαλουρονικό, οδηγώντας στην δημιουργία ενός 

δικτυωτού πλέγματος υαλουρονικού. (Galtrey and Fawcett, 2007) 

Γλυκοπρωτεΐνες 

Η ομάδα πρωτεϊνών με την μεγαλύτερη αφθονία στον εξωκυττάριο χώρο είναι οι 

γλυκοπρωτεΐνες. Οι συγκεκριμένες θα μπορούσαν να χωριστούν στις ινώδεις 

πρωτεΐνες (δομικές αδιάλυτες πρωτεΐνες), όπως  τα κολλαγόνα, οι ελαστίνες και οι 
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fimbrilins, στις διαλυτές γλυκοπρωτεΐνες πολλαπλής προσκόλλησης όπως οι 

fibronectins, οι laminins και οι tenascins, και οι γλυκοπρωτεΐνες κυτταρικής 

επιφάνειας. Μία μικρότερη ομάδα γλυκοπρωτεϊνών του εξωκυττάριου πλέγματος, 

αλλά με πολύ σημαντική δράση είναι η πρωτεϊνάσες και οι αναστολείς τους.  

Ινώδεις πρωτεΐνες  

Τα κολλαγόνα αποτελούν οικογένεια με 34 διαφορετικά γονιδιακά προϊόντα. Τα 

παραγόμενα μόρια υφίστανται εκτεταμένες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις και 

ομοιοπολικές διασυνδέσεις έτσι ώστε να καταστούν ουσιαστικά αδιάλυτα. Τα 

κολλαγόνα του τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V και το σχετικά σπάνιο ΧΙ στην τελική τους μορφή 

διαθέτουν τρεις σε όλο το μήκος τους υπερελικωμένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Ο 

πολυμερισμός τους οδηγεί στην ανάπτυξη ινιδίων κολλαγόνου, τα οποία συναντώνται 

ως κύρια συστατικά κάθε τύπου συνδετικού ιστού. Οι υπόλοιποι τύποι κολλαγόνων 

κατά τον πολυμερισμό τους δεν αναπτύσσουν συμπαγή αλλά διακεκομμένη τριπλή 

έλικα ή έλικα περιορισμένη σε συγκεκριμένη επικράτεια του τριμερούς, 

εξασφαλίζοντάς τους ευελιξία. Τα κολλαγόνα του τύπου IV, VIII και Χ δημιουργούν 

δικτυωτά πλέγματα, με το κολλαγόνο τύπου IV να αναπτύσσει εκτεταμένα δίκτυα με 

μορφή ελάσματος, ενώ τα κολλαγόνα των τύπων VI, VII, IX, XIV και XVIII 

χαρακτηρίζονται ως συνδετικά καθώς αναλαμβάνουν την διασύνδεση των κύριων 

δομών του εξωκυττάριου πλέγματος με άλλα συστατικά των ιστών (van der Rest and 

Garrone, 1991; Gelse et al., 2003). Η δομή και η οργάνωση των κολλαγόνων 

προσφέρει στο εξωκυττάριο πλέγμα αυξημένη αντοχή σε δυνάμεις τάνυσης. 

Οι ανθεκτικές ίνες κολλαγόνου αποκτούν ελαστικότητα μέσω της διασύνδεσής τους 

με ένα δίκτυο ελαστικών ινών. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τις άλλες δύο ινώδεις 

γλυκοπρωτεΐνες της κατηγορίας, τις ελαστίνες και τις fibrilins. Οι ελαστικές ίνες 

προσφέρουν ανθεκτικότητα σε ιστούς με έντονες μεταβολές μεγέθους, όπως η 

επιδερμίδα, τα αιμοφόρα αγγεία και οι πνεύμονες. Το κύριο συστατικό των 

ελαστικών ινών είναι η ελαστίνη. Η συγκεκριμένη ινώδης πρωτεΐνη διαθέτει μία 

υδρόφοβη περιοχή, η οποία προσδίδει ελαστικότητα, και μία α-έλικα, η οποία 

αναλαμβάνει την διασύνδεσή της με γειτονικά μόρια. Η fibrilin συμβάλει στην 

διατήρηση της δομικής ακεραιότητας των ελαστικών ινών.  

Πρωτεΐνες πολλαπλής προσκόλλησης  

Οι δύο κύριες ομάδες της κατηγορίας των γλυκοπρωτεϊνών πολλαπλής 

προσκόλλησης είναι οι laminins και η fibronectin. Οι laminins είναι σταυρόσχημες 

και συντίθενται από τρεις ετερόλογες πολυπεπτιδικές αλυσίδες, τις α, β και γ. Το 

τριμερές σταθεροποιείτε με δισουλφιδικούς δεσμούς. Η ομοιοπολική διασύνδεση των 

τριών ελίκων πραγματοποιείτε στα άκρα του μεγάλου βραχίονα της laminin όπου το 

ετεροπολυμερές παίρνει την μορφή τριπλής α-έλικας. Τα τρία βραχύτερα άκρα της 

είναι μεμονωμένες αλυσίδες, οι οποίες τερματίζουν στις LN περιοχές (laminin N-

terminal domains). Τα τρία LN άκρα των μικρότερων βραχιόνων από διαφορετικά 

πολυμερή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αναπτύσσοντας ένα τριμερές σύμπλεγμα. Η 

αλληλεπίδραση των τριών βραχιόνων είναι καταλυτικής σημασίας για τον 

πολυμερισμό και την διαμόρφωση ενός πλέγματος από laminin, στο οποίο βασίζεται 
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ο σχηματισμός της ΒΜ (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι laminins διαθέτουν 

πολλαπλές θέσεις σύνδεσης με διάφορα μόρια του εξωκυττάριου πλέγματος και της 

κυτταρικής επιφάνειας, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σημαντικά για την 

ανάπτυξη της ΒΜ, όπως κολλαγόνο τύπου IV, nidogen, θειικά γλυκολιπίδια, HS-

GAGs και integrins (Hohenester and Yurchenco, 2013).  

Η fibronectin απαρτίζεται από δύο πανομοιότυπες υπομονάδες ομοιοπολικά 

συνδεδεμένες μέσω δισουλφιδικών δεσμών στα καρβοξυτελικά τους άκρα. Υπάρχουν 

πολλές ισομορφές, όλες προερχόμενες από εναλλακτικό μάτισμα μεταγράφων ενός 

γονιδίου. Μία εξ αυτών είναι διαλυτή στο αίμα, ενώ οι υπόλοιπες είναι αδιάλυτες με 

την μορφή ινιδίων fibronectin. Κάθε πολυπεπτιδική αλυσίδα φέρει πολλαπλές θέσεις 

πρόσδεσης σε συστατικά του εξωκυττάριου πλέγματος και της εξωτερικής 

κυτταρικής επιφάνειας, όπως κολλαγόνα, HSPG, integrins και άλλες γλυκοπρωτεΐνες. 

Η δυνατότητα της να συνδέει γλυκοπρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας, όπως οι 

integrins, οι οποίες συμβάλλουν στην οργάνωση του κυτταροσκελετού, με το 

εξωκυττάριο πλέγμα, την καθιστά αναγκαία για την προσκόλληση των κυττάρων σε 

αυτό, ενώ παράλληλα επηρεάζει την διαμόρφωση και την μετανάστευσή τους. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη και ο προσανατολισμός των ινών της fibronectin ρυθμίζεται 

μέσω των integrins από την αντίστοιχη διαμόρφωση των ινιδίων ακτίνης του 

κυττάρου, το οποίο προσδένεται σε αυτές (Wierzbicka-Patynowski and 

Schwarzbauer, 2003).  

Μία δευτερεύουσα κατηγορία τεσσάρων εκκρινόμενων γλυκοπρωτεϊνών των 

σπονδυλωτών είναι οι tenascins, οι οποίες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

διαχείριση της κυτταρικής πρόσδεσης στο εξωκυττάριο πλέγμα. Οι tenascins 

αποτελούνται από τρεις ή έξι πολυπεπτιδικές αλυσίδες και κάθε αλυσίδα αποτελείται 

από πολλαπλά αλλεπάλληλα πρωτεϊνικά μοτίβα epidermal growth factor (EGF)-like 

και fibronectin type III, ενώ στο καρβοξυτελικό τους άκρο φέρουν μία fibrinogen-like 

σφαιρική περιοχή (globular domain). Επιπλέον, διαθέτουν ευρεία κατανομή μέσα σε 

ένα οργανισμό και σημαντική παρουσία και ρόλο κατά την εμβρυογένεση και την 

επούλωση πληγών μετά την ενηλικίωση. Η έκφρασή τους ρυθμίζεται αυστηρά σε όλη 

την διάρκεια της ζωής λόγω της ιδιαίτερης λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, έχουν 

την δυνατότητα να προσδένονται ανταγωνιστικά σε θέση της fibronectin, στην οποία 

φυσιολογικά προσδένεται η διαμεμβρανική πρωτεογλυκάνη syndecan, επηρεάζοντας 

την πρόσδεση των κυττάρων στο εξωκυττάριο πλέγμα και επάγοντας διαδικασίες 

όπως η μετανάστευση. Σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η καρκινογένεση, 

παρατηρείτε επαγωγή της έκφρασης των tenascins λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων 

του. Στον νευρικό ιστό εντοπίζονται κυρίως η tenascin-C και η tenascin-R. Μάλιστα, 

η τελευταία εκφράζεται αποκλειστικά στο ΚΝΣ. Τα μοτίβα fibronectin type III 

φέρουν περιοχές αλληλεπίδρασης με διάφορα μόρια του εξωκυττάριου πλέγματος, 

όπως τις CSPGs lecticans και phosphacans (Galtrey and Fawcett, 2007), τις integrins, 

την ηπαρίνη, την fibronectin και το κολλαγόνο (Hsia and Schwarzbauer, 2005).  

Πρωτεΐνες Κυτταρικής Επιφανείας  
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Μία ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία εκκρινόμενων μορίων είναι οι γλυκοπρωτεΐνες 

κυτταρικής επιφάνειας. Σε αυτήν την κατηγορία διακρίνονται τρείς βασικές ομάδες, 

οι integrins, οι υποδοχείς υαλουρονικού και τα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης (cell 

adhesion molecules, CAM). Οι integrins είναι ετεροδιμερής πρωτεΐνες οι οποίες 

απαρτίζονται από μια α και μια β αλυσίδα. Στα θηλαστικά, υπάρχουν 18 α και 8 β 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες, σχηματίζοντας τουλάχιστον 24 ετεροπολυμερή με 

συγκεκριμένη, μη αλληλεπικαλυπτόμενη δραστηριότητα, παρόλο που κάποιες φορές 

τα υποστρώματα πρόσδεσης μπορεί να συμπίπτουν. Το κύριο τμήμα τους είναι 

εξωκυττάριο με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με συστατικά του εξωκυττάριου 

πλέγματος, όπως οι laminins, collagens και fibronectins, καθώς και γλυκοπρωτεΐνες 

κυτταρικής επιφανείας της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών (immunoglobulin, 

Ig) για διακυτταρική διασύνδεση, όπως με μόρια αγγειακής κυτταρικής 

προσκόλλησης (vascular cell adhesion molecules, VCAMs). Οι δύο υπομονάδες 

συνεργάζονται για την αναγνώριση και την πρόσδεση της integrin σε μια μικρή 

αμινοξική αλληλουχία στις πρωτεΐνες του υποστρώματος (RGD motif). Η πρόσδεση 

αυτή είναι χαμηλής συνάφειας συγκριτικά με του υποδοχείς ορμονών. Η 

κυτταροπλασματική τους ουρά δεν διαθέτει καταλυτική δράση αλλά αλληλεπιδρά με 

πρωτεΐνες εστιακής πρόσδεσης (focal adhesion proteins), όπως η talin, η vinculin, η 

α-actinin, οι οποίες αλληλεπιδρούν άμεσα ή έμμεσα με τα ινίδια ακτίνης του 

κυτταροσκελετού. Ωστόσο, αρκετές από τις integrins παραμένουν στην επιφάνεια του 

κυττάρου ανενεργές, χωρίς να μπορούν να συνδεθούν με τα υποστρώματά τους. 

Κάποια μονοπάτια μεταγωγής ενδοκυττάριου σήματος έχουν την δυνατότητα να 

ενεργοποιούν τις integrins και μόλις προσδεθούν στο υπόστρωμά τους προκαλούν την 

αναδιάρθρωση του κυτταροσκελετού και την ενεργοποίηση σηματοδοτικών 

μονοπατιών. Τα integrin-διεγειρόμενα σηματοδοτικά μονοπάτια ρυθμίζουν 

κυτταρικές διαδικασίες, όπως την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό, την 

μετανάστευση, την διαμόρφωση του σχήματος και της πολικότητας. (Hynes RO, 

2002; Shattil et al., 2010)  

Μία άλλη κατηγορία πρωτεϊνών κυτταρικής επιφανείας είναι οι υποδοχείς 

υαλουρονικού. Οι υποδοχείς αυτοί εκφράζονται πρωτίστως κατά την ανάπτυξη. Στα 

ενήλικα, εκφράζονται κυρίως κάτω από μη φυσιολογικές καταστάσεις, όπως η 

επούλωση τραυμάτων και η μετάσταση καρκίνου. Ο κυριότερος εξ αυτών είναι ο 

CD44 με αρκετά προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος και ποικιλία στον βαθμό 

γλυκοζυλίωσης. Η γλυκοζυλίωση επηρεάζει την συγγένεια πρόσδεσης με το 

υαλουρονικό. Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση ενεργοποιεί μηχανισμούς κυτταρικής 

μετανάστευσης. Επιπλέον, ο CD44 συμβάλλει στην συγκεκριμένη διαδικασία 

αλληλεπιδρώντας με την μεταλλοπρωτεϊνάση πλέγματος 9 (matrix metalloproteinase 

9, MMP9) και συγκρατώντας την κοντά στην μεμβράνη του κυττάρου. Η 

αλληλεπίδραση CD44 και MMP9 εξαρτάται από την παρουσία του υαλουρονικού 

(Yu and Stamenkovic, 1999). Επιπλέον, δράσεις της CD44 περιλαμβάνουν την 

συγκράτηση των FGFs πλησίον των υποδοχέων τους διευκολύνοντας την 

αλληλεπίδρασή τους, και την λειτουργία ως συνυποδοχέα για τον hepatocyte growth 

factor (HGF) και την neuregulin (Ponta et al., 2003).  
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H συγκράτηση του υαλουρονικού κοντά στην κυτταρική μεμβράνη επιτυγχάνεται και 

με την βοήθεια μίας CSPG της οικογένειας των lecticans, της brevican. Όπως κάθε 

μέλος της οικογένειας των lecticans, διαθέτει θέση πρόσδεσης στο υαλουρονικό, 

ωστόσο, η brevican έχει την δυνατότητα GPI (glycosyl-phosphatidylinositol) 

απαγκίστρωσης από την κυτταρική μεμβράνη (Galtrey and Fawcett, 2007).  

Πρωτεϊνάσες και Αναστολείς Πρωτεϊνασών 

Η ρύθμιση της σύστασης του εξωκυττάριου πλέγματος διαδραματίζει σημαντικότατο 

ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία των οργάνων, καθώς επίσης και σε παθολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι η επούλωση πληγών και ο καρκίνος. Σε αυτήν την ρύθμιση 

συμβάλλουν δύο τύποι πρωτεϊνών με αντίθετη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα, οι 

πρωτεϊνάσες με καταβολική δράση και οι αναστολείς τους. Ίσως η πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση πεπτιδάσης και αναστολέα είναι οικογένεια των 

μεταλλοπρωτεϊνασών πλέγματος (matrix metalloproteinases, MMPs) και οι ιστικοί 

αναστολείς μεταλλοπρωτεϊνασών (tissue inhibitors of metalloproteinase, TIMPs). 

Σήμερα, η οικογένεια των MMPs περιλαμβάνει 28 μέλη στα θηλαστικά. Οι MMPs 

διαθέτουν μία συντηρημένη αλληλουχία στην καταλυτική τους περιοχή, η οποία 

προσδένει ψευδάργυρο. Στο αμινοτελικό τους άκρο, διαθέτουν μία προδομή 

(prodomain), η οποία διατηρεί την καταλυτική περιοχή ανενεργή. Η απομάκρυνση 

της προδομής οδηγεί στην απελευθέρωση της καταλυτικής περιοχής και την 

ενεργοποίηση της ενζυμικής του δράσης. Κάποιες από τις MMPs διαθέτουν επιπλέον 

furin μοτίβο στην προδομή, το οποίο αναλαμβάνει την αυτοκατάλυση και 

ενεργοποίηση πριν από την έκκριση. Οι υπόλοιπες MMPs ενεργοποιούνται από άλλες 

MMPs ή κάποιες πρωτεϊνάσες σερίνης. Επιπλέον, διαδικασίες νίτρωσης και 

οξείδωσης του καταλοίπου κυστεΐνης της προδομής οδηγούν στην απελευθέρωση της 

καταλυτικής περιοχής. Η πλειονότητα των MMPs διαθέτουν στο καρβοξυτελικό άκρο 

τους μία περιοχή πρόσδεσης των αναστολέων TIMPs (Ethell and Ethell, 2007).  

Οι MMPs είναι όλες εκκρινόμενες και είτε απελευθερώνονται στον εξωκυττάριο 

χώρο, είτε συγκρατούνται στην κυτταρική μεμβράνη από μία διαμεμβρανική περιοχή 

ή από GPI-άγκιστρο. Όσες δεν διαθέτουν ενδογενές τρόπο συγκράτησης 

αλληλεπιδρούν με υλικά του εξωκυττάριου πλέγματος για να το επιτύχουν. 

Χαρακτηριστικά, η MMP-7 συγκρατείτε κοντά στην κυτταρική επιφάνεια μέσω 

πρόσδεσης της στην ηπαρίνη (Ethell and Ethell, 2007). Οι MMPs μπορούν να δρουν 

καταλυτικά σε συστατικά του εξωκυττάριου πλέγματος, σε εκτεθειμένες πρωτεΐνες 

κυτταρικής επιφανείας και σε βιοδραστικά μόρια, όπως χημοκίνες και κυτοκίνες. 

Μάλιστα, ανάλογα με το κύριο υπόστρωμά κατάλυσης τους μπορούν να διακριθούν 

σε κολλαγενάσες (collagenases, τριπλή έλικα ινώδους κολλαγόνου), ζελατινάσες 

(gelatinases, καταβολισμός του κολλαγόνου τύπου IV και άλλων τύπων), 

στρωμελυσίνες (stromelysins, καταβολισμός κάθε πρωτεΐνης του εξωκυττάριου 

πλέγματος, εκτός της τριπλής έλικας του ινώδους κολλαγόνου), μία 

μεταλλοελαστάση (metalloelastase, καταβολισμός της ελαστίνης) και άλλες (Flannery 

CR, 2006). Ωστόσο, οι MΜPs δεν διαθέτουν φυσικό φραγμό στην δράση τους και 
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μπορούν να καταλύσουν ενδοκυττάριες πρωτεΐνες, εφόσον το κυτταρικό περιεχόμενο 

εκτεθεί στον εξωκυττάριο χώρο (Cauwe and Opdenakker, 2010). 

Η οικογένεια των TIMPs περιλαμβάνει τέσσερα μέλη στα θηλαστικά με κύρια δράση 

την καταστολή των MMPs. Οι TIMPs είναι μικρά πρωτεϊνικά μόρια, τα οποία 

διαθέτουν στο αμινοτελικό τους άκρο μία περιοχή αλληλεπίδρασης με την 

καταλυτική περιοχή των MMPs, καθώς και στο καρβοξυτελικό άκρο μία περιοχή 

ισχυρής πρόσδεσης στο καρβοξυτελικό άκρο των MMPs.   

1.1.2. Βασική μεμβράνη 

Η βασική μεμβράνη ή βασικό έλασμα αποτελεί ένα εκτεταμένο ελασματοειδές 

πλέγμα, το οποίο περιβάλει και στηρίζει κυτταρικές δομές, συμβάλλοντας στην 

διαμερισματοποίηση των οργάνων. Το πάχος του συγκεκριμένου ελάσματος 

κυμαίνεται από 50 έως 100 μικρόμετρα με ελάχιστες εξαιρέσεις βασικών μεμβρανών 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τη βασική μεμβράνη των νεφρικών σπειραμάτων. 

Κυρίως εντοπίζεται στην βασοπλευρική επιφάνεια των επιθηλίων, αλλά επιπλέον 

περιβάλλει τα αγγεία, τα μεσοθήλια, τα οποία επενδύουν αρκετές σωματικές 

κοιλότητες όπως την θωρακική, και μεμονωμένα τα μυϊκά κύτταρα, τα Schwann 

κύτταρα του περιφερικού νευρικού συστήματος και τα αδιποκύτταρα. Πέρα από το 

δομικό της ρόλο, αλλά και κάθε κυτταρική λειτουργία που απορρέει από την ιδιότητά 

της ως τμήμα του εξωκυττάριου πλέγματος (επιβίωση, πολλαπλασιασμός, 

διαφοροποίηση και μετανάστευση), συμβάλει επιπλέον στην ανάπτυξη της 

κυτταρικής πολικότητας στα επιθηλιακά κύτταρα, ενώ παράλληλα, προσφέρει μία 

λειτουργική διαμερισματοποίηση εντός του οργανισμού, σαν απόρροια της διακριτής 

μοριακής της σύστασης η οποία καθορίζει ην διάχυση και έκθεση ενός ιστού σε 

βιοδραστικά μόρια. Η ιδιαιτερότητες στη σύστασή της καθορίζεται τοπικά από τα 

περιβάλλοντα κύτταρα.  

Σε υποκυτταρικό επίπεδο, με την βοήθεια της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης 

και συμβατικών μονιμοποιητικών διαδικασιών, στις επιθηλιακές βασικές μεμβράνες 

διακρίνονται συνήθως δύο κύριες ζώνες λόγω της διαφορετικής ηλεκτρονιακής τους 

πυκνότητας (Εικ. 1Β). Πλησίον του επιθηλίου εντοπίζεται η διαυγής ζώνη (lamina 

lucida, ll). Ακολούθως παρατηρείται η πυκνή ζώνη (lamina densa, ld), η οποία είναι 

εκτεθειμένη στο στρώμα. Μεταξύ της πυκνής ζώνης και του στρώματος υπάρχει η 

ακαθόριστη υποελασματική ζώνη (lamina fibro-reticularis ή sublamina densa, sd) 

(Yurchenco and Schittny, 1990). Η διαυγής ζώνη είναι ουσιαστικά η επιφάνεια 

κυτταρικής πρόσφυσης και διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό συγκράτησης της 

βασικής μεμβράνης κοντά στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων, όπως integrins, 

laminins, dystroglycan και κολλαγόνα τύπου XVII. Το κυρίως έλασμα της βασικής 

μεμβράνης περιλαμβάνει το πλέγμα του κολλαγόνου τύπου IV καθώς και laminins, 

πληθώρα γλυκοπρωτεϊνών και πρωτεογλυκανών, τα οποία αλληλο-συγκρατούνται 

(Εικ. 1Γ). Η υποελασματική ζώνη είναι μία ακαθόριστη ζώνη με κύριο ρόλο την 

διασύνδεση της βασικής μεμβράνης και του επιθηλίου με τον συνδετικό ιστό, και σε 

ενήλικους οργανισμούς αποτελείται κυρίως από κολλαγόνο τύπου VΙΙ.  
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Εικόνα 1: Μορφολογία και οργάνωση της επιθηλιακής βασικής μεμβράνης. Η βασική 

μεμβράνη αναπτύσσεται στην βασική επιφάνεια των πολωμένων επιθηλίων, την εξωτερική 

επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων (Α) και αλλού. Σε υποκυτταρικό επίπεδο 

διακρίνονται τρεις ζώνες στην επιθηλιακή ΒΜ, η διαυγής (ll), η πυκνή (ld) και 

υποελασματική ζώνη (sd). (Γ) Η διαυγής ζώνη (ll) διαθέτει πρωτεΐνες κυτταρικής επιφάνειας 

(integrins, α-dystroglycan) και ένα στοιχειώδες πλέγμα από laminins. Η πυκνή ζώνη (ld) 

διαθέτει το ελασματοειδές πλέγμα από κολλαγόνο τύπου IV. Η υποελασματική ζώνη δεν 

διαθέτει σαφή όρια και περιλαμβάνει δομές, όπως τα ινίδια αγκίστρωσης (AF), τα οποία 

συγκρατούνται από την ΒΜ και εκτείνονται προς το υποκείμενο στρώμα (Str). AF: ινίδια 

αγκίστρωσης, BM: βασική μεμβράνη, Ep: επιθήλιο, EC: ενδοθηλιακά κύτταρα, ld: πυκνή 

ζώνη, ll: διαυγής ζώνη, sd: υποελασματική ζώνη, Str: στρώμα. 

Πέρα των αποκλίσεων, οι όποιες παρατηρούνται μεταξύ βασικών μεμβρανών 

διαφορετικών ιστών, υπάρχει μία στοιχειώδη πανομοιότυπη δομή με συγκεκριμένη 

σύσταση σε όλες τις βασικές μεμβράνες. Τα κύρια συστατικά της περιλαμβάνουν το 

κολλαγόνο τύπου IV, τις laminins, το nidogen/entactin και HSPGs όπως η perlecan 

και η agrin (Εικ. 1Γ). Οι laminins είναι υπεύθυνες για την συγκρότηση της βασικής 

μεμβράνης, καθώς κατά τα πρώιμα εμβρυϊκά στάδια του ποντικού, η έλλειψη της 

αλυσίδας β1 ή γ1 της laminin, δεν επιτρέπει τον σχηματισμό βασικής μεμβράνης, 

οδηγώντας σε πρώιμη εμβρυϊκή θνησιμότητα (Ε5.5) (Miner et al., 2004; Smyth et al., 

1999). Την συγκράτηση των laminins στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων την 

αναλαμβάνουν οι integrins, η α-dystroglycan και τα θειωμένα γλυκολιπίδια 

(sulfatides) (Hohenester and Yurchenco, 2013). Επιπλέον, στην επιδερμίδα, η 

laminin5 (αλυσίδες α3 β3 γ2) συγκρατείτε από το διαμεμβρανικό κολλαγόνο τύπου 

XVII (Tasanen et al., 2004; Nishie et al., 2011). Η συγκεκριμένη ινώδης 

γλυκοπρωτεΐνη διαδραματίζει επιπλέον καίριο ρόλο στην διαμόρφωση των 
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ημιδεσμοσωμάτων, δομών οι οποίες σταθεροποιούν την συγκράτηση του επιθηλίου 

στον συνδετικό ιστό φέρνοντας σε επαφή τον κυτταροσκελετό (ενδιάμεσα ινίδια) με 

το εξωκυττάριο πλέγμα (Hopkinson et al., 1998).  

Κατά την ανάπτυξη, μετά την συγκρότηση της πρώιμης εμβρυϊκής βασικής 

μεμβράνης από τις laminin-1 (α1β1γ1) και -10 (α5β1γ1), το κολλαγόνο τύπου IV 

συσσωρεύεται σταδιακά συμβάλλοντας στην σταθεροποίηση της δομής (Pöschl et al., 

2004). Το κολλαγόνο αυτό διαθέτει τμήμα με την κλασσική ινώδη διαμόρφωση της 

τριπλής έλικας. Ωστόσο, η προκύπτουσα δομή τριπλής έλικας διακόπτεται σε αρκετά 

σημεία και δεν εκτίνεται σε όλο το μήκος των συμβαλλόμενων αλυσίδων. Τα μη 

ελικωμένα άκρα των αλυσίδων αναπτύσσουν ομοτυπικές αλληλεπιδράσεις με όμορες 

αλυσίδες. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά επιτρέπουν την ανάπτυξη εύκαμπτων 

ελασματοειδών πλεγμάτων κολλαγόνου αντί των σχετικά άκαμπτων ινών (Hudson et 

al., 1993). Το προκύπτον στοιχειώδες εξωκυττάριο πλέγμα κολλαγόνου 

αναπτύσσεται επί του πλέγματος laminins. Εκτός της φυσικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ του κολλαγόνου τύπου IV και των laminins, την ενδυνάμωση της 

διασύνδεσής τους αναλαμβάνουν η γλυκοπρωτεΐνη nidogen (Fox et al., 1991) και τα 

HS-GAGs, πιθανά της agrin (Hohenester and Yurchenco, 2013; Yurchenco and 

Patton, 2009). Το παραπάνω μόρφωμα λειτουργεί ως πρωτεϊνική σκαλωσιά με 

δυνατότατα συγκράτησης μιας πληθώρας πρωτεογλυκανών, κυρίως HSPGs και 

CSPGs, και άλλων γλυκοπρωτεϊνών. Ωστόσο, διαφορετικοί ιστοί ή ο ίδιος ιστός σε 

διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια εκφράζουν ένα διακριτό σύνολο πρωτεογλυκανών 

και γλυκοπρωτεϊνών, καλύπτοντας με ακρίβεια τις ιδιαίτερες ανάγκες που 

προκύπτουν κάθε στιγμή σε κάθε περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δεδομένα, τα 

οποία παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, η σύσταση μπορεί να μεταβάλλεται 

κατά μήκος μίας συγκεκριμένης βασικής μεμβράνης, όπως παρατηρήθηκε για την 

Fras1 στις βασικές μεμβράνες της μήνιγγας και του ακουστικού κυστιδίου κατά την 

ανάπτυξη του ποντικιού.  

Η διασύνδεση του ελάσματος με το στρώμα επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση των 

ινιδίων αγκυροβόλησης (anchoring fibrils) της υποελασματικής ζώνης (Εικ. 1Β). Το 

κύριο συστατικά των ινιδίων αγκυροβόλησης είναι το κολλαγόνο τύπου VII. Μετά 

τον πολυμερισμό του, τα άκρα του συγκρατούνται στην βασική μεμβράνη και το 

μεσαίο ανάπτυγμά του εκτείνεται προς το υποκείμενο στρώμα, όπου αναπτύσσει 

επαφές (Keene et al., 1987). Ωστόσο, η έκφρασή του ξεκινάει κατά τα ύστερα 

αναπτυξιακά στάδια (Chiotaki et al., 2007). Κατά την εμβρυογένεση, την 

συγκράτηση των επιθηλίων από το μεσέγχυμα την αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 

μέλη της οικογένειας Fras1/Frem, όπως αναλύεται διεξοδικά παρακάτω. Οι 

εξωκυττάριες αυτές πρωτεΐνες αποτελούν συστατικά δομών, αγκιστρωμένων στην 

βασική μεμβράνη και εκτεινόμενων προς το μεσέγχυμα, προσομοιάζοντας τα ινίδια 

αγκυροβόλησης (Petrou et al., 2007; Dalezios et al., 2007).   
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Εικόνα 2: Οικογένεια εξωκυττάριων πρωτεϊνών Fras1/Frem. (A) Σχηματική αναπαράσταση 

της δομής των πρωτεϊνών Fras1, Frem1, Frem2 και Frem3. Όλες οι πρωτεΐνες διαθέτουν δύο 

κοινές επικράτειες, την NG2-like και την Calx-β. (Β) Οι πρωτεΐνες της οικογένειας 

Fras1/Frem εντοπίζονται στην ΒΜ των εμβρυϊκών επιθηλίων. (Γ) Σε υποκυτταρικό επίπεδο, 

οι Fras1/Frem πρωτεΐνες (αναπαριστώνται με χρωματιστά σφαιρίδια βάση της (Α)) 

εντοπίζονται στην υποελασματική ζώνη (sd) της ΒΜ. BM: βασική μεμβράνη, Ep: επιθήλιο, 

EC: ενδοθηλιακά κύτταρα, FU: μοτίβα furin-like, ld: πυκνή ζώνη, ll: διαυγής ζώνη, MC: 

μεσεγχυματικό κύτταρο, Mes: μεσέγχυμα, sd: υποελασματική ζώνη, SP: πεπτίδιο 

σηματοδότησης, ΤΜ: διαμεμβρανική περιοχή, vWC: μοτίβα von Willebrand παράγοντα 

τύπου C. 

1.1.3. Η οικογένεια πρωτεϊνών Fras1/Frem 

Κατά την ανάπτυξη, την διασύνδεση της βασικής μεμβράνης και του επιθηλίου στον 

υποκείμενο μεσεγχυματικό ιστό την αναλαμβάνουν οι πρωτεΐνες της οικογένειας 

Fras1/Frem. Η οικογένεια αυτή απαρτίζεται από τέσσερα μέλη, Fras1, Frem1 (Fras1-

Related-Extracellular-Matrix protein 1), Frem2 και Frem3. Οι παραπάνω πρωτεΐνες 

διαθέτουν δομική ομολογία, καθώς όλες φέρουν μία NG2-like περιοχή με δώδεκα 

επαναλαμβανόμενα CSPG πρωτεϊνικά μοτίβα (Staub et al., 2002) και ακολούθως ένα 

έως πέντε μοτίβα Calx-β (Schwarz and Benzer, 1997) (Εικ. 2Α). Η πρωτεΐνη Fras1 

διαθέτει επιπλέον δομικές περιοχές. Στο αμινοτελικό άκρο της συναντάται μία 

εκτεταμένη περιοχή με αλλεπάλληλα πρωτεϊνικά μοτίβα πλούσια σε κατάλοιπα 

κυστεΐνης, έξι chordin-like (von Willebrand factor type C, vWC; Sadler JE, 1998) και 

δεκατέσσερα furin-like μοτίβα (Roebroek et al., 1992), ενώ στο καρβοξυτελικό άκρο 

της, αμέσως μετά τα Calx-β μοτίβα, ακολουθούν μία εκτεταμένη μοναδική 

αλληλουχία, για την οποία δεν υπάρχουν έως σήμερα δεδομένα σχετικά με τον ρόλο 

της, μία θέση πρωτεόλυσης του ενζύμου FurinA λίγο πριν την διαμεμβρανική 

περιοχή, και μία μικρή ενδοκυττάρια περιοχή, η οποία καταλήγει σε ένα συντηρημένο 

μοτίβο πρόσδεσης σε PDZ επικράτειες (Postsynaptic density-95 / Discs large / Zona 

occludens-1) (Εικ. 2Α).  
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Το μοτίβο αυτό αλληλεπιδρά με το πρώτο και δεύτερο PDZ μοτίβο της 

ενδοκυττάριας πρωτεϊνικής σκαλωσιάς Grip1 (Glutamate receptor interacting protein 

1, Takamiya et al., 2004; Long et al., 2008). Παράλληλα, η συγκεκριμένη πολύ-PDZ 

πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με την βαριά αλυσίδα της κινεσίνης KIF5 και το προκύπτον 

σύμπλοκο συμβάλει στην στοχευμένη κυστιδιακή μετακίνηση διαφόρων πρωτεϊνών 

με δυνατότητα πρόσδεσης σε PDZ επικράτειες της Grip1 (Setou et al., 2002), όπως η 

NG2, μία CSPG (Stegmüller et al., 2003), οι υποδοχείς γλουταμικού, τύπου AMPA 

(α-amino-3 hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid; Dong et al., 1997; 

Stegmüller et al., 2003) και η EphB (Hoogenraad et al., 2005) με κατεύθυνση τους 

δενδρίτες. Η πρωτεΐνη Frem2 είναι το μόνο μέλος της οικογένειας το οποίο διαθέτει 

παρόμοια δομή στο καρβοξυτελικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένου του 

ενδοκυττάριου τμήματος και της πρωτεϊνικής αλληλουχίας που αλληλεπιδρά με PDZ 

περιέχουσες πρωτεΐνες. 

Μετά την έκκριση της η πρωτεΐνη Fras1 πιθανότατα αποδεσμεύεται με πρωτεόλυση 

από την βασο-πλευρική πλασματική μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων, καθώς 

υπάρχουν ενδείξεις πως στους ιχθύες η δράση της FurinA είναι καίριας σημασίας για 

την απελευθέρωση της ορθόλογης πρωτεΐνης Fras1. Η furinA θέση πρωτεόλυσης της 

πρωτεΐνης Fras1 είναι συντηρημένη τουλάχιστον στους τελεόστομους οργανισμούς 

(οστεϊχθύες και τετράποδα, συμπεριλαμβανομένου των ποντικιών και του ανθρώπου) 

(Carney et al., 2010). Αντίστοιχα, η πρωτεΐνη Frem2 φαίνεται να απαλλάσσεται από 

το κυτταροπλασματικό καρβοξυτελικό της άκρο (Kiyozumi et al., 2006). Οι 

πρωτεΐνες Frem1 και Frem3 διαθέτουν σηματοδοτικό πεπτίδιο έκκρισης, το οποίο 

εκπίπτει σύντομα, αλλά δεν διαθέτουν διαμεμβρανική περιοχή, οπότε μόλις συντηχθεί 

το εκκριτικό κυστίδιο στην πλασματική μεμβράνη, απελευθερώνονται στον 

διακυτταρικό χώρο.  

Οι πρωτεΐνες της οικογένειας Fras1/Frem εμφανίζουν στα εμβρυϊκά στάδια 

ταυτόσημο εντοπισμό στα ποντίκια (Chiotaki et al., 2007; Petrou et al., 2007b) και 

σχεδόν ταυτόσημο στους ιχθύες (Carney et al., 2010) στην υποελασματική ζώνη των 

επιθηλιακών βασικών μεμβρανών (Εικ. 2Β). Με την βοήθεια της ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας διέλευσης (transmission electron microscopy, TEM), οι συγκεκριμένες 

πρωτεΐνες εντοπίστηκαν σε δομές, οι οποίες προσομοιάζουν τα ινίδια αγκυροβόλησης 

της αντίστοιχης υποελασματικής ζώνης των ενήλικων ποντικιών (Dalezios et al., 

2007; Petrou et al., 2007a; 2007b) (Εικ. 2Γ).  
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Εικόνα 3: Εξωτερικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των ενήλικων Fras1
-/-

 ποντικιών. (Α) 

Πρόσθια όψη των φυσιολογικών NMRI ποντικιών. (Β) Πρόσθια όψη των Fras1
-/-

 ποντικιών 

σε NMRI γενετικό υπόβαθρο, διακρίνονται τα κλειστά βλέφαρα του δεξιού οφθαλμού, 

μονόπλευρη κρυπτοφθαλμία. (Γ) Σύντηξη δακτύλων (συνδακτυλία) σε ενήλικο Fras1
-/-

 

ποντίκι (Vrontou et al., 2003).  

Οι πρωτεΐνες Fras1, Frem1 και Frem2 σχηματίζουν ένα τριμερές σύμπλοκο. Το 

σύμπλοκο αυτό σταθεροποιείται μόνο όταν συνυπάρχουν και οι τρεις 

προαναφερθείσες πρωτεΐνες. Όταν απουσιάζει μία εξ αυτών, το σύμπλοκο 

αποσταθεροποιείτε και το Fras1/Frem πλέγμα αγκίστρωσης της ΒΜ καταστρέφεται 

με αποτέλεσμα τα επιθήλια να χάνουν την επαφή τους με το περιβάλλον μεσέγχυμα 

(Kiyozumi et al., 2006; Petrou et al., 2007). Αυτό οδηγεί στην αποκόλληση της 

επιδερμίδας, ενώ επιπλέον επηρεάζει την σωστή μορφογένεση επιθηλιακών δομών 

και οργάνων. Συγκεκριμένα, σε στελέχη ποντικιών, τα οποία φέρουν μεταλλαγμένα 

αλληλόμορφα ενός εκ των Fras1 (Vrontou et al., 2003), Frem1 (Smyth et al., 2004; 

Kiyozumi et al., 2006) και Frem2 (Jadeja et al., 2005; Timmer et al., 2005) γονιδίων, 

παρατηρείται κυρίως νεφρική αγενεσία ή δυσπλασία, αποκόλληση της εμβρυϊκής 

επιδερμίδας κυρίως στα άκρα και το κεφάλι και την εμφάνιση υποεπιδερμικών 

φουσκαλών, οι οποίες οδηγούν στη σύντηξη των δακτύλων και των βλεφάρων, 

συνδακτυλία και κρυπτοφθαλμία αντίστοιχα (Εικ. 3). Παρόμοιος φαινότυπος 

καταγράφεται απουσία της ενδοκυττάριας πρωτεϊνικής σκαλωσιάς, της Grip1 (Bladt 

et al., 2002; Takamiya et al., 2004), αναδεικνύοντας την εξάρτηση τουλάχιστον της 

Fras1 από την παρουσία λειτουργικής Grip1 για την έκκρισή της κατά την εμβρυϊκή 

ανάπτυξη. Επιπλέον, στα Fras1
-/-

 και Frem2
-/-

 ποντίκια παρατηρήθηκε ανωμαλία 

στην μορφογένεση των πνευμόνων (Petrou et al., 2005; Timmer et al., 2005). 

Μεταλλάξεις στα ανθρώπινα ορθόλογα γονίδια FRAS1 (McGregor et al., 2003), 

FREM2 (Jadeja et al., 2005) και GRIP1 (Vogel et al., 2012) οδηγούν στην εμφάνιση 

του ομόλογου ανθρώπινου συνδρόμου Fraser με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπως 

συνδακτυλία, κρυπτοφθαλμία και νεφρικές ανωμαλίες. Φορείς μεταλλάξεων των 

γονιδίων Fras1, Frem1 και Frem2 έχουν εντοπιστεί και στους τελεόστεους ιχθύες 

zebrafish. Τα μεταλλάγματα αυτά εμφανίζουν προσωρινή ανάπτυξη φουσκαλίδων 

στα εμβρυϊκά θωρακικά και μεσαία πτερύγια (medial and pectoral fins). Μάλιστα, η 

ταυτόχρονη εξάλειψη των πρωτεϊνών Frem2, Frem2b και Frem3 (Frem2c, Petrou et 

al., 2008) οδηγεί στην εξαφάνιση της πρωτεΐνης Fras1 από την ΒΜ (Carney et al., 

2010). 

Ο εντοπισμός της πρωτεΐνης Frem3 δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την 

σταθεροποίηση του προαναφερθέντος τριμερούς συμπλόκου των Fras1, Frem1 και 
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Frem2, καθώς απουσία μίας εκ των τριών τελευταίων δεν μεταβάλλει την απόθεσή 

της στην βασική μεμβράνη (Petrou et al., 2007b; Kiyozumi et al., 2007). Μία 

επιπλέον απόκλιση της Frem3 καταγράφεται με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, 

οπότε η έκφραση των Fras1, Frem1 και Frem2  περιορίζεται δραστικά σε μερικά 

τμήματα της επιδερμίδας. Ωστόσο, η Frem3 διατηρεί μία σχετικά ευρύτερη παρουσία 

στην βασική μεμβράνη της επιδερμίδας και άλλων επιθηλιακών δομών (Pavlakis et 

al., 2008). 

1.1.4. Το εξωκυττάριο πλέγμα του εγκέφαλου 

Ο εξωκυττάριος χώρος του εγκεφάλου διαθέτει ένα σχετικά ομοιόμορφα χαλαρά 

οργανωμένο πλέγμα χωρίς ιδιαίτερες άλλες δομές. Τις μόνες εξαιρέσεις αποτελούν η 

βασική μεμβράνη των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου, και η βασική μεμβράνη 

της χοριοειδούς μήνιγγας (pia mater), ως εξωτερικό περίβλημα του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Επιπλέον, στον εγκέφαλο υπάρχουν συγκεκριμένα νευρικά 

κύτταρα με ένα ιδιαίτερο μοριακό περίβλημα, το οποίο αποκαλείται περινευρωνικό 

δίκτυο (perineural net, PNN). Ο υπόλοιπος εξωκυττάριος χώρος του εγκεφάλου είναι 

σχετικά ομοιόμορφος δομικά αλλά όχι μοριακά. Μεταβολές στην σύστασή του 

μπορούν να παρατηρηθούν τόσο μεταξύ διαφορετικών περιοχών όσο και μεταξύ 

διαφορετικών φάσεων της ζωής. Ωστόσο, τα εκτενέστερα μελετημένα περιβάλλοντα 

στον νευρικό ιστό εντοπίζονται στις νευρικές συνάψεις, τις ζώνες με πρόδρομα 

νευρικά βλαστοκύτταρα, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και μετά την ωρίμανση του 

νευρικού ιστού, αλλά και στις περιοχές από όπου διέρχονται μεταναστευτικά 

μονοπάτια κυττάρων και κώνοι αξονικής ανάπτυξης των νευρώνων.  

Το εξωκυττάριο πλέγμα του εγκεφάλου διαθέτει μία ιδιαίτερη σύσταση με σχετικά 

περιορισμένη παρουσία των ινωδών πρωτεϊνών (κολλαγόνα) και των 

γλυκοπρωτεϊνών πολλαπλής προσκόλλησης (laminins). Οι fibronectins εντοπίζονται 

κατά την εμβρυογένεση του εγκεφάλου αλλά περιορίζεται σημαντικά η έκφρασή τους 

κατά την ενηλικίωση. Αντίθετα, διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε 

γλυκοζάμινογλυκάνες είτε συνδεδεμένες σε πρωτεογλυκάνες, είτε ελεύθερες με την 

μορφή του υαλουρονικού. Οι πρωτεογλυκάνες αλληλεπιδρούν τόσο με το 

υαλουρονικό όσο και με μία πληθώρα γλυκοπρωτεϊνών, όπως οι tenascins και οι 

πρωτεΐνες σύνδεσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εκτεταμένων μοριακών 

πλεγμάτων. Στην οργάνωση του εξωκυττάριου χώρου του εγκεφάλου συμμετέχουν 

και κυτταρικοί υποδοχείς όπως οι CD44 (υποδοχείς υαλουρονικού), οι integrins και 

τα μόρια νευρικής κυτταρικής πρόσδεσης (neural cell adhesion molecules, NCAM). 

(Novak and Kaye, 2000)  

Οι πρωτεογλυκάνες θειϊκής χονδροϊτίνης (CSPGs) αποτελούν ένα από τα κύρια 

συστατικά του εξωκυττάριου πλέγματος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι 

σημαντικότερες ομάδες CSPGs του νευρικού ιστού είναι οι lecticans, 

συμπεριλαμβανομένου των πρωτεογλυκανών neurocan, brevican, aggrecan και 

versican (Yamaguchi Y, 2000), η οικογένεια των phosphacans/RPTP-β, η οποία 

περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος  μεταγράφων του γονιδίου 

RPTP-β (Maurel et al., 1994; Garwood et al., 2003), μικρές πρωτεογλυκάνες 
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πλούσιες σε κατάλοιπα λευκίνης (small leucine-rich proteoglycans), όπως decorin και 

biglycan (Dellett et al., 2012) και λοιπές CSPGs όπως η NG2 (Stallcup WB, 2002). Η 

παρουσία τους επιτρέπει την ρύθμιση σημαντικότατων κυτταρικών διεργασιών, όπως 

η επιβίωση, ο πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση, η διαφοροποίηση, η καθοδήγηση 

του εκτεινόμενου νευράξονα και η ομοιόσταση του νευρικού ιστού. Η δυνατότητα 

τους να επεμβαίνουν σε κυτταρικούς μηχανισμούς τέτοιας κρισιμότητας απορρέει 

από την ικανότητά τους να προσδένουν και να διαχειρίζονται αυξητικούς παράγοντες, 

όπως ο FGF2, οι κυτοκίνες midkine και pleiotrophin (Milev et al., 1998; Maeda et al., 

1999; Maeda et al., 1996) αλλά και οι semaphorins (Kantor et al., 2004). Μάλιστα, η 

FGF2 και οι midkine/pleiotrophins έχουν την δυνατότητα και άμεσης 

αλληλεπίδρασης με τις CS-GAGs των πρωτεογλυκανών (Deepa et al., 2002). Η 

δυνατότητα πρόσδεσης των προαναφερθέντων μορίων σε CSPGs επιτρέπει την 

συγκράτησή τους σε συγκεκριμένες περιοχές, αναπτύσσοντας απόθεμα 

ακινητοποιημένο στον εξωκυττάριο χώρο, με δυνατότητα χρήσης όποτε υπάρξει 

σχετική ανάγκη. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι CSPGs μπορούν να ενισχύουν την 

μεταγωγή κυτταρικής σηματοδότησης, όπως στην περίπτωση της phosphacan, η 

οποία ενισχύει την μιτογόνα δράση του FGF2 σε in vitro πειράματα (Milev et al., 

1998). Είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι κάποιοι βιορυθμιστικοί παράγοντες μπορούν 

να ασκούν αντίθετες επιδράσεις ανάλογα με τον τύπο πρωτεογλυκάνης στον οποίο 

έχουν προσδεθεί. Χαρακτηριστικά, όταν η Semaphorin 5 προσδένεται σε HSPG δρα 

ως χημειοελκτικό σήμα καθοδήγησης (chemoattractant guidance cue) κατά την 

καθοδήγηση του νευράξονα, ενώ η πρόσδεσή του σε CSPGs προκαλεί 

χημειοαπωθητική δράση (chemorepellent activity) (Kantor et al., 2004).  

Επιπλέον, στο εξωκυττάριο πλέγμα του κεντρικού νευρικού συστήματος συναντώνται 

οι τέσσερις γλυκοπρωτεΐνες σύνδεσμοι, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα 

με το υαλουρονικό και διαφορετικές lecticans η κάθε μία, και οι γλυκοπρωτεΐνες 

πολλαπλής προσκόλλησης tenascins, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με διάφορες 

CSPGs. Ο πολυμερισμός των tenascins επιτρέπει τον σχηματισμό δικτυωτών 

μορφωμάτων, παρουσία υαλουρονικού και CSPGs (Galtrey and Fawcett, 2007). 

Περινευρωνικά δίκτυα  

Τα περινευρωνικά δίκτυα είναι ουσιαστικά η πιο συμπυκνωμένη δομή του νευρικού 

εξωκυττάριου χώρου. Το μοριακό πλέγμα αυτό περιβάλει το νευρικό σώμα και τους 

εγγύς δενδρίτες (Εικ. 4Β) και αναπτύσσεται σε συγκεκριμένους τύπους νευρικών 

κυττάρων σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως το φλοιό (Wegner et al., 

2003), τον ιππόκαμπο (Dityatev et al., 2006), την αμυγδαλή (Gogolla et al., 2009a), 

την παρεγκεφαλίδα (Carulli et al., 2006) και αλλού. Χαρακτηριστικά στην περίπτωση 

του φλοιού, τα περινευρωνικά δίκτυα εντοπίζονται στους ενδονευρώνες, θετικούς 

στους νευρωνικούς δείκτες parvalbumin και voltage-gated potassium channel subunit 

Kv3.1b, καθώς και σε ορισμένους πυραμιδικούς νευρώνες των φλοιϊκών στιβάδων ΙΙ, 

ΙΙΙ, V και VIb (Wegner et al., 2003). 
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Εικόνα 4: Περινευρωνικό δίκτυο. Ορισμένα νευρικά κύτταρα (Α) διαθέτουν στην 

πλασματικής τους μεμβράνη το συγκεκριμένο υπερμοριακό δικτυωτό κάλυμμα (Β), το οποίο 

διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση υαλουρονικού, πρωτεογλυκανών, όπως η neurocan, η 

aggrecan και η phosphacan, και γλυκοπρωτεϊνών, όπως οι tenascins και μόρια κυτταρικής 

επιφάνειας, όπως η συνθάση του υαλουρονικού και το CD44 (Γ).  

Το περινευρωνικό δίκτυο αποτελείται από υαλουρονικό, CSPGs, όπως οι 

phosphacans/RPTP-β και οι lecticans (brevican, neurocan, versican και aggrecan), 

καθώς και γλυκοπρωτεΐνες όπως πρωτεΐνες σύνδεσης και οι tenascins R και C. Η 

καρδιά του συγκεκριμένου δικτύου είναι ένα δίκτυο από υαλουρονικό. Για την 

συγκράτηση του περινευρωνικού δικτύου κοντά στην πλασματική μεμβράνη του 

νευρικού κυττάρου, επιστρατεύονται ειδικοί κυτταρικοί υποδοχείς, όπως CD44 και 

RHAMM (receptor for hyaluronic-acid-mediated motility). Μάλιστα, είναι πιθανόν 

στην συγκράτηση του υαλουρονικού πλέγματος να συμβάλουν τα ένζυμα συνθάσες 

του υαλουρονικού, οι οποίες εντοπίζονται στην πλασματική μεμβράνη μόνο των 

νευρικών κυττάρων, τα οποία διαθέτουν περινευρωνικό δίκτυο, τουλάχιστον για την 

περίπτωση της παρεγκεφαλίδας (Carulli et al., 2006). Πάνω σε αυτή την στοιχειώδη 

μοριακή σκαλωσιά προσδένονται όλες οι προαναφερθείσες γλυκοπρωτεΐνες και 

πρωτεογλυκάνες, αναπτύσσοντας εκτεταμένα δίκτυα διαμοριακών αλληλεπιδράσεων 

(Εικ. 4Γ). Η προέλευση των συγκεκριμένων μορίων ποικίλει. Κάποια μόρια είναι 

μόνο νευρικής προέλευσης (aggrecans), κάποια άλλα προέρχονται τόσο από νευρικά 

κύτταρα όσο και από αστροκύτταρα (brevicans), ενώ στην περίπτωση της versican, 

φαίνεται να παράγεται από ολιγοδενδροκύτταρα. Η σύσταση των περινευρωνικών 

δικτύων δεν είναι όμοια, αλλά εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο στον οποίο 

εντοπίζονται. Στην προαναφερθείσα περίπτωση σχετικά με τα νευρικά κύτταρα του 

φλοιού, το περινευρωνικό δίκτυο των ενδονευρώνων και των πυραμιδικών διαθέτουν 
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κάποιες διαφορετικές lecticans, καθώς στα πρώτα εντοπίζεται η neurocan, ενώ στα 

δεύτερα η aggrecan (Galtrey and Fawcett, 2007). 

Τα περινευρωνικά δίκτυα αναπτύσσονται σταδιακά μετά την γέννηση, στα τελευταία 

στάδια της ανάπτυξης του εγκεφάλου, κατά την διάρκεια της αποκαλούμενης 

κρίσιμης περιόδου, οπότε πραγματοποιείται η μυελίνωση των νευραξόνων και 

ωρίμανση των συνάψεων και των προκυπτόντων αποκρίσεων. Η ωρίμανση των 

συνάψεων οφείλεται στην ανάπτυξη περινευρωνικού δικτύου, το οποίο οδηγεί στον 

περιορισμό της συναπτικής πλαστικότητας (Hensch TK, 2005). Για την κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο το συγκεκριμένο δίκτυο επηρεάζει την συναπτική ωρίμανση 

και λειτουργία παραθέτεται το παρακάτω παράδειγμα. Στον έξω-βασικό πυρήνα της 

αμυγδαλής (basic-lateral amygdala, BLA), η παρουσία του περινευρωνικού δικτύου 

έχει συσχετιστεί με την πλήρη συναπτική ωρίμανση και, κατά συνέπεια, με την 

διαδικασία της διατήρησης και επαναφοράς μίας επώδυνης μνήμης εξαρτημένης από 

ένα ουδέτερο ερέθισμα όσος χρόνος και αν μεσολαβήσει. Αρουραίοι ηλικίας δύο 

εβδομάδων, στη φάση της κρίσιμης περιόδου, διαθέτουν περιορισμένη παρουσία 

περινευρωνικών δικτύων γύρω από τους νευρώνες της έξω-βασικής αμυγδαλής και 

εμφανίζουν αδυναμία διατήρησης μνήμης φόβου μακροχρόνια. Παρόμοια, μετά από 

αποδόμηση των περινευρωνικών δικτύων (δράση της χονδροϊτινασης ABC) στον 

έξω-βασικό πυρήνα της αμυγδαλής ενήλικων αρουραίων καταγράφηκε συμπεριφορά 

αντίστοιχη των αρουραίων ηλικίας δυο εβδομάδων, καθώς με την παρέλευση ενός 

χρονικού διαστήματος οι μνήμες δεν ανακτήθηκαν. Άρα, η παρουσία του 

περινευρωνικού δικτύου επιτρέπει την συναπτική ωρίμανση και προστατεύει τις 

μνήμες φόβου από το σβήσιμο (Gogolla et al., 2009a). Επιπλέον, το συγκεκριμένο 

δίκτυο επιφορτίζεται με την προστασία ενός νευρικού κυττάρου από οξειδωτικό και 

διεγερτοτοξικό (excitotoxic) περιβάλλον, ενώ παράλληλα συμβάλει στην διατήρηση 

της ιοντικής ομοιόστασης γύρω από υπερενεργούς νευρώνες (συγκράτηση ιόντων 

νατρίου, καλλίου) και τον περιορισμό της δράσης των πρωτεασών (Karetko and 

Skangiel-Kramska, 2009).  

Η βασική μεμβράνη της χοριοειδούς μήνιγγας 

 Ο εγκέφαλος περιβάλλεται από μία προστατευτική δομή, η οποία κατά την 

ενηλικίωση αποτελείται από τρία στρώματα, τις μήνιγγες. Εξωτερικά και σε επαφή με 

το κρανίο βρίσκεται η σκληρή μήνιγγα (dura mater), ακολουθεί η αραχνοειδής 

μήνιγγα (arachnoid mater) και ο υποαραχνοειδικός χώρος (subarachnoid space), από 

όπου διέρχεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ; cerebrospinal fluid, CSF), και 

εσωτερικά εντοπίζεται η χοριοειδής μήνιγγα (XM; pia mater). Η αραχνοειδής και η 

χοριοειδής μήνιγγα συνιστούν την λεπτομήνιγγα (Εικ. 5). Η χοριοειδής μήνιγγα 

έρχεται σε φυσική επαφή με τον νευρικό ιστό. Παράλληλα, περιβάλλει τα αιμοφόρα 

αγγεία τα οποία βρίσκονται στον υποαραχνοειδικό χώρο πλησίον της επιφάνειας του 

νευρικού ιστού. Καθώς τα αγγεία εισέρχονται εντός του νευρικού παρεγχύματος η 

χοριοειδής μήνιγγα αποτραβιέται (Barshes et al., 2005; Alcolado et al., 1988).  
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Εικόνα 5: Οι λεπτομήνιγγες αποτελούνται από την χοριοειδή (pia mater, XM) και την 

αραχνοειδή μήνιγγα (arachnoid mater). Η ΧΜ διαθέτει κυτταρική στιβάδα εξωτερικά (PC), 

τον υποχοριοειδικό χώρο (SPS) και την ΒΜ, η οποία διαμορφώνεται στην επιφάνεια των 

γλοιακών απολήξεων (GL) του νευρικού ιστού. Η εξωτερική επιφάνεια της ΧΜ αποτελεί το 

εσωτερικό τοίχωμα του υποαραχνοειδούς χώρου ο οποίος διαρρέεται από εγκεφαλονωτιαίο 

υγρό και διασχίζεται από δοκίδες (trabeculae, Tr). AC: αραχνοειδικά κύτταρα, BM: βασική 

μεμβράνη, GL: αστρογλοιακές απολήξεις, PC: χοριοειδικά κύτταρα, SPS: υποχοριοειδικός 

χώρος, Tr: δοκίδες. 

Η δομή της χοριοειδούς μήνιγγας περιλαμβάνει επιφανειακά ένα στρώμα με μία 

μοναδική ή περισσότερες στιβάδες από επιμήκη πεπλατυσμένα κύτταρα (pial cells, 

PC). Ο αριθμός των κυτταρικών στιβάδων εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου 

που καλύπτει. Αυτό το στρώμα ορίζει την εσωτερική επιφάνεια του 

υποαραχνοειδικού χώρου και έρχεται σε άμεση επαφή με το περιρρέων 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Τα κύτταρα αναπτύσσουν μεταξύ τους διακυτταρικές επαφές 

μέσω δεσμοσωμάτων (desmosomes) και χασματοσυνδέσμων (gap junctions) 

(Alcolado et al., 1988). Κάτω από τη στιβάδα αυτή διακρίνεται ένα ινώδες στρώμα με 

εκτεταμένα δίκτυα ινών κολλαγόνου, ο χώρος του χοριοειδικού συνδετικού ιστού 

(pial connective tissue space, εναλλακτικά αποκαλείται υποχοριοειδικός χώρος, 

subpial space, SPS). Εσωτερικά, υπάρχει βασική μεμβράνη, η οποία είναι 

προσδεδεμένη στην κυτταρική επιφάνεια των απολήξεων των αστροκυτταρικών 

προεκβολών του νευρικού ιστού (Εικ. 5).  Οι αστροκυττικές απολήξεις περιπλέκονται 

στην εξωτερική επιφάνεια του νευρικού ιστού και σχηματίζουν μία ενιαία δομή, η 

οποία περιβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα (Morse and Low, 1972; Lopes and 

Mair, 1974). Οι απολήξεις συνδέονται μεταξύ τους μέσω δεσμοσωμάτων και 

χασματοσυνδέσμων (Suarez and Fernandez, 1983; Feig and Haberly, 2011). Στην 

περιοχή του οπίσθιου απιοειδή φλοιού (posterior piriform cortex) (Feig and Haberly, 

2011) και στον κοιλιακό υποθάλαμο (ventral hypothalamus) (Suarez and Fernandez, 

1983) παρατηρείται μία παραδοξότητα, καθώς εσωτερικά και σε επαφή με την 

βασική μεμβράνη της χοριοειδούς μήνιγγας διακρίνονται ενσωματωμένα στο 
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αδιαπέραστο τοίχωμα των γλοιϊκών απολήξεων ολόκληρα κύτταρα, τα 

αποκαλούμενα επιφανειο-συνδεόμενα αστροκύτταρα (surface-associated astrocytes) 

με πολλά κοινά χαρακτηριστικά των γλοιακών απολήξεων, όπως οι διακυτταρικές 

τους διασύνδεση.  

Κατά την διάρκεια των μέσων σταδίων της εμβρυογένεσης του ποντικού (Ε10), η 

βασική μεμβράνη της χοριοειδούς μήνιγγας περιβάλει το αναπτυσσόμενο 

νευροεπιθήλιο του κεντρικού νευρικού συστήματος, παρόλη την παρουσία ενός 

στοιχειώδους μονόστιβου δικτύου κυττάρων στις μήνιγγες (Παράρτημα 1), καθώς 

προϋπάρχει ως βασική μεμβράνη του νευροεκτοδέρματος πριν από την αναδίπλωση 

και την ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα. Η παρουσία της είναι καταληκτικής 

σημασίας για την σωστή οργάνωση του εγκεφάλου. Χαρακτηριστικά, στην 

περίπτωση του τηλεγκεφαλικού φλοιού, η βασική μεμβράνη αποτελεί περιοχή 

πρόσδεσης των απολήξεων των προεκβολών των κυττάρων της ακτινωτής γλοίας 

(radial glial cells, RGCs). Τα κύτταρα της ακτινωτής γλοίας είναι νευροβλαστικά 

κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού, τα οποία εντοπίζονται στην κοιλιακή ζώνη 

(ventricular zone) του χιτωνίου (pallium) και αναπτύσσουν προεκβολές ακτινωτά 

προς την επιφάνεια του εγκεφάλου. Η σταθερή πρόσδεση των απολήξεων στην 

βασική μεμβράνη λειτουργεί ως σήμα επιβίωσης για τα συγκεκριμένα κύτταρα 

(Radakovits et al., 2009). Οι ακτινωτές προεκβολές τους χρησιμεύουν ως 

μεταναστευτικά μονοπάτια για τα μεταμιτωτικά πρώιμα νευρικά κύτταρα και 

συμβάλουν στον σωστό εντοπισμό τους στην αναπτυσσόμενη φλοιϊκή πλάκα (cortical 

plate). Ωστόσο, η βασική μεμβράνη της χοριοειδούς μήνιγγας του τελικού εγκεφάλου 

δεν αποτελεί μόνο μία επιφάνεια ακινητοποίησης αλλά και μία επιφάνεια 

μετανάστευσης και σωστού εντοπισμού για την πιο πρώιμα κατά την ανάπτυξη 

εμφανιζόμενη κατηγορία νευρώνων, τα Cajal-Retzius (CRs; Borrell and Marín, 

2006). Τα κύτταρα αυτά εγκαθίστανται στην εξώτερη επιφάνεια του τελικού 

εγκεφάλου, ακριβώς κάτω από την μηνιγγιακή βασική μεμβράνη, και ρυθμίζουν την 

σωστή στρωματογένεση. Επιπλέον, η βασική μεμβράνη αποτελεί και ένα φυσικό 

ανάχωμα για την συγκράτηση των μεταναστευόντων νευρικών κυττάρων.  

Γενετικές μελέτες επιβεβαιώνουν τον αναπτυξιακό ρόλο της βασικής μεμβράνης της 

χοριοειδούς μήνιγγας, καθώς διαταραχές της επηρεάζουν δραματικά την σωστή 

μορφογένεση επικρατειών του εγκεφάλου. Αυτές οι διαταραχές επιδρούν είτε στην 

σωστή ανάπτυξη της βασικής μεμβράνης, όπως σε περιπτώσεις καταστροφής της 

θέσης πρόσδεσης σε nidogen της laminin γ1 (Halfter et al., 2002), έλλειψης της 

perlecan (Costel et al., 1999) ή της α1 αλυσίδας του κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ (Jeong et 

al., 2012; Luo et al., 2011), είτε επηρεάζουν την πρόσδεση κυττάρων του 

αναπτυσσόμενου νευρικού ιστού επί της βασικής μεμβράνης, όπως σε περιπτώσεις 

έλλειψης του υποδοχέα GPR56 όπου παρατηρείται διαταραγμένη φλοιϊκή (Li et al., 

2008) και πρόσθια παρεγκεφαλιδική διαμόρφωση (Koirala et al., 2009), 

υπογλυκοζυλίωσης της α-dystroglycan του εγκεφάλου και συνεπώς αδυναμία στην 

πρόσδεσή της με τις laminins (Hu et al., 2011), έλλειψης των α6 και β1 υπομονάδων 

integrins (Georges-Labouesse et al., 1998; Grauss-Porta et al., 2001) ή των κάτωθι 
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τελεστών τους (downstream effectors), FAK (focal adhesion kinase; Beggs et al., 

2003) και ILK (integrin-linked kinase; Niewmierzycka et al., 2005). Όλα τα 

παραπάνω μεταλλάγματα εμφανίζουν απώλεια της συνοχής της μηνιγγιακής βασικής 

μεμβράνης στον εμβρυϊκό εγκέφαλο και ανάπτυξη έκτοπων νευρικών κυτταρικών 

πληθυσμών στο μεσεγχυματικό χώρο έξω από τον εγκέφαλο, λόγω της παρουσίας 

ανοιγμάτων στη βασική μεμβράνη. Επιπλέον, παρατηρείται αποκόλληση των 

απολήξεων των προεκβολών των κυττάρων ακτινωτής γλοίας και αποσταθεροποίηση 

της εξωτερικής στιβάδας των κυττάρων Cajal-Retzius, οδηγώντας στην 

προβληματική στρωματογένεση του εγκεφαλικού φλοιού. Ο συγκεκριμένος 

φαινότυπος αποκαλείτε Cobblestone lissencephaly (Olson and Walsh, 2002). 

Παρόμοια φαινοτυπικά χαρακτηριστικά εμφανίζουν ποντίκια με προβλήματα στην 

ανάπτυξη της μήνιγγας (Foxc1
-/-

: Hecht et al., 2010; Zic-1/Zic-3
-/-

: Inoue et al., 2008; 

2007). Συμπερασματικά, η βασική μεμβράνη της χοριοειδούς μήνιγγας για να είναι 

λειτουργική πρέπει να είναι ακέραια και η ακεραιότητά της εξαρτάται από την 

πρόσδεση των απολήξεων των κυττάρων ακτινωτής γλοίας αλλά και την παρουσία 

μίας άρτια δομημένης μήνιγγας.  

 Παράρτημα 1: Ανάπτυξη των μηνίγγων 

Στον ποντικό, οι μήνιγγες πρωτοεμφανίζονται μεταξύ των εμβρυϊκών ημερών Ε9 και 

Ε10 δημιουργώντας ένα πρωταρχικό μεσεγχυματικό στρώμα (McLone and 

Bondareff, 1975; Jiang et al., 2002). Τα κύτταρα της πρωταρχικής μήνιγγας του 

πρόσθιου εγκεφάλου είναι κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας (neural crest cells) και 

μεταναστεύουν από τον διεγκέφαλο (Jiang et al., 2002) με κατεύθυνση πρόσθια και 

ραχιαία, ενώ τα αντίστοιχα κύτταρα του μέσου και οπίσθιου εγκεφάλου καθώς και 

του νευρικού σωλήνα προέρχονται από το κεφαλικό και σωματικό μεσόδερμα (Couly 

et al., 1992). Σε αυτή την φάση ανάπτυξης υπάρχει ήδη βασική μεμβράνη, η οποία 

περιβάλλει τον νευρικό ιστό. Κατά την Ε13, αρχίζει να διακρίνεται η λεπτομήνιγγα 

(χωριοειδής και αραχνοειδής μήνιγγες), ενώ την Ε14 γίνεται διακριτή και η σκληρή 

μήνιγγα (McLone and Bondareff, 1975). Οι μήνιγγες παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επί παραδείγματι, τα κύτταρα της 

μήνιγγας παράγουν ρετινοϊκό οξύ το οποίο διεγείρει την νευρογένεση στον 

εγκεφαλικό φλοιό (Siegenthaler et al., 2009). Επιπλέον, παράγουν τον χημειοελκτικό 

παράγοντα Cxcl12, ο οποίος ρυθμίζει την μετανάστευση στην επιχείλια ζώνη 

(marginal zone) του χιτωνίου και τοποθέτηση των φλοιϊκών ενδονευρώνων (Zarbalis 

et al., 2012; Stumm et al., 2003) μέσω της πρόσδεσής του στους κυτταρικούς 

υποδοχείς του CXCR4-7 (Lopez-Bendito et al., 2009; Sanchez-Alcaniz et al., 2011), 

αλλά και των κυττάρων Cajal-Retzius μέσω του CXCR4 (Borrell and Marín, 2006). Η 

συγκεκριμένη χημοκίνη ρυθμίζει την μετανάστευση και άλλων νευρικών κυτταρικών 

πληθυσμών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και διατήρηση της νευρογενούς ζώνης 

στην οδοντωτή έλικα του ιππόκαμπου (Li et al., 2009) καθώς και στην ανάπτυξη 

δομών του οπίσθιου εγκεφάλου (Ζhu et al., 2009).   

 

Κατά την ανάπτυξη, η βασική μεμβράνη της χοριοειδούς μήνιγγας διαθέτη τη τυπική 

σύσταση βασικής μεμβράνης, η οποία περιλαμβάνει laminins, κολλαγόνο τύπου IV, 

nidogen-1 και fibronectin (Halfter et al., 2002; Sievers et al., 1994; Li et al., 2012). 

Τα συστατικά της βασικής μεμβράνης της μήνιγγας στην παρεγκεφαλίδα 
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νεογέννητων τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι και hamsters) φαίνεται να προέρχονται 

από τα κύτταρα της μήνιγγας σε in vivo και in vitro πειράματα (Sievers et al., 1994; 

Sixt et al., 2001). Ωστόσο, βάση πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η βασική 

μεμβράνη της χοριοειδούς μήνιγγας πιθανά διαθέτει και κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ. Η 

θεώρηση αυτή προκύπτει από τα εξής ερευνητικά ευρήματα: το κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ 

είναι άφθονο στην χοριοειδή μήνιγγα (Sievers et al., 1994; Luo et al., 2011), αν και 

δεν είναι σαφές αν εντοπίζεται στη βασική της μεμβράνη. Βέβαια, όταν δεν 

εκφράζεται η α1 αλυσίδα του κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ, διαταράσσεται η συνοχή της 

συγκεκριμένης βασικής μεμβράνης καθώς και η συγκράτηση των προεκβολών των 

κυττάρων της ακτινωτής γλοίας του χιτωνίου (Jeong et al., 2012; Luo et al., 2011).  

Το μικροπεριβάλλον στις νησίδες νευρικών βλαστοκυττάρων 

Ο εγκέφαλος διατηρεί νευρικά βλαστοκύτταρα τόσο κατά την ανάπτυξή του όσο και 

κατά την διάρκεια της ενήλικης φάσης ζωής (Kazanis et al., 2008). Κατά την 

εμβρυογένεση, ο τηλεγκεφαλικός φλοιός διαθέτει δύο στιβάδες με βλαστική 

ικανότητα, τη κοιλιακή και την υποκοιλιακή. Επιπλέον, διαθέτει τρεις τύπους 

βλαστικών κυττάρων, τα κύτταρα της ακτινωτής γλοίας στην κοιλιακή ζώνη και τα 

πρόδρομα βλαστικά κύτταρα της υποκοιλιακής (subventricular zone) και της 

εξώτερης υποκοιλιακής ζώνης (outer subventricular zone). Τα κύτταρα της ακτινωτής 

γλοίας της κοιλιακής ζώνης έρχονται σε άμεση επαφή τόσο εσωτερικά με το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό των εγκεφαλικών κοιλοτήτων όσο και εξωτερικά με την 

βασική μεμβράνη της μήνιγγας μέσω της ανάπτυξης ακτινωτά διατεταγμένων 

προεκβολών. Αντίθετα, τα πρόδρομα βλαστικά κύτταρα της υποκοιλιακής ζώνης δεν 

διαθέτουν επαφές με την εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του εγκεφάλου. Τα 

πρόδρομα βλαστικά κύτταρα της εξώτερης υποκοιλιακής ζώνης είναι μία σχετικά 

πρόσφατα προσδιορισμένη κυτταρική ομάδα με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τα 

κύτταρα της ακτινωτής γλοίας, όπως μοριακούς δείκτες και τις ακτινωτές προεκβολές 

προς τη βασική μεμβράνη, αλλά εντοπίζονται στην εξώτερη υποκοιλιακή ζώνη και 

συνεπώς δεν έρχονται σε επαφή με τις κοιλότητες (Lehtinen and Walsh, 2011).  

Στον ενήλικο τελικό εγκέφαλο, περιορίζονται δραστικά οι νευρογενείς ζώνες του 

εγκεφάλου και διατηρούνται δύο κύριες ζώνες με νευρικά βλαστοκύτταρα, στην 

οδοντωτή έλικα του ιππόκαμπου και την υποεπενδυματική ζώνη (subependymal 

layer) στις πλευρικές κοιλίες του εγκεφάλου (Gates et al., 1995; Alvarez-Buylla and 

Lim, 2004). Μελέτες για την εξωκυττάρια σύσταση των νησίδων νευρικών 

βλαστοκυττάρων αποκάλυψαν πως συστατικά του μικροπεριβάλλοντος επιτρέπουν 

την διατήρηση της βλαστικής τους ικανότητας. Αυτό το μικροπεριβάλλον αρχίζει να 

διαμορφώνεται σταδιακά κατά την εμβρυογένεση.  

Πρώιμα κατά την ανάπτυξη, στην κοιλιακή βλαστική ζώνη εντοπίζονται η fibronectin 

(Sheppard et al., 1995), η γλυκοπρωτεΐνη neuroglycan C, οι CSPGs neurocan και 

phosphacan (Ida et al., 2006), HSPGs (Hagihara et al., 2000; Ford-Perriss  et al., 

2003), καθώς και ο αναστολέας μεταλλοπρωτεασών TIMP-3 (Jaworski and Fager, 

2000), τα περισσότερα εκ των οποίων φαίνεται να παράγονται από τα ίδια τα 

νευροβλαστικά κύτταρα. Από τα HSPGs ξεχωρίζουν η Syndecan-1 και η GPI-
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αγκιστρωμένη στην πλασματική μεμβράνη Glypican-4, οι οποίες εντοπίζονται κατά 

κύριο λόγο στην κοιλιακή ζώνη του τελικού εγκεφάλου και συμβάλουν στην 

διαχείριση του FGF2 κατά την φλοιϊκή νευρογένεση (Hagihara et al., 2000; Ford-

Perriss  et al., 2003).  

Η έκφραση της CSPG phosphacan από τα νευροβλαστικά κύτταρα συνεχίζεται και 

μετά την ενηλικίωση (von Holst et al., 2006; Gates et al., 1995). Αντίστοιχα, η 

έκφραση της Glypican-4 διατηρείται μετά την ενηλικίωση, αλλά εντοπίζεται 

αποκλειστικά στην νευρογενή ζώνη της οδοντωτής έλικας, (Hagihara et al., 2000). 

Επιπρόσθετα, εκφράζονται διάφορες γλυκοπρωτεΐνες όπως η tenascin-C (Gates et al., 

1995). Στις νευρογενείς περιοχές της υποεπενδυματικής ζώνης του τελικού 

εγκεφάλου παρατηρείται μία ασυνήθιστη υποκυτταρική διαμόρφωση του 

εξωκυττάριου πλέγματος, καθώς η βασική μεμβράνη των γειτονικών αγγείων 

εκτείνεται με την μορφή μίσχων και εισέρχεται σε αυτές τις περιοχές, όπου 

διακλαδίζεται σχηματίζοντας κλάσματα (fractones) (Mercier et al., 2002). Τα 

προκύπτοντα κλάσματα περιβάλλουν ετερόλογα κυτταρικά αθροίσματα, όπως 

αστροκύτταρα, νευρικά βλαστικά και επενδυματικά κύτταρα. Μάλιστα τα μιτωτικά 

κύτταρα, συνήθως, εντοπίζονται πλησίον των κλασμάτων. Η συγκεκριμένη δομή 

διαθέτει σύσταση παραπλήσια με εκείνη της ΒΜ των αγγείων, από όπου προέρχεται, 

και περιλαμβάνει laminins (αλυσίδες β1 και γ1), κολλαγόνο τύπου IV και Ι, nidogen 

και perlecan, ενώ παρατηρείται υψηλή ανοσοδραστικότητα για Ν-θειομένες HSPGs 

(Kerever et al., 2007; Mercier et al., 2002). Οι τελευταίες συμπίπτουν με τις 

νευρογενείς ζώνες και συμβάλλουν στην διαχείριση της διάθεσης του νευρογενούς 

παράγοντα FGF2 (Kerever et al., 2007). 

Τόσο σε in vivo όσο και σε in vitro πειράματα έχει αποδειχθεί πως η παρουσία των 

CS-GAGs είναι καθοριστική για την ανανέωση και τον πολλαπλασιασμό των 

βλαστικών κυττάρων, καθώς και την νευρογένεση, περιορίζοντας την διαφοροποίηση 

προς την κατεύθυνση της γλοιογένεσης και της παραγωγής αστροκυττάρων (Sirko et 

al., 2007; von Holst et al., 2006). Σε in vitro συνθήκες, βρέθηκε πως οι CS-GAGs 

ρυθμίζουν την FGF2-επαγόμενη σηματοδότηση (Sirko et al., 2010; Ida et al., 2006). 

Ωστόσο, τα CS-GAGs δεν επιδρούν στον EGF-επαγόμενο πολλαπλασιασμό των 

νευροβλαστικών κυττάρων αλλά ίσως περιορίζουν την EGF-επαγόμενη γλοιογένεση 

και την ακόλουθη μετανάστευση των παραγόμενων αστροκυττάρων (Sirko et al., 

2010). Αξίζει να αναφερθεί πως η παρουσία της tenascin-C είναι καταλυτική για τον 

FGF2-επαγόμενο πολλαπλασιασμό (Garcion et al., 2001), αναδεικνύοντας πιθανά την 

σημασία της σωστής οργάνωσης του μικροπεριβάλλοντος στις βλαστικές ζώνες.  

Το μικροπεριβάλλον στα μεταναστευτικά μονοπάτια και κατά την καθοδήγηση του 

κώνου αξονικής ανάπτυξης των νευρώνων 

Η σωστή διαστρωμάτωση του εγκεφαλικού φλοιού επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως την σωστή ανάπτυξη της βασικής μεμβράνης της χοριοειδούς 

μήνιγγας και την αγκίστρωση των απολήξεων των προβολών των κυττάρων της 

ακτινωτής γλοίας. Στις προβολές αυτές βασίζεται η ακτινωτή μετανάστευση των 

νευρώνων. Επιπλέον, καταλυτικής σημασίας είναι η παρουσία της Reelin, η οποία 
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παράγεται από τα κύτταρα Cajal-Retzius στην εξωτερική επιφάνεια του 

αναπτυσσόμενου εγκεφάλου (Tissir and Goffinet, 2003). Η σημασία της βασικής 

μεμβράνης της χοριοειδούς μήνιγγας στην διαστρωμάτωση του φλοιού αναλύεται 

παραπάνω. Η παρουσία συγκεκριμένων integrins είναι καταλυτικής σημασίας για τα 

μεταναστεύοντα νευρικά κύτταρα του φλοιού καθότι τα τελευταία αναπτύσσουν 

επαφές με τις καθοδηγήτριες προεκβολές των κυττάρων της ακτινωτής γλοίας. Στο 

τέλος του μεταναστευτικού τους ταξιδιού, κοντά στην εξωτερική επιφάνεια του 

εγκεφαλικού φλοιού, τα μεταναστεύοντα κύτταρα συναντούν υψηλά επίπεδα της 

εξωκυττάριας πρωτεΐνης Reelin και περιορίζεται η κινητικότητά τους. Η Reelin 

ρυθμίζει την κυτταρική μετανάστευση μέσω των υποδοχέων της, VLDLR και 

APOER2 (Hack et al., 2007), των EphrinBs (Sentürk et al., 2011) και του 

ενδοκυττάριου κάτωθι τελεστή (downstream effector) DAB-1 στα μεταναστεύοντα 

νευρικά κύτταρα. Απουσία της DAB-1, τα τελευταία προσδένονται ισχυρά στις 

ακτινωτές προεκβολές μέσω της integrin α3β1 (Sanada et al., 2004).  

Περιοχές μέσω των οποίων διέρχονται ρεύματα μεταναστευόντων κυττάρων 

διαθέτουν ιδιαίτερη σύσταση, όπως στην περίπτωση του ρυγχαίου μεταναστευτικού 

ρεύματος (rostral migratory stream, RMS) όπου έχουν εντοπιστεί πρωτεΐνες όπως η 

tenascin-C (de Chevigny et al., 2006) και οι laminins. Οι integrins στην επιφάνεια 

των μεταναστευόντων κυττάρων και τα υποστρώματά τους επιφορτίζονται με την 

κατευθυνόμενη μετανάστευση προς καθορισμένες περιοχές του εγκεφάλου. Τα 

μεταναστεύοντα κύτταρα του ρυγχαίου μεταναστευτικού ρεύματος εκφράζουν ένα 

συγκεκριμένο συνδυασμό αλυσίδων integrins (κυρίως β1 ή β5 και σχεδόν όλες οι 

δυνατές έτερες α αλυσίδες), ο οποίος συνδυασμός μεταβάλλεται ανάλογα με την 

φάση της ζωής. Ωστόσο, η β1 αλυσίδα και οι προσδέτες της, οι laminins, 

διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην μετανάστευση των κυττάρων μέσω του ρυγχαίου 

μεταναστευτικού ρεύματος (Belvindrah et al., 2007). Το συγκεκριμένο μονοπάτι 

καταλήγει στον πυρήνα του οσφρητικού βολβού (olfactory bulb), όπου εκφράζεται η 

tenscin-R. Η συγκεκριμένη γλυκοπρωτεΐνη πολλαπλής προσκόλλησης επιτρέπει την 

αποδέσμευση των κυττάρων από το ρυγχαίο μεταναστευτικό ρεύμα και την έναρξη 

της ακτινωτής μετανάστευσης προς τα ανώτερα στρώματα του οσφρητικού βολβού. 

Μάλιστα, η έκφραση της tenascin-R εξαρτάται από την υπάρχουσα νευρική 

δραστηριότητα (Saghatelyan et al., 2004). 

Η σύσταση του εξωκυττάριου πλέγματος κατά την ανάπτυξη δεν καθορίζει μονάχα τη 

ροή της μετανάστευσης αλλά και την σωστή οργάνωση του δικτύου των νευραξόνων, 

υπεύθυνων για την λειτουργική διασύνδεση διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου. 

Ένας αναπτυσσόμενος νευράξονας ακολουθεί μία προκαθορισμένη πορεία 

εξαρτώμενος από την αντίληψη καθοδηγητικών παραγόντων, χημειοελκτικών και 

χημειοαπωθητικών. Η αντίληψη αυτή επιτυγχάνεται μέσω διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών προσανατολισμού στην επιφάνεια του κώνου ανάπτυξης του νευράξονα. 

Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν τα μέλη της οικογένειας εκκρινόμενων 

πρωτεϊνών semaphorins με ευρύτερη συμβολή σε διαδικασίες κυτταρικής 

μετανάστευσης, όπως στην περίπτωση της αγγειογένεσης. Η Sema3A είναι από τις 
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πιο καλά μελετημένες semaphorins με ιδιαίτερη επίδραση στον χημειοτακτισμό των 

αναπτυσσόμενων νευριτών. Υπάρχουν in vitro ενδείξεις πως διαθέτει αυτοκρινική ή 

και παρακρινική δράση, ενώ παράλληλα συγκρατείται στην επιφάνεια των νευρικών 

κυττάρων από CS-GAGs. Επιπλέον, η ηπαρίνη δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά 

την συγκράτηση της Sema3A στην κυτταρική επιφάνεια αλλά ενδυναμώνει την 

πρόσδεσή της στον υποδοχέα της, Neuropilin1, επάγοντας την κατάρρευση του 

κώνου ανάπτυξης (De Wit et al., 2005). Σε in vivo πειράματα, κατά την ανάπτυξη στο 

zebrafish, η απομάκρυνση των CS-GAGs οδηγεί στην επέκταση κοιλιακών κινητικών 

νευρώνων σε περιοχές όπου η παρουσία του SemaZ1b, ανάλογου της Sema3A, δεν 

θα επέτρεπε (Roos et al., 1999). Βάση των παραπάνω, προκύπτει η αξιοσημείωτη 

υπόθεση πως σε ώριμα νευρικά συστήματα, η απομάκρυνση των CS-GAGs επιτρέπει 

την παρατηρούμενη συναπτική αναδιαμόρφωση και την αξονική εκβλάστηση πιθανά 

μέσω της απομάκρυνσης της Sema3A από την επιφάνεια του νευρικού κυττάρου, 

κάτι που μένει να αποδειχτεί.  

Αξίζει να αναφερθεί πως η τελική επίδραση μίας χημοκίνης κάποιες φορές 

καθορίζεται από το υπόστρωμα στο οποίο είναι προσδεδεμένη. Χαρακτηριστική είναι 

η περίπτωση της διαμεμβρανικής πρωτεΐνης Sema5A. Τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

thrombospondin, τα οποία διαθέτει, αλληλεπιδρούν με GAGs των HSPG και των 

CSPG. Ωστόσο, όταν η Sema5A έρχεται σε επαφή με HSPGs δρα ελκυστικά ενώ 

όταν αλληλεπιδρά με CSPGs επάγει σήματα αποφυγής (Kantor et al., 2004). 

Παρόμοια, ο διαμεμβρανικός υποδοχέας της οικογένειας των phosphacan/RPTPσ, ο 

οποίος εντοπίζεται στον κώνο αξονικής ανάπτυξης (axonal growth cone), διαθέτει την 

ικανότητα πρόσδεσης τόσο σε CSPGs όσο και HSPGs, αλλά με αντίθετη επίδραση 

στην επέκταση του αξονικού κώνου των αισθητήριων νευρώνων, καθώς τα CSPGs 

οδηγούν σε καταστολή και τα HSPGs σε προώθηση της ανάπτυξης (Coles et al., 

2011).  

Το μικροπεριβάλλον της σύναψης και η  επίδραση στην πλαστικότητά της 

Η νευρική σύναψη ουσιαστικά αποτελεί μία τετραμερή δομή στη οποία συμμετέχουν 

η προσυναπτική μεμβράνη, η μετασυναπτική μεμβράνη, η αστροκυτταρική 

προεκβολή και το εξωκυττάριο πλέγμα του μικροπεριβάλλοντος της σύναψης. Και τα 

τέσσερα προαναφερθέντα μέλη αναπτύσσουν επικοινωνία μεταξύ τους για την 

απρόσκοπτη λειτουργία της σύναψης (Dityatev and Rusakov, 2011). Τα συστατικά 

του συναπτικού εξωκυττάριου πλέγματος παράγονται κυρίως από τα αστροκύτταρα 

(thrombospondin, tenascin-C, brevican; Dityatev and Rusakov, 2011) αλλά και από 

την μετασυναπτική απόληξη (aggrecan, neurocan, tenascin-R, πρωτεΐνες πρόσδεσης 

και υαλουρονικό) (Carulli et al., 2006), ενώ προσυναπτικής προέλευσης είναι 

πρωτεϊνάσες όπως η neurotrypsin (Frischknecht et al., 2008).  

Η συναπτική ωρίμανση και η σταθεροποίηση των αποκρίσεων εξαρτάται από την 

σωστή οργάνωση του πλούσιου σε CSPGs περινευρωνικού δικτύου κατά την κρίσιμη 

περίοδο ανάπτυξης του εγκεφάλου. Το περινευρωνικό δίκτυο λειτουργεί ανασταλτικά 

στην δομική πλαστικότητα των συναπτικών απολήξεων. Σε πειράματα, όπου το 

συγκεκριμένο δίκτυο αποστερείτε τις πλευρικές αλυσίδες CS-GAGs ή κάποιες 
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CSPGs σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, όπως στον οπτικό φλοιό (Pizzorusso et 

al., 2002; Pizzorusso et al., 2006), τον έξω-βασικό πυρήνα της αμυγδαλής (Gogolla et 

al., 2009a) και τον ιππόκαμπο (Bukalo et al., 2001; Brakebusch et al., 2002), 

επιτρέπεται η μετάπτωση αυτών των περιοχών από την ώριμη και συναπτικά σταθερή 

κατάσταση σε μία πιο ανώριμη και άρα ασταθέστερη, αλλά πλαστικά ενεργότερη 

κατάσταση (Dityatev et al., 2010). 

Η Reelin  είναι μία γλυκοπρωτεΐνη με διττό ρόλο. Κατά την ανάπτυξη, η παρουσία 

της επηρεάζει την μετανάστευση και σωστή τοποθέτηση των νευρώνων. Ωστόσο, 

στην ενήλικη φάση της ζωής, συναντάται στις συνάψεις συμβάλλοντας στην επαγωγή 

μακροχρόνιας ενδυνάμωσης (long term potentiation, LTP), ως εκδήλωση της 

συναπτικής πλαστικότητας, στην CA1 περιοχή του ιππόκαμπου (Beffert et al., 2006; 

Weeber et al., 2002). Μέσω των υποδοχέων της, VLDLR και APOER2, επάγει την 

ενδυνάμωση της ενεργότητας του NMDA-R (N-methyl-d-aspartate receptor) και της 

εισροής ασβεστίου αλλά και την αύξηση των AMPA-Rs στην κυτταρική επιφάνεια 

(α-amino-3 hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptors; Qiu et al., 2006). 

Μετά από επαναλαμβανόμενες διεγέρσεις υψηλής συχνότητας, στην ενδοκυττάρια 

αύξηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου συμβάλουν και τα L τύπου, τασο-

εξαρτώμενα κανάλια ασβεστίου (L-type voltage-dependent Ca
2+

 channels, LVDCCs). 

Η ενεργότητα του συγκεκριμένου καναλιού ενισχύεται από την παρουσία μορίων του 

εξωκυττάριου πλέγματος, όπως της ηπαρίνης, των laminins και της fibronectin, 

καθώς και δύο μορίων με σημαντικότατο ρόλο στην σωστή οργάνωση του 

περινευρωνικού δικτύου, της tenascin-C, της οποίας επάγεται η έκφραση μετά από 

συναπτική διέγερση, και του υαλουρονικού. Μάλιστα, η απουσία της tenascin-C ή 

του υαλουρονικού οδηγεί στην περιστολή μορφών της συναπτικής πλαστικότητας, 

εξαρτώμενων από το LVDCC (Dityatev et al., 2010). Στους περισωματικούς 

ενδονευρώνες του ιππόκαμπου έχει παρατηρηθεί και η ανάστροφη συσχέτιση καθώς 

η ανάπτυξη του περινευρωνικού δικτύου εξαρτάται από την λειτουργία του LVDCC 

και των ΑΜΡΑ υποδοχέων (Dityatev et al., 2007). Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει 

φυσική επαφή μεταξύ του LVDCC και της tenascin-C, αλλά υπάρχουν in vitro 

ευρήματα τα οποία υποστηρίζουν πως οι tenascins-C και -R έχουν την δυνατότητα να 

αλληλεπιδρούν με κανάλια, όπως με το τύπου ΙΙΑ τασο-εξαρτώμενο κανάλι νατρίου 

(type IIA voltage-gated sodium channel) με κύρια παρουσία στον αρχικό τομέα του 

νευράξονα και τους ακόλουθους κόμβους Ranvier (Srinivasan et al., 1998).  

Για την απόκτηση και την παγίωση της μνήμης φόβου, πραγματοποιούνται 

τροποποιήσεις στην δομή και λειτουργία της σύναψης επηρεάζοντας την απόδοση της 

συναπτικής μεταβίβασης. Οι δομικές αλλαγές εξαρτώνται από την αναδιοργάνωση 

του εξωκυττάριου πλέγματος. Σε αυτήν την διεργασία συμμετέχουν οι MMPs και οι 

TIMPs (Dzwonek et al., 2004; Tian et al., 2007). Επιπλέον, η καταστολή των MMPs 

στον ιππόκαμπο επιδρά αρνητικά στην εδραίωση χωρικής μνήμης αλλά και στην 

επίτευξη μακροχρόνιας ενδυνάμωσης, LTP (Meighan et al., 2006; 2007; Wright et 

al., 2007). Ωστόσο, στην αμυγδαλή η καταστολή των MMPs δεν επηρεάζει την 

εδραίωση μνήμης φόβου αλλά την επανενεργοποίηση (Brown et al., 2009). Η 
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συναπτική δραστηριότητα έχει την δυνατότητα να επάγει MMP-εξαρτώμενες 

διαδικασίες έτσι όπως περιγράφεται παρακάτω. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων του 

NMDA υποδοχέα οδηγεί στην αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ασβεστίου. 

Σε υψηλές τιμές συγκέντρωσης, παράγονται οξείδια του αζώτου (nitric oxide, ΝΟ) 

σαν δευτερογενή μηνύματα. Τα οξείδια του αζώτου έχουν την δυνατότητα της 

νίτρωσης του προπεπτιδίου και ενζυμικής ενεργοποίησης των ανώριμων MMPs. Δεν 

είναι σαφές αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας των NMDA υποδοχέων με 

τις MMPs, ωστόσο είναι γεγονός πως η ενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων επάγει 

την αναδιοργάνωση της σύναψης μέσω της δράσης των MMPs. Οι ενεργοποιημένες 

MMPs αποδομούν διάφορα υλικά του εξωκυττάριου πλέγματος όπως laminins, οι 

οποίες διαθέτουν μη προσβάσημες RGD θέσεις πρόσδεσης σε integrins και οι οποίες 

αποκαλύπτονται. Είναι αξιοσημείωτο πως οι MMPs επάγουν συναπτική ενδυνάμωση 

μέσω της integrin σηματοδότηση. Επιπλέον, στα πλαίσια της συναπτικής ανάπλασης, 

φαίνεται πως οι MMPs επιδρούν στις διακυτταρικές ομοειδικές αλληλεπιδράσεις των 

N- και Ε-cadherins στην σύναψη, καθότι οι τελευταίες αποτελούν υπόστρωμα για 

κάποιες από τις MMPs. Η δράση των MMPs επεκτείνεται και στην ενεργοποίηση 

κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων, όπως του TNF-α και των neurotrophins.  Οι 

neurotrophins, ο νευρικός αυξητικός παράγοντας (nerve growth factor, NGF) και ο 

εγκεφαλο-προερχόμενος νευροτροφικός παράγοντας (brain-derived neurotrophic 

factor, BDNF) ενεργοποιούνται από τις MMP-3 και MMP-7 και συμβάλλουν στην 

ρύθμιση διαδικασιών όπως νευρική επιβίωση, ανάπτυξη και συναπτική 

πλαστικότητα. (Ethell and Ethell, 2007)  

Στις συνάψεις έχει καταγραφεί ένας συγκεκριμένος συνδυασμός αλυσίδων integrins, 

α3, α5, α8, αν, β1 και β8. Η παρουσία τους συσχετίζεται με την ανάπτυξη (Webb et 

al., 2007) και ωρίμανση των συνάψεων και επιδρά στην σταθεροποίηση και 

διατήρηση του LTP (τουλάχιστον για το CA1 του ιππόκαμπου; Belvindrah and 

Muller, 2005). Όπως αναφέρεται παραπάνω, η ενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων 

επάγει τις MMPs, οι οποίες αποκαλύπτουν κρυπτικές θέσεις πρόσδεσης σε integrins. 

Η διατήρηση της μακροχρόνιας ενδυνάμωσης (LTP) επιτυγχάνεται μέσω της 

integrin-εξαρτώμενης ρύθμισης του πολυμερισμού της ακτίνης σε ινίδια και η 

σταθεροποίηση τους (Kramar et al., 2006).  

1.2. Συσχέτιση των πρωτεϊνών Fras1/Frem και του εγκέφαλου 

Μέχρι πολύ πρόσφατα, υπήρχαν ελάχιστα επιστημονικά τεκμήρια για την συσχέτιση 

της οικογένειας των Fras1/Frem με τον εγκέφαλο. Χαρακτηριστικά, σε ασθενής με 

σύνδρομο Fraser έχουν εντοπισθεί διαταραχές στην διαμόρφωση του εγκεφάλου με 

περιορισμένη, ωστόσο, επαναληψιμότητα ως προς τον τύπο της δυσμορφίας, καθώς 

και την φαινοτυπική διείσδυση στους ασθενείς (Thomas et al., 1986; Slavotinek et 

al., 2002; van Haelst et al., 2007; 2008; Yesilkaya et al., 2012). Η πιο συνήθης 

ανωμαλία είναι η ανάπτυξη εγκεφαλοκήλης, ως απόρροια αποτυχημένου κλεισίματος 

του νευρικού σωλήνα κατά την ανάπτυξη. Επιπλέον, αρχικά υπήρχαν αρκετές 

αναφορές για ασθενείς με διανοητική διαταραχή, και συνεπώς αποτελούσε ένα από τα 

δευτερεύοντα κλινικά χαρακτηριστικά σε ασθενείς με το σύνδρομο Fraser (Thomas et 
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al., 1986). Ωστόσο, σήμερα αυτό το κριτήριο έχει προταθεί να αποκλειστεί λόγω της 

περιορισμένης συχνότητας εμφάνισής του (Slavotinek and Tifft, 2002; van Haelst et 

al., 2007), ενώ παρατηρείτε αύξηση καταγραφών για παρουσία ψυχοκινητικής και 

αναπτυξιακής καθυστέρηση (psychomotor / developmental delay) σε ένα μικρό 

ποσοστό ασθενών με σύνδρομο Fraser  (van Haelst et al., 2007; 2008). Στα ποντίκια, 

η έλλειψη του Fras1 προκαλεί αύξηση στα περιστατικά εκδήλωσης εξεγκεφαλίας 

κατά την εμβρυογένεση αν και η συχνότητα εμφάνισής της παραμένει χαμηλή (Fras1
-

/-
: αδημοσίευτα αποτελέσματα Γ. Χαλεπάκη; bl (blebbed) μεταλλάγματα: 

αδημοσίευτα αποτελέσματα J. Timmer (Timmer et al., 2005); bfb (blood filled 

blisters) μεταλλάγματα: Miller et al., 2013). Η εξεγκεφαλία επίσης είναι απόρροια 

αποτυχημένου κλεισίματος του νευρικού σωλήνα. 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα ερευνητικά αποτελέσματα, με την χρήση 

ανοσοϊστοχημικών μεθόδων, οι πρωτεΐνες της οικογένειας Fras1/Frem 

συνεντοπίζονται στην βασική μεμβράνη των χοριοειδών πλεγμάτων (choroid plexus, 

CP) κατά την ανάπτυξη των ποντικιών (Chiotaki et al., 2007; Kiyozumi et al., 2012). 

Επιπλέον, ενδιαφέροντα ευρήματα σε εμβρυϊκούς εγκεφάλους προέκυψαν κατά την 

μελέτη ενός θνησιγενούς στελέχους Grip1
-/-

. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 

αποκόλληση της βασικής μεμβράνης των δομών του έσω ραχιαίου τελικού 

εγκεφάλου, όπως των χοριοειδών πλεγμάτων των πλευρικών κοιλιών, των γειτονικών 

hems και περιοχών πλησίον τους. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, η αποκόλληση 

της βασικής μεμβράνης των αγγειοβρηθών χοριοειδών πλεγμάτων κατέληγε σε 

αιμορραγία (Bladt et al., 2002). Αντίστοιχες αιμορραγίες στα χοριοειδή πλέγματα 

έχουν καταγραφεί στα Frem2
-/-

 (Timmer et al., 2005) και στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

(αδημοσίευτα δεδομένα εργαστηρίου Γ. Χαλεπάκη).  

Σε πειράματα in situ υβριδοποίησης έγινε εντοπισμός μεταγράφων της Fras1 σε 

περιοχές του πλήρους ανεπτυγμένου εγκεφάλου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω 

(αδημοσίευτα αποτελέσματα του Γ. Χαλεπάκη). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 

εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πιθανότητα η πρωτεΐνη Fras1 να συμβάλει σε 

νευρικές διεργασίες, καθώς και την πιθανότητα να εμφανίζονται προβλήματα στην 

συμπεριφορά των Fras1
-/-

 ποντικιών. Πράγματι, βάση των αδημοσίευτων 

αποτελεσμάτων συγκριτικής συμπεριφορικής μελέτης  του Α. Σταματάκη (τμήμα 

Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών) παρατηρήθηκε πως τα Fras1
-/-

 ποντίκια 

εμφάνιζαν περιορισμένη συσχέτιση του φόβου με ακουστικά ερεθίσματα καθώς και 

διαταραχές στην εκδήλωση του άγχους. 

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η συμβολή της πρωτεΐνης Fras1 στην οργάνωση 

και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου. Αρχικά, επιχειρήθηκε η καταγραφή του 

προτύπου εντοπισμού μεταγράφων του γονιδίου Fras1 στον εγκέφαλο βάση 

αδημοσίευτων αποτελεσμάτων του Γ. Χαλεπάκη, και της πρωτεΐνης Fras1 στον 

τελικό εγκέφαλο τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και σε νεαρά ποντίκια (). Ακολούθως, 

έγινε συγκριτική μελέτη μεταξύ φυσιολογικών και των Fras1
-/-

 ποντικιών για τον 

εντοπισμό μηχανισμών του κεντρικού νευρικού συστήματος, στις οποίες μπορεί να 

εμπλέκεται η πρωτεΐνη Fras1. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκαν περιοχές του τελικού 
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εγκεφάλου, στις οποίες καταγράφηκε παρουσία μεταγράφων Fras1 στα ενήλικα, για 

περαιτέρω μελέτη. Οι επιλεχθείσες περιοχές είναι η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, ο 

εγκεφαλικός φλοιός και ο απιοειδής φλοιός. Η μελέτη της αμυγδαλής και του 

ιππόκαμπου περιελάμβανε ιστολογική και ανοσοϊστοχημική ανάλυση, καθώς και μία 

στοιχειώδη έρευνα της λειτουργικότητάς τους, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της 

μελέτης συμπεριφοράς. Ο εγκεφαλικός και ο απιοειδής φλοιός μελετήθηκαν 

ιστολογικά και ανοσοϊστοχημικά. Το τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας 

επικεντρώνεται στην συγκριτική μελέτη της ανάπτυξης του τελικού εγκεφάλου 

μεταξύ φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών βάση μεθόδων ανάδειξης των προτύπων 

ανάπτυξης και κυτταρικής μετανάστευσης του τελικού εγκεφάλου, όπως αυτά 

αποτυπώνονται με την χρήση βρωμοδεοξυουριδίνης (bromodeoxyuridine, BrdU).   
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Πειραματικά υποκείμενα 

Ποντίκια στελέχους NMRI, φυσιολογικά και Fras1
-/-

 (Vrontou et al., 2003), 

εκτρέφονται σε ζωοτροφείο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, όπως 

σταθερός κύκλος δώδεκα ωρών φωτός/σκοταδιού (7:00-19:00), σταθερή 

θερμοκρασία (22
ο
C) και συνεχές εξαερισμός. Για τις διασταυρώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν ζώα ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δύο μηνών. Για τον έλεγχο 

του εμβρυϊκού σταδίου ανάπτυξης κατά την κύηση (σε περιπτώσεις απομόνωσης 

εμβρύων συγκεκριμένης εμβρυϊκής ημέρας ή πραγματοποίησης BrdU ένεσης), τα 

ποντίκια διασταυρώνονταν στις 19:00 και ελέγχονταν στις 8:00 την επόμενη ημέρα. 

Τα νεαρά ποντίκια απογαλακτίζονταν και διαχωρίζονταν ανάλογα με το φύλο την 

τέταρτη  εβδομάδα μετά την γέννηση αντί της τρίτης, λόγω περιορισμένης ανάπτυξης 

των Fras1
-/-

 ποντικιών.  

2.2 Παραγωγή αντισωμάτων Fras1-2NG2 και Fras1-3NG2: 

2.2.1 Κλωνοποίηση αλληλουχιών του γονιδίου Fras1: 

Υλικά: 

Εκκινητές (primers): 

2NG2-ab FW (113), πρόσθιος εκκινητής: 5’-gga cgg atc cgg tga cac ttt tac ata tga tga 

ag-3’ (Tm=64) 

2NG2-ab REV (114), ανάστροφος εκκινητής: 5’-gga cct cga gct ggt tgt cca cat ggt 

tgc c-3’ (Tm=68.5) 

Κλωνοποίηση της αλληλουχίας 5062g-5553g, η οποία κωδικοποιεί το πεπτίδιο 

1659G – 1822Q της πρωτεΐνης Fras1 

3NG2-ab FW (115), πρόσθιος εκκινητής: 5’-gga cgg atc ccg cat cac aga gca gca ctt 

gaa ag-3’ (Tm=68.6) 

3NG2-ab REV (116), ανάστροφος εκκινητής: 5’-gga cct cga gat gtt cca ggt ggc cca 

gct g-3’ (Tm=68.8) 

Κλωνοποίηση της αλληλουχίας 6379c-6843t, η οποία κωδικοποιεί το πεπτίδιο 2098R 

– 2252H της πρωτεΐνης Fras1. 

Παρασκευή ΤΑΕ (διάλυμα ηλεκτροφόρησης) 

2Μ Tris, 5.7% acetate και 0.05M EDTA pH 8.0 

Παρασκευή πηκτώματος αγαρόζης 1% 

100ml ΤΑΕ σε γυάλινο δοχείο και προσθήκη 1g αγαρόζης. Η αγαρόζη 

διαλυτοποιείται σε υψηλή θερμοκρασία. Τελικά, προστίθενται 5 μl βρωμιούχου 
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αιθίδιου. Το διάλυμα μεταφέρεται σε  ειδική μήτρα με χτενάκια για τον σχηματισμό 

των πηγαδιών φόρτωσης δείγματος.  

Παρασκευή υγρού και στερεού θρεπτικού μέσου LB (Luria-Bertani) pH7.5 

Για την παρασκευή υγρής καλλιέργειας, 0.137M NaCl, 0.5% w/v εκχύλισμα ζύμης 

(yeast extract), 1% w/v τρυπτόνης και 7.5mM NaOH συγκεντρώνονται σε 

ογκομετρικό κύλινδρο και προστίθεται και το διπλά απεσταγμένο νερό (double 

distilled water, ddH2O). Αναδεύεται το διάλυμα μέχρι να ομογενοποιηθεί.  

Για την παρασκευή στέρεου θρεπτικού μέσου ακολουθείτε η παραπάνω διαδικασία 

χωρίς την προσθήκη του NaOH. Στην συνέχεια, το διάλυμα μεταγγίζεται σε γυάλινο 

δοχείο και προστίθενται 1.5% w/v άγαρ και το NaOH. Το γυάλινο δοχείο με το 

θρεπτικό μέσο κλιβανίζεται. Εάν το θρεπτικό μέσο πρέπει να περιέχει κάποιο 

αντιβιοτικό, τότε μετά το κλιβάνισμα αναδεύεται, παραμένει σε θερμοκρασία 

δωματίου έως ότου πέσει κάμποσο η θερμοκρασία και τότε προστίθεται η αναγκαία 

ποσότητα του επιθυμητού αντιβιοτικού. Πριν παγώσει μπορούν να παρασκευαστούν 

πιάτα Petri με στέρεο θρεπτικό τα οποία φυλάσσονται σους 4
ο
C. 

Διαλύματα μικρής πλασμιδιακής παρασκευής 

Ρ1: 25mΜ Tris pH8.0, 10mM EDTA pH8.0, 50 mM γλυκόζη, διατηρείται στους 4
ο
C.  

Ρ2: 0.2Μ NaOH, 1% SDS, διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.  

Ρ3: 60% 5M CH3COO
-
K

+
, 11.5% CH3COOH, 28.5% H2O, διατηρείται στους 4

ο
C. 

Μέθοδοι:  

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction, PCR) 

Ο τελικός όγκος κάθε αντίδρασης ήταν τα 50 μl και περιείχε ρυθμιστικό διάλυμα 1x 

της εκάστοτε πολυμεράσης, 1mΜ dNTPs (δεοξυ-νουκλεοτίδια), 300 ng από κάθε 

εκκινητή (πρόσθιο και ανάστροφο), ως μήτρα πολυμερισμού χρησιμοποιήθηκαν 500 

ng του πλασμιδίου pCMV-Fras1 (ΡΡ21) και 2 μονάδες (units) Taq DNA-πολυμεράση 

(Minotech Biotechnology). 

Η αντίδραση πραγματοποιείται στις εξής συνθήκες: αρχική αποδιάταξη του 

πλασμιδιακού DNA για 4 λεπτά στους 92
ο
C. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν 35 

κύκλοι της εξής αλληλουχίας βημάτων: αποδιάταξη του DNA στους 92
ο
C για 10 

δευτερόλεπτα, υβριδοποίηση των εκκινητών με τις συμπληρωματικές αλληλουχίες 

τους στο πλασμιδιακό DNA στους 68
ο
C για 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποίηση της Taq 

πολυμεράσης και επιμήκυνση στους 72
ο
C για 30 δευτερόλεπτα. Με την ολοκλήρωση 

των 35 κύκλων πραγματοποιείται τελική επέκταση στους 72
ο
C για 5 λεπτά. Ελέγχεται 

το προϊόν της αντίδρασης με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%.  

Κατακρήμνιση / εκχύλιση DNA 

Στο προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης προστίθεται ίσος όγκος 

χλωροφόρμιο, αναδεύεται και φυγοκεντρείτε στις 13000 στροφές ανά λεπτό για 5 
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λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Η άνω (υδατική) φάση μεταφέρεται σε καθαρό 

δοκιμαστικό σωλήνα. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται (προσθήκη 

χλωροφορμίου, φυγοκέντρηση και μεταφορά της άνω φάσης σε καθαρό δοχείο). 

Προστίθεται οξικό νάτριο (CH3COO
-
Na

+
) 3Μ (1:10 του όγκου του δείγματος) και 

ποσότητα απόλυτης αιθανόλης ίση με 3x όγκους του δείγματος. Αναδεύεται το 

διάλυμα και φυγοκεντρείτε στις 13000 στροφές το λεπτό για 10 λεπτά. Το 

υπερκείμενο απομακρύνεται, προστίθενται 400μl 70% αιθανόλης, αναδεύεται ήπια 

και φυγοκεντρείτε στις 13000 στροφές ανά λεπτό για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. Απομακρύνεται το υπερκείμενο, η πελέτα στεγνώνεται και επαναιωρείται 

σε 25μl ddH2O (1 ώρα στους 37οC). Ελέγχεται το προϊόν της εκχύλισης με 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. 

Ένθεση αλληλουχίας DNA σε πλασμιδιακό φορέα 

1μg DNA υφίσταται ενζυμική επεξεργασία (πέψη) με BamHI και XhoI (SlaI), 5 

μονάδες από κάθε περιοριστικό ένζυμο σε ρυθμιστικό διάλυμα του BamHI (Minotech 

Biotechnology) για 2 ώρες στους 37
ο
C (τελικός όγκος αντίδρασης 25 μl). 

Ακολούθως, προστίθεται νερού μέχρι τα 100μl και το DNA κατακρημνίζεται 

ακολουθώντας το πρωτόκολλο «Κατακρήμνιση εκχύλιση DNA». Επαναιώρηση της 

πελέτας σε 10 μl νερό και ποσοτικοποίηση της περιεκτικότητας του διαλύματος σε 

DNA.  

Στην συνέχεια πραγματοποιείται αντίδραση σύνδεσης (ligation) της εντιθέμενης 

αλληλουχίας με τον πλασμιδιακό φορέα (pRSET-A, pGEX 4T1). Η επιθυμητή 

αναλογία μορίων είναι 1 μόριο πλασμιδίου : 5 μόρια ενθέματος (120ng φορέα και 

150ng ενθέματος). Η αντίδραση πραγματοποιείται παρουσία 5 μονάδων Τ4 DNA 

λιγάσης (Minotech Biotechnology) και 20 mM ATP (τελικός όγκος αντίδρασης 20μl), 

ολονύκτια επώαση σε θερμοκρασία 14
ο
C.  

Επιλογή και παραγωγή της επιθυμητής πλασμιδιακής κατασκευής  

Με το προϊόν της παραπάνω αντίδρασης μετασχηματίζονται βακτήρια του στελέχους 

Escherichia coli DH5a βάση του εξής πρωτοκόλλου: 100ng προϊόντος από την 

αντίδραση σύνδεσης εισάγεται σε δοκιμαστικό σωλήνα με επιδεκτικά βακτήρια, τα 

οποία διατηρούνται στον πάγο, όπου και παραμένουν για 30 λεπτά. Ακολούθως, 

επωάζεται για 1.5 λεπτό στους 42
ο
C και μεταφέρεται αμέσως στον πάγο, όπου 

παραμένει για 1 λεπτό. Στην συνέχεια, γίνεται προσθήκη 800 μl LB, επωάζεται στους 

37
ο
C για 45 λεπτά, επιστρώνεται σε πιάτο LB με το κατάλληλο αντιβιοτικό (το 

αντιβιοτικό καθορίζεται από τον πλασμιδιακό φορέα της κατασκευής, στην 

συγκεκριμένη εργασία και οι δύο φορείς προσφέρουν ανθεκτικότητα στην ampicillin, 

συνεπώς τα πιάτα επίστρωσης περιέχουν 50μg/ml ampicillin) και διατηρείται στους 

37
ο
C για 14-16 ώρες. Συλλέγονται αποικίες, μεταφέρονται σε ξεχωριστούς 

δοκιμαστικούς σωλήνες με 1 ml LB με ampicillin (50 μg/ml) και επωάζονται 

ολονύκτια στους 37
ο
C.  

Οι παραπάνω καλλιέργειες χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση μικρής ποσότητας 

DNA βάση του παρακάτω πρωτοκόλλου. Οι καλλιέργειες μεταγγίζονται σε 
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δοκιμαστικούς σωλήνες και φυγοκεντρούνται στις 13000 στροφές ανά λεπτό για 2 

λεπτά. Το υπερκείμενο απομακρύνεται. Στις κυτταρικές πελέτες προστίθενται 200μl 

διαλύματος Ρ1 και αναδεύονται έντονα για να επαναδιαλυθούν. Προστίθενται 200μl 

διαλύματος Ρ2 για την λύση των βακτηριακών κυττάρων, την καταστροφή του 

γενωμικού DNA και την απελευθέρωση των πλασμιδίων. Αναδεύονται ήπια και 

διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου για 3 λεπτά. Προστίθενται 200μl διαλύματος 

ουδετεροποίησης Ρ3, αναδεύονται έντονα και διατηρούνται 20 λεπτά στον πάγο. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται φυγοκέντριση στις 13000 στροφές ανά λεπτό για 10 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρό 

δοκιμαστικό σωλήνα, προστίθενται 600μl ισοπροπανόλης, αναδεύεται έντονα και 

φυγοκεντρείτε στις 13000 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά. Το υπερκείμενο 

απομακρύνεται, στην πελέτα προστίθενται 400μl 70% αιθανόλης, αναδεύεται και 

φυγοκεντρείτε για 2 λεπτά στις 13000 στροφές ανά λεπτό. Απομακρύνεται το 

υπερκείμενο, η πελέτα στεγνώνεται και επαναδιαλυτοποιείται σε 20μl ddH2O. Στην 

συνέχεια, πραγματοποιείτε περιοριστική πέψη για τον εντοπισμό κλώνων, οι οποίοι 

φέρουν την κατασκευή. 

2.2.2 Παρασκευή και απομόνωση πεπτιδίου 

Υλικά: 

Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος φόρτωσης πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων 

0.1Μ Tris/HCl pH8.0 

20% γλυκερόλη 

2% SDS  

0.002% bromophenol blue. 

Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης πηκτώματος 

πολυακρυλαμίδης, SDS-PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis) 

0.19Μ γλυκίνη 

25mM Tris base 

0.1% SDS 

Παρασκευή πηκτώματος πολυακρυλαμίδης 12% 

Πήκτωμα διαχωρισμού: 

40% διαλύματος ακρυλαμίδης 29.2% + 0.8% Bis-ακρυλαμίδης 

0.4176 M Tris pH 8.9 

0.11% SDS 

0.155% APS  
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0.112% TEMED  

Το διάλυμα μεταφέρεται και αδειάζετε στην συσκευή. Με προσθήκη μικρής 

ποσότητας ισοπροπανόλης ευθυγραμμίζεται το πάνω μέτωπο του υγρού ακόμα 

διαλύματος. 

Πήκτωμα ευθυγράμμισης: 

16.9% ακρυλαμίδης 29.2% + 0.8% Bis-ακρυλαμίδη 

0.51M Tris pH 6.8 

0.1% SDS 

0.148% APS 

0.1% TEMED 

Το πήκτωμα ευθυγράμμισης προστίθεται εφόσον έχει πήξει το πήκτωμα διαχωρισμού 

και έχει απομακρυνθεί η ισοπροπανόλη. Εφαρμόζεται στο επάνω μέρος της συσκευής 

το χτενάκι για την ανάπτυξη των πηγαδιών φόρτωσης. Μόλις πήξει και το πήκτωμα 

ευθυγράμμισης, η συσκευή μεταφέρεται στο δοχείο ηλεκτροφόρησης και γεμίζεται με 

ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης πηκτώματος πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE). 

Παρασκευή διαλύματος χρώσης Coomassie blue 

45% μεθανόλη, 45% Η2Ο, 10% οξικό οξύ και 0.25% χρωστική Coomassie brilliant 

blue. 

Παρασκευή διαλύματος αποχρωματισμού της χρώσης Coomassie blue 

45% μεθανόλη, 45% Η2Ο και 10% οξικό οξύ. 

Μέθοδος: 

Αρχικά, μετασχηματίζονται βακτήρια Escherichia coli του στελέχους έκφρασης 

BL21 (ανθεκτικότητα στην chloramphenicol) ακολουθώντας διαδικασία όπως αυτή 

αναφέρεται παραπάνω. Τα κύτταρα επιστρώνονται σε πιάτο LB παρουσία ampicillin 

(50μg/ml) και chloramphenicol (30μg/ml). Μόλις αναπτυχθούν αποικίες, επιλέγονται 

κάποιες από τις οποίες προκύπτουν υγρές καλλιέργειες. Γίνεται παρασκευή 

πλασμιδιακού DNA από τις καλλιέργειες αυτές για τον έλεγχο της κατασκευής. 

Επιλέγεται κλώνος και προετοιμάζεται προπαρασκευαστική υγρή καλλιέργεια LB με 

ampicillin (50μg/ml) και chloramphenicol (30μg/ml) των 5ml, η οποία επωάζεται 

ολονύκτια στους 37
ο
C με ανάδευση (220 κύκλους το λεπτό). Ποσότητα της 

συγκεκριμένης καλλιέργειας χρησιμοποιείται για την διαμόλυνση νέας καλλιέργειας. 

Όταν η οπτική πυκνότητα της τελευταίας είναι στα επίπεδα 0.6-0.7 (απορρόφηση στα 

600nm) προστίθεται IPTG (isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) τελικής 

συγκέντρωσης στην καλλιέργεια 1mM. Το IPTG επάγει την έκφραση του 

πλασμιδιακού ενθέματος. Η καλλιέργεια παραμένει στον επωαστήρα για επιπλέον 3 
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ώρες στους 37
ο
C με ανάδευση. Ακολούθως, διαμοιράζεται σε δοκιμαστικούς 

σωλήνες, οι οποίοι φυγοκεντρούνται για 30 δευτερόλεπτα στις 13000 στροφές το 

λεπτό και απομακρύνεται το υπερκείμενο. Η βακτηριακή πελέτα επαναδιαλύεται σε 

ρυθμιστικού διαλύματος με 2 μl β-μερκαπτο-αιθανόλη (1:500 Vloading buffer), όγκου 

ίσου με το 1:10 του όγκου της καλλιέργειας η οποία φορτώθηκε σε κάθε δοκιμαστικό 

σωλήνα. Επωάζεται για 5 λεπτά στους 95
ο
C και το δείγμα φορτώνεται σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης 12%. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται στα 100 Volt και <300 

mA σε θερμοκρασία δωματίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα βάφεται για 1 ώρα τουλάχιστον με διάλυμα Coomassie 

blue με ήπια ανάδευση. Ακολούθως, το πήκτωμα επωάζεται σε διάλυμα 

αποχρωματισμού με ήπια ανάδευση για αρκετές ώρες. 

Για την απομόνωση του πεπτιδίου φορτώνεται πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 12% με 

βακτηριακή πελέτα, η οποία προέκυψε από καλλιέργεια 5ml, και ηλεκτροφορείται 

ακολουθώντας την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. Ακολούθως, το 

πήκτωμα χρωματίζεται με υδροδιαλυτό Coomassie blue για 20 λεπτά έως μία ώρα. 

Πραγματοποιείται αποχρωματισμός σε ddH2O για λίγα λεπτά ώστε να διακρίνονται οι 

πρωτεϊνικές ζώνες και πραγματοποιείται εντοπισμός και απομόνωση της επιθυμητής 

ζώνης. Το επιλεγμένο τμήμα του πηκτώματος συνθλίβεται περνώντας από σύριγγα 

των 2ml και επωάζεται σε 0.5ml 50mM Tris  pH 7.5 και 100mM NaCl ολονύκτια με 

περιστροφική ανάδευση στους 4
ο
C. Την επόμενη ημέρα πραγματοποιείται 

φυγοκέντρηση 20 λεπτών στις 2500rpm και τους 4°C. Το υπερκείμενο μεταφέρεται 

σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα. Επαναφυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες και 

μεταφορά του υπερκείμενου σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα.  

2.2.3 Απομόνωση και καθαρισμός αντισώματος 

Συλλέγεται αίμα και επωάζεται ολονύκτια στους 4
ο
C με τη μεγαλύτερη δυνατή 

επιφάνειά του εκτεθειμένη στον αέρα. Το αίμα φυγοκεντρείτε στις 3.500 στροφές ανά 

λεπτό για 30 λεπτά στους 4
ο
C. Η υπερκείμενη διαυγής φάση (ορρός) μεταφέρεται 

σταδιακά σε δοκιμαστικούς σωλήνες, 1ml ανά δοχείο. Τα τελευταία φυγοκεντρούνται 

στις 10.000 στροφές ανά λεπτό για 5 λεπτά στους 4
ο
C. Το υπερκείμενο μεταφέρεται 

σε καθαρά σωληνάρια.  

Για τον καθαρισμό αντισώματος, παρασκευάζεται πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 12% 

με ένα ενιαίο πηγαδάκι φόρτωσης. Η βακτηριακή πελέτα από καλλιέργεια 5ml 

επαναδιαλύεται σε 0.5ml ρυθμιστικού διαλύματος φόρτωσης πρωτεϊνών και 1μl β-

μερκαπτοαιθανόλης, φορτώνεται στο πήκτωμα και ηλεκτροφορείται στα 100 Volt και 

<300mA. Το πήκτωμα υφίσταται την διαδικασία μεταφοράς σε μεμβράνη PVDF 

(polyvinylidene fluoride) με ολονύκτια ηλεκτροφόρηση στα 60V και 110mA σε 

ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς (20mM Tris, 150mM glycin, 10% methanol) στους 4
ο
 

C. Ακολούθως, η μεμβράνη επωάζεται σε Ponceaux για 5 λεπτά, αποχρωματίζεται σε 

ddH2O και αποκόπτεται η ζώνη με το επιθυμητό πεπτίδιο. Η απομονωμένη ζώνη της 

μεμβράνης ξεπλένεται δύο φορές σε διάλυμα TBS (20mM Tris pH7.5, 150mM NaCl) 

με 5% ξηρού γάλακτος (w/v) και επωάζεται σε αυτό το διάλυμα για 30 λεπτά με 

ανακίνηση. Μεταφέρεται η μεμβράνη σε ένα δοκιμαστικό σωληνάριο των 4.5 ml με 
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την επιφάνεια των πρωτεϊνών εκτεθειμένη στον αυλό, εισάγεται 1.5ml ορρού και 

επωάζεται για 2 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με περιστροφή. Στην συνέχεια, 

απομακρύνεται ο ορρός, η μεμβράνη ξεπλένεται με TBS 3x5 λεπτά, εισάγονται 400 

μl παγωμένου διαλύματος παγωμένης γλυκίνης 0.2 Μ HCl pH 2.5 για 5 λεπτά με 

συνεχή ανακίνηση, το οποίο ουδετεροποιείται με την προσθήκη 400 μl παγωμένου 

ρυθμιστικού διαλύματος ουδετεροποίησης (1Μ Tris pH8.0 και 2% BSA) και 

ανακίνηση. Το προκύπτον διάλυμα κλασματοποιείται σε δέκα δοκιμαστικά 

σωληνάρια με 80μl το καθένα, τα οποία διατηρούνται μακροχρόνια στους -20
ο
C. 

2.3 Μέθοδοι ιστολογίας και ιστοχημείας 

2.3.1 Απομόνωση και επεξεργασία ιστών 

Διαλύματα 

PBS (phosphate basic saline), pH 7.4 

154 mM NaCl 

7.7 mM Na2HPO4 

2.7 mM NaH2PO4 

PFA 4 % (paraformaldehyde), pH 7.4 

4 g PFA σε 100 ml PBS, εφόσον υπάρχει ανάγκη, ρύθμιση του pH στο 7.4 

Επίχριση αντικειμενοφόρων πλακών με ζελατίνη  

Διαλύεται 0.5% βάρος κατ’ όγκο (w/v) ζελατίνη σε ddH2O με ανάδευση και 

θέρμανση (60
ο
C). Όταν το διάλυμα της ζελατίνης έλθει σε θερμοκρασία δωματίου 

προστίθεται 0.05% w/v KCr(SO4)2 x 12 H2O  και αναδεύεται. Το προκύπτον διάλυμα 

τοποθετείται σε δοχείο και εμβαπτίζονται αντικειμενοφόρες πλάκες για 5 λεπτά. Στην 

συνέχεια οι επιχρισμένες πλάκες στεγνώνονται ολονύκτια στους 37
ο
C.  

Μέθοδοι 

Μονιμοποίηση εγκεφάλων με ενδοκαρδιακή έγχυση  

Αρχικά αναισθητοποιείται το ποντίκι με ενδοπεριτοναϊκή ένεση avertin με την χρήση 

σύριγγας ινσουλίνης 30 G (0.5 mg avertin / g σωματικού βάρους, συγκέντρωση 

διαλύματος εργασίας: 20 mg avertin / ml, συνεπώς, 25 μl διαλύματος εργασίας / g 

σωματικού βάρους). Σταθεροποιείται το ποντίκι σε θέση έκτασης των άκρων και 

γίνεται τομή στο στέρνο και το διάφραγμα για την έκθεση της καρδιάς. 

Προσαρμόζεται στην αριστερή κοιλία της καρδιάς βελόνα (25 G), η οποία είναι 

συνδεδεμένη με περισταλτική αντλία. Με την βοήθεια της αντλίας και με ροή η οποία 

δεν ξεπερνά τα 10 ml / λεπτό, εγχέονται 20 ml PBS με σκοπό την απομάκρυνση του 

αίματος, και ακολούθως άλλα 30 ml παγωμένου PFA 4%. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της έγχυσης, απομονώνεται ο εγκέφαλος, ξεπλένεται σε PBS και 

μονιμοποιείται για 2 έως 4 ώρες επιπλέον σε PFA 4% στους 4
ο
 C με ήπια ανάδευση.  
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Έγκληση ιστού σε παραφίνη και παραγωγή τομών 

Απομονώνεται εγκέφαλος ενήλικου ποντικιού. Επωάζεται 14-16 ώρες σε διάλυμα 

PFA 4% στους 4
ο
C με ελαφριά ανακίνηση. Τα ακόλουθα βήματα, τα οποία 

περιλαμβάνουν τα πλυσίματα και την διαδικασία της αφυδάτωσης, 

πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με ήπια ανακίνηση. Ο ιστός 

ξεπλένεται με παγωμένο PBS. Επωάζεται για 3 ώρες σε διάλυμα NaCl 0.86% 

(ανανέωση του διαλύματος στα μισά της επώασης). Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

σταδιακή αφυδάτωση του ιστού, η οποία περιλαμβάνει τις εξής επωάσεις, 1 ώρα σε 

διάλυμα 50% αιθανόλης, ένα βραχύ πλύσιμο σε 70% αιθανόλη και ολονύκτια 

επώαση σε διάλυμα 70% αιθανόλης, 4-5 ώρες σε 80% αιθανόλη, 4-5 ώρες σε 90% 

αιθανόλη, 2 ώρες σε 100% αιθανόλη, ανανέωση της αιθανόλης και ολονύκτια 

επώαση. Ο ιστός απομακρύνεται από την αιθανόλη και τοποθετείται στιγμιαία σε 

απορροφητικό χαρτί για την απομάκρυνση της περίσσειας αιθανόλης, και 

μεταφέρεται άμεσα σε διάλυμα ξυλενίου. Παραμένει στο ξυλένιο με ήπια ανακίνηση 

σε θερμοκρασία δωματίου έως ότου γίνει ημιδιαφανές. Ακολούθως, επωάζεται για 6-

8 ώρες σε προθερμασμένο διάλυμα παραφίνης-χλωροφορμίου (1:1) στους 60
ο
C και 

στη συνέχεια για 24 ώρες σε προθερμασμένη υγρή παραφίνη στους 60
ο
C. Με την 

παρέλευση του εικοσιτετραώρου, ο ιστός είναι έτοιμος για έγκληση σε υγρή 

παραφίνη. Οι ιστοί διατηρούνται σε θερμοκρασία 4
ο
C. Το παραπάνω πρωτόκολλο 

είναι ιδανικό για ενήλικους εγκεφάλους και οι χρόνοι των επωάσεων τροποποιούνται 

για εγκεφάλους από μικρότερης ηλικίας ποντίκια. 

Για την παραγωγή τομών παραφίνης χρησιμοποιείται μικροτόμος (1165/Rotocut, 

Reichert-Jung). Ο εγκέφαλος παραμένει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 

τουλάχιστον 15 λεπτά πριν σταθεροποιηθεί στην μικροτόμο. Οι προκύπτουσες τομές 

είναι πάχους 10 μm και μεταφέρονται σε υδατόλουτρο, ρυθμισμένο στους 42
ο
C. 

Μετά από 10 λεπτά συλλέγονται σε αντικειμενοφόρες πλάκες επιχρισμένες με 

ζελατίνη, και τοποθετούνται σε θερμαντική πλάκα, ρυθμισμένη στους 38
ο
C. Με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα πλακάκια με τις τομές μεταφέρονται σε κλίβανο 

σταθερής θερμοκρασίας στους 37
ο
C, όπου παραμένουν ολονύκτια για αφυδάτωση. 

Προετοιμασία εγκεφάλου για κρυοτομές και παραγωγή τομών 

Στην περίπτωση των ενήλικων ποντικιών, ο εγκέφαλος είτε απομονώνεται και 

μονιμοποιείται 14-16 ώρες σε PFA 4% με ήπια ανακίνηση, είτε εναλλακτικά 

ακολουθείτε το πρωτόκολλο «Μονιμοποίηση εγκεφάλων με ενδοκαρδιακή έγχυση». 

Στην συνέχεια, ο ιστός ξεπλένεται με παγωμένο PBS και επωάζεται σε παγωμένο 

διάλυμα 30% sucrose σε PBS με ελαφριά ανάδευση στους 4
ο
C. Μόλις ο ιστός 

κατακρημνιστεί (24 ώρες), μεταφέρεται στιγμιαία σε απορροφητικό χαρτί για να 

απομακρυνθεί η περίσσεια διαλύματος σουκρόζης και άμεσα βυθίζεται σε 

ισοπεντάνιο προψυγμένο στους -80
ο
C. Ο εγκέφαλος τοποθετείται για 10 λεπτά στους 

-80
ο
C και ακολούθως απομακρύνεται και διατηρείται σε αυτή την θερμοκρασία. Στην 

περίπτωση όπου ο εγκέφαλος προέρχεται από μικρότερης ηλικίας ποντίκια τότε ο 

χρόνος της μονιμοποίησης μεταβάλλεται ως εξής: από Ε14.5 έως Ε18.5 επώαση 2.5 
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έως 4 ώρες, από Ρ1 έως Ρ7 επώαση 5 έως 7 ώρες και από Ρ8 και μεγαλύτερα επώαση 

από 8 έως 16 ώρες.  

Για την παραγωγή τομών από ιστούς με την παραπάνω επεξεργασία χρησιμοποιείται 

κρυοτόμος (Kryostat 1720, Leitz). Μεταφέρονται οι ιστοί από τους -80
ο
C στον 

προψυγμένο στους -25
ο
C θάλαμο της κρυοτόμου. Οι τομές συλλέγονται σε 

αντικειμενοφόρες πλάκες επιχρισμένες με ζελατίνη.  

2.3.2 Ιστολογική χρώση cresyl violet 

Τομές παραφίνης σε αντικειμενοφόρους πλάκες επιχρισμένες με ζελατίνη 

ενυδατώνονται σταδιακά πραγματοποιώντας τις εξής επωάσεις: 10 λεπτά σε ξυλένιο 

(2 αλλαγές), 2 λεπτά σε κάθε ένα διάλυμα εκ των 100%, 90% και 70% αιθανόλη και 

5 λεπτά σε ddH2O. Ακολούθως, πραγματοποιείται επώαση στην χρωστική cresyl 

violet (0.2 % w/v σε ddH2O). Στην συνέχεια, οι τομές πλένονται σε ddH2O (δύο 

αλλαγές) και αφυδατώνονται σταδιακά σε διαλύματα 70%, 90% και 100% αιθανόλη, 

παραμένουν για 10 λεπτά σε ξυλένιο (2 αλλαγές) και καλύπτονται με διάλυμα 

στερέωσης (NeoMount, Merck) και καλυπτρίδα. Οι χρόνοι επώασης στην χρωστική 

και των ακόλουθων βημάτων αφυδάτωσης εξαρτώνται από την ισχύ του διαλύματος 

χρώσης και την ταχύτητα αποχρωματισμού των μη ειδικά χρωματισμένων τμημάτων 

του εκάστοτε ιστού στα διάφορα διαλύματα αιθανόλης.  

Τα δείγματα αυτά παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν αρχικά σε στερεοσκόπιο, 

έτσι ώστε να αποτυπωθεί και να μελετηθεί η γενική εικόνα των τομών από εγκέφαλο. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε φωτονικό μικροσκόπιο για μία πιο εμπεριστατωμένη 

μελέτη, ο 10x φακός επέτρεψε την μελέτη της οργάνωσης εγκεφαλικών πυρήνων και 

ο 20x φακός για την παρατήρηση των κυττάρων. Για την φωτογράφηση των 

δειγμάτων και στις δύο περιπτώσεις έγινε χρήση ψηφιακής προσαρτώμενης κάμερας.  

2.3.3 Ανοσοϊστοχημεία σε κρυοτομές 

Διαλύματα 

Mowiol (250 ml) 

24 g γλυκερόλης 

9.6 g mowiol (4-88, Calbiochem) 

24 ml ddH2O 

0.2M Tris pH8.5  

Εκτέλεση 

Ανάδευση για 4 ώρες σε θερμοκρασία 60-65
ο
 C, φυγοκέντρηση στις 3000  στροφές 

ανά λεπτό για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, κλασματοποίηση και αποθήκευση 

στους -20
ο
 C. 
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Αντισώματα 

Αντίσωμα Περιγραφή Εταιρία/Κωδικός Αραίωση 

BrdU mouse monoclonal Thermo-Sc/MS-1058-P0 1:750 

cFos rabbit polyclonal Calbiochem/PC38 1:5000* 

hCtip2 rat monoclonal Abcam/ab18465 1:1000** 

hFoxp1 rabbit polyclonal Abcam /ab16645 1:300 

hFopx2 rabbit polyclonal Abcam /ab16046 1:500** 

Parvalbumin rabbit polyclonal GenScript/A01439 1:600 

Satb2 mouse monoclonal Abcam/ab51502 1:500 

mTbr1 rabbit polyclonal Abcam/ab31940 1:500 

* free floatings, **αποκάλυψη επιτόπων για Ρ15 και ενήλικους ιστούς 

 

Μέθοδοι  

Ανοσοϊστοχημεία 

Στεγνώνονται κρυοτομές σε αντικειμενοφόρες πλάκες επιχρισμένες με ζελατίνη για 

20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο οι τομές υφίστανται 

μεταμονιμοποίηση και την διαδικασία της αποκάλυψης επιτόπων (λεπτομέρειες στην 

παράγραφο «Μέθοδος αποκάλυψης επιτόπων σε κρυοτομές»). Αρχικά γίνεται πλύσιμο 

των τομών σε PBS/Tween 0.1% (όγκος κατ’ όγκο, v/v). Ακολουθεί επώαση σε 

διάλυμα PBS/Triton 0.1% (v/v) για 5 λεπτά και τρία συναπτά πλυσίματα των τριών 

λεπτών με PBS/Tween 0.1%. Στην συνέχεια οι τομές επωάζονται για μία ώρα σε 

διάλυμα παρεμπόδισης (blocking solution, 1% FBS σε PBS-Triton 0.1%) και 

ολονύκτια με το διάλυμα αντισώματος στους 4
ο
C. Το αντίσωμα αραιώνεται σε 

διάλυμα παρεμπόδισης (250 μl διαλύματος για ένα πλακάκι γεμάτο τομές) και 

χρησιμοποιείται για επώαση όπως αναφέρεται παραπάνω ή εφόσον είναι αναγκαίο 

ακολουθούνται οι υποδείξεις του κατασκευαστή. Την επόμενη ημέρα 

πραγματοποιούνται τρεις πλύσεις των 5 λεπτών με PBS/Tween 0.1%. Από αυτό το 

στάδιο και μέχρι την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου διατηρούνται σε σκοτεινό 

περιβάλλον καθώς επωάζονται σε διάλυμα φωτοευαίσθητου φθοροφόρου δεύτερου 

αντισώματος (αραιωμένο 1:500 σε διάλυμα παρεμπόδισης) για δύο ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθούν τρεις πλύσεις των 3 λεπτών με PBS/Tween 

0.1%. Οι πυρήνες υφίστανται επίχρωση (counterstaining) με ιωδιούχο προπίδιο 

(propidium iodide, PI). Συγκεκριμένα, οι τομές επωάζονται σε RNase (διαλυμένη σε 

PBS/Tween 0.05%, συγκέντρωση επώασης 20 μg/ml) για 30 λεπτά στους 37
ο
C. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται μία πλύση 5 λεπτών σε PBS/Tween 0.05% και 

επώαση σε διάλυμα ΡΙ (1μg/ml, αραιωμένη σε PBS/Tween 0.05%) για 5 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείτε DAPI (4',6-diamidino-2-

phenylindole) το οποίο δεν προϋποθέτει την επεξεργασία των τομών με RNaseΑ, 

απλά γίνεται επώαση DAPI 1μg/ml σε PBS/Tween 0.05% για πέντε λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Τελικά, πραγματοποιούνται τρία πλυσίματα με PBS/Tween 
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0.05% και κάλυψη με Mowiol. Τα δείγματα παρατηρούνται και φωτογραφίζονται σε 

μικροσκόπιο φθορισμού ή συνεστιακό μικροσκόπιο (confocal microscopy).  

Μέθοδος αποκάλυψης επιτόπων σε κρυοτομές 

Στεγνώνονται για 40 λεπτά κρυοτομές σε αντικειμενοφόρες πλάκες επιχρισμένες με 

ζελατίνη σε θερμοκρασία δωματίου, μεταμονιμοποιούνται και πλένονται τρεις φορές, 

τρία λεπτά την φορά, με PBS. Ακολούθως πραγματοποιείται η αποκάλυψη επιτόπων 

με την χρήση κιτρικού νατρίου (sodium citrate, 10 mM, pH6.0, η ρύθμιση του pH 

επιτυγχάνεται με την χρήση κιτρικού οξέως, MW: 294.1). Οι τομές εμβαπτίζονται σε 

διάλυμα κιτρικού και επωάζονται σε φούρνο μικροκυμάτων, όπου παραμένουν μέχρι 

την συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου βρασίματος, ο οποίος προσδιορίζεται 

ανάλογα με το αντίσωμα. Μόλις το διάλυμα επιστρέψει στην θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, ακολουθείτε το τυπικό πρωτόκολλο ανοσοϊστοχημείας, όπως 

περιγράφεται παραπάνω (υποπαράγραφος «Ανοσοϊστοχημεία»).  

Μεταμονιμοποίηση 

Η μεταμονιμοποιήση ενδείκνυται στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Ο τύπος της 

μονιμοποίησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του πρώτου αντισώματος, και 

κάποιες φορές οι κατασκευαστές αναφέρουν συνιστώμενες μεθόδους. Γενικά, 

μεταμονιμοποίηση επιτυγχάνεται με επώαση των κρυοτομών σε PFA 4% σε 

θερμοκρασία δωματίου ή σε προκατεψυγμένη μεθανόλη (methanol) ή ακετόνη 

(aceton) για 10 λεπτά σε θερμοκρασία -20
ο
C.  

Ανοσοϊστοχημεία ελεύθερα επιπλεόντων τομών (free floatings) 

Κρυοτομές συλλέγονται με την βοήθεια ενός πινέλου και μεταφέρονται σε πηγάδια 

ενός 24-well plate, τo οποίo διατηρείτε στον πάγο, και κάθε χρησιμοποιούμενο 

πηγάδι έχει 500 μl διαλύματος PBS. Σε κάθε πηγάδι τοποθετούνται 4 έως 7 τομές 

(όσο λεπτότερες είναι οι κρυοτομές τόσο λιγότερες τοποθετούνται μαζί διότι οι 

λεπτές τομές κολλούν μεταξύ τους). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής 

τομών, ο δίσκος με τα πηγαδάκια και τις τομές μεταφέρεται για 15 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Με την χρήση γυάλινης πιπέττας, γίνεται μία ανανέωση του 

PBS, επωάζονται οι τομές σε διάλυμα PBS/Triton 0.1% για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου και ξεπλένονται με PBS. Απομακρύνεται το PBS και εισάγεται διάλυμα 

παρεμπόδισης (PBS/Triton 0.1% και 2% FBS). Η επώαση διαρκεί μία ώρα και στην 

συνέχεια προστίθεται το διάλυμα αντισώματος, αραιωμένο στο παραπάνω διάλυμα 

παρεμπόδισης, χωρίς να αφαιρεθεί το προηγούμενο διάλυμα. Το αντίσωμα επωάζεται 

ολονύκτια στους 4
ο
C και την επόμενη ημέρα μία ώρα επιπλέον σε θερμοκρασία 

δωματίου. Ακολουθούν δύο πλυσίματα των 5 λεπτών σε PBS/Tween 0.1%, επώαση 

σε διάλυμα δευτέρου αντισώματος αραιωμένο 1:800 σε διάλυμα παρεμπόδισης, δύο 

πλυσίματα των 5 λεπτών και επίχρωση των πυρήνων. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της ανοσοϊστοχημείας, οι τομές συλλέγονται μία-μία από τα πηγάδια με 

την βοήθεια του πινέλου και μεταφέρονται στις αντικειμενοφόρες πλάκες, όπου 

προϋπάρχει μία σταγόνα PBS, η οποία βοηθάει στο ξεδίπλωμα της τομής. Όλες οι 

προαναφερθείσες επωάσεις πραγματοποιούνται συνήθως σε όγκο 250 μl για πηγάδια 
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με 5 τομές, ο όγκος αυτός μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των τομών. Επίσης, 

το πρώτο λεπτό των επωάσεων είναι επιθυμητή η ήπια ανακίνηση των τομών. 

2.3.4 Μέθοδος BrdU επεξεργασίας και ανοσοϊστοχημείας 

Διαλύματα 

BrdU διάλυμα αποθέματος (stock solution) 

BrdU, Sigma Cat # B.5002 

10 mg / ml σε αποστειρωμένο 1xPBS 

Διαλυτοποίηση στους 37
ο
C σε χώρο σκοτεινό και κλασματοποίηση σε 

προστατευμένους από το φως δοκιμαστικούς σωλήνες των 2 ml. Διατήρηση των 

κλασμάτων στους -20
ο
C. 

Διάλυμα ουδετεροποίησης (Sodium borate buffer, 0.1 M, pH 8.5) 

Προετοιμασία ξεχωριστών διαλυμάτων Borax (Na2B4O7 x 10 H2O), 0.05 M και Boric 

acid, 0.2 M. Σταδιακή προσθήκη διαλύματος του boric acid στο διάλυμα borax έως 

ότου επιτευχθεί το επιθυμητό pH. Για pH 8.5 έχει υπολογιστεί η μίξη όγκων 45% 

borax με 55% boric acid.  

Μέθοδοι 

BrdU ένεση και προετοιμασία ιστού 

Πραγματοποιείται ενδοπεριτοναϊκή ένεση 10 μl από BrdU διάλυμα αποθέματος ανά 

γραμμάριο σωματικού βάρους (0.1 mg BrdU/g σωματικού βάρους). Την 

προκαθορισμένη από το πείραμα στιγμή, το ζώο θυσιάζεται και απομακρύνεται ο 

εγκέφαλος, ο οποίος ξεπλένεται σε παγωμένο PBS και επωάζεται για 5 λεπτά σε 

ισοπεντάνιο στους -80
ο
C. Οι εγκέφαλοι διατηρούνται στους -80

ο
C.  

BrdU ανοσοϊστοχημεία 

Οι τομές στεγνώνονται για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και υφίστανται 

μονιμοποίηση με προψυγμένη μεθανόλη στους -20
ο
C. Ακολούθως, 

πραγματοποιούνται 3 πλύσεις των 5 λεπτών με PBS σε θερμοκρασία δωματίου, 

επώαση σε 2Ν HCl αραιωμένο σε PBS για 30 λεπτά στους 37
o
C (διαδικασία 

αποδιάταξης του DNA), 3 πλύσεις των 8 λεπτών σε διάλυμα ουδετεροποίησης 

(neutralizing buffer, sodium borate buffer, 0.1 M, pH 8.5) και 3 πλυσίματα των 3 

λεπτών σε PBS. Οι τομές επωάζονται ολονύκτια σε διάλυμα αντισώματος εντοπισμού 

του BrdU, 1:500 αραιωμένο σε διάλυμα παρεμπόδισης (PBS/Triton 0.1% και 1% 

FBS) στους 4
o
C. Στην συνέχεια, ακολουθείτε το τυπικό πρωτόκολλο 

ανοσοϊστοχημείας, όπως αυτό αναφέρεται στην υποπαράγραφο «Ανοσοϊστοχημεία» 

της παραγράφου «2.3.3 Ανοσοϊστοχημεία σε κρυοτομές». Τα δείγματα παρατηρήθηκαν 

και φωτογραφήθηκαν σε μικροσκόπιο φθορισμού ή συνεστιακό μικροσκόπιο. 
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2.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

2.4.1 Μικροσκοπία 

Τα αποτελέσματα της γενικής ιστολογικής χρώσης και της ανοσοϊστοχημείας 

παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν με την χρήση των μικροσκοπίων του 

εργαστηρίου «Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ‘Βασίλης Γαλανόπουλος’»: μικροσκόπιο 

Nikon Eclipse E800, φωτονικό και φθορισμού με δυνατότητα παρατήρησης FITC 

(fluorescein isothiocyanate, 488-520 nm), TRITC (tetramethyl rhodamine-5-(and 6)-

isothiocyanate, 541-572 nm) και DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, 358-461 nm). 

Διαθέτει προσαρμοσμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και λογισμικό ProgRes® 

CapturePro 2.0 της Jenoptic, JENA, συνεστιακό μικροσκόπιο Confocal Microscope 

Leica (TCS SP) με εύρος εκπομπής του laser από 450 έως 650 nm και δυνατότητα 

απόκτησης και επεξεργασίας φωτογραφιών με το αντίστοιχο λογισμικό της Leica. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν το στερεοσκόπιο MZ8 της Leica του εργαστηρίου 

«Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας» με δυνατότητα φωτογράφισης με την χρήση 

αποσπώμενης ψηφιακής φωτογραφικής κάμερας και λογισμικό ProgRes® CapturePro 

2.0 της Jenoptic, JENA, καθώς και το μικροσκόπιο Axio Observer.D1 της Zeiss με 

προσαρτημένο σύστημα ψηφιακής φωτογράφισης και λογισμικό AxionCam Vision 

Release 4.7.1. Όλα τα παραπάνω εργαστήρια και εγκαταστάσεις ανήκουν στο Τμήμα 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

2.4.2 Μέτρηση κυττάρων και επιφανειών 

Τα δείγματα, τα οποία υπέστησαν επεξεργασία γενικής ιστολογικής χρώσης cresyl 

violet, χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση επιφανειών και αριθμού κυττάρων 

συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε χρήση του 

λογισμικού ScanScope της Aperio Technologies, Inc., το οποίο επέτρεψε την 

σήμανση συγκεκριμένων περιοχών στις ψηφιακές φωτογραφίες και τον υπολογισμό 

της επιφάνειάς τους. Οι τροποποιημένες φωτογραφίες παρουσία των σημασμένων 

εγκεφαλικών περιοχών αναλύονταν με δεύτερο λογισμικό, το ImageJ της NIH 

(National Institutes of Health). Με αυτό το λογισμικό έγινε η καταμέτρηση των 

κυττάρων. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν αρχικά ανά 40 μm και 

υπολογίστηκε μια μέση τιμή, και στην συνέχεια ενώθηκαν τα αποτελέσματα από όλα 

τα εξετασθέντα ποντίκια του ίδιου γονοτύπου και υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η 

τυπική απόκλιση των τιμών. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ 

αποτελεσμάτων των φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών υπολογίζοντας την 

σημαντικότητα των αποκλίσεων (Ρ<0.05) μέσω ttest στατιστικής ανάλυσης.  

2.5 Μέθοδοι ανάλυσης συμπεριφοράς 

2.5.1 Προετοιμασία υποκειμένων 

Τα ποντίκια, τα οποία επιλέχθηκαν για πειράματα ανάλυσης συμπεριφοράς, ήταν 

αρσενικά ηλικίας 2.5 έως 4 μηνών. Σε όλες τις παρακάτω μεθόδους ανάλυσης 

συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε μία στοιχειώδη προετοιμασία δύο σταδίων των 

προς μελέτη ποντικιών. Αρχικά, απομονώνονται τα ποντίκια σε κλουβιά, στα οποία 
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πρέπει να παραμείνουν για τουλάχιστον 7 ημέρες. Τις 5 τελευταίες ημέρες τα 

ποντίκια έρχονται σε επαφή αποκλειστικά με τον ερευνητή, ο oποίος θα 

πραγματοποιήσει το πείραμα συμπεριφοράς. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την 

προετοιμασία των ποντικιών λίγο πριν την έναρξη του πειράματος. Αυτό το στάδιο 

πραγματοποιείται σε χώρο διακριτό από τον χώρο διαβίωσης του ζωοτροφείου, 

συνήθως πλησίον του χώρου εξέτασης. Τα ποντίκια μεταφέρονται στον χώρο 

προσαρμογής τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του πειράματος. Ο χώρος αυτός 

έχει μέτριο προς χαμηλό φωτισμό και ένα σταθερό στοιχειώδη θόρυβο βάσης (white 

noise). Τα ποντίκια παραμένουν εκεί χωρίς να ενοχληθούν. H ώρα πραγματοποίησης 

πειραμάτων ήταν 14:00 έως 16:00. Εφόσον το πρωτόκολλο περιλαμβάνει 

μεσοδιάστημα διάρκειας 24 ωρών, τα ποντίκια επέστρεφαν στο ζωοτροφείο εντός 

των δικών τους κλουβιών, και αποφεύγονταν οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης ή 

ενόχλησης κατά την διάρκεια αυτού του εικοσιτετραώρου. 

2.5.2 Μη εξαρτημένος φόβος 

Υλικά: 

Συσκευή ήπιου ηλεκτρικού κλονισμού 

Η συσκευή ήπιου ηλεκτρικού κλονισμού του εργαστηρίου «Νευροφυσιολογίας και 

Συμπεριφοράς» της δρ. Κυριακής Σιδηροπούλου έχει διαστάσεις 24x24x24 cm, 

αποτελείται από μεταλλικό ραβδωτό υπόβαθρο με δυνατότητα πρόκλησης ήπιου 

ηλεκτρικού κλονισμού, στο οποίο περπατούν τα ποντίκια κατά την εξέταση, και 

πλευρικά τοιχώματα από διαφανές Plexiglas. Η μεταλλική βάση είναι συνδεδεμένη με 

μηχάνημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Med Associates). Η συσκευή είναι 

τοποθετημένη σε ξύλινο ερμάριο, το οποίο παρέχει ένα στοιχειώδες επίπεδο 

απομόνωσης κατά την διάρκεια των πειραμάτων. Εσωτερικά το ερμάριο διαθέτει 

φωτεινό σώμα, το οποίο παρέχει μέτριο σχετικά ομοιόμορφο φωτισμό, ενώ επί της 

συσκευής είναι τοποθετημένη ψηφιακή κάμερα καταγραφής. Η κινητικότητα του 

εκάστοτε εξεταζόμενου ποντικιού παρατηρείται και καταγράφεται σε υπολογιστή 

εκτός ερμαρίου.  

Μέθοδος: 

Η συσκευή ήπιου ηλεκτρικού κλονισμού καθαρίζεται σχολαστικά με διάλυμα 70% 

αιθανόλης και παραμένει για λίγα λεπτά έως ότου στεγνώσει. Το επιλεγμένο 

υποκείμενο εισάγεται στην συσκευή. Τα τρία πρώτα λεπτά είναι ελεύθερο να 

εξερευνήσει τον χώρο (εξοικείωση). Ακολούθως, υφίσταται στιγμιαίο ηλεκτρικό 

κλονισμό στα πέλματά του, διάρκειας 1 δευτερολέπτου και έντασης 0.7 milli-Amber 

(mA). Συνολικά πραγματοποιούνται 8 ήπιοι κλονισμοί ίδιας έντασης και διάρκειας, 

και μετά από κάθε κλονισμό μεσολαβεί ένα διάστημα τριών λεπτών μέχρι τον 

επόμενο. Μετά τον τελευταίο κλονισμό το ποντίκι παραμένει 3 επιπλέον λεπτά και 

στην συνέχεια απομακρύνεται.  

Με την βοήθεια της ψηφιακής καταγραφής και του προγράμματος JWatcher_V1.0, 

έγινε υπολογισμός του ποσοστού του χρόνου, τον οποίο σπαταλά το εξεταζόμενο 
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ποντίκι παραμένοντας ακίνητο, κατά την διάρκεια των τρίλεπτων μεσοδιαστημάτων. 

Ως ακινησία θεωρήθηκε η απουσία οποιασδήποτε μορφής κινητικότητας των άκρων, 

της ουράς και της κεφαλής, ενώ ως περίοδος αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ο χρόνος 

εξοικείωσης. Όσο περισσότερο χρόνο δαπανά το ποντίκι παραμένοντας ακίνητο, τόσο 

πιο έντονη είναι η εκδήλωση του φόβου. 

2.4.3 Εξαρτημένος φόβος από ακουστικό ερέθισμα 

Υλικά: 

Context Α: 

Χώρος προσαρμογής: ο τυπικός για τα πειράματα συμπεριφοράς 

Ερευνητής Α 

Οσμή από διάλυμα 70% αιθανόλης 

Δάπεδο: μεταλλική σχάρα  

Τοιχώματα: χωρίς προσθήκες 

 

Context Β: 

Χώρος προσαρμογής: απαγωγός του εργαστηρίου 

Ερευνητής Α με διαφορετική περιβολή και τύπο γαντιών 

Οσμή από διάλυμα 1% οξικού οξέως (acetic acid) 

Δάπεδο: σκληρό πλαστικοποιημένο χαρτόνι σκούρου κόκκινου χρώματος 

Τοιχώματα: κολλημένα δύο πλαστικά πιάτα Petri σε αντικριστά τοιχώματα 

Μέθοδος: 

Πρώτη ημέρα (Ημέρα Εκπαίδευσης): Μεταφέρεται το ποντίκι στην συσκευή ήπιου 

ηλεκτρικού κλονισμού και παραμένει για 3 λεπτά αδιατάραχτο (εξοικείωση). 

Ακολούθως εκτίθεται για 30 δευτερόλεπτα σε συνεχές ήχο των 3000 Hertz (ουδέτερο 

ερέθισμα), και το τελευταίο δευτερόλεπτο υφίσταται ήπιο ηλεκτρικό κλονισμό 

διάρκειας 0.7 του δευτερολέπτου και έντασης 0.7 mA (επώδυνο ερέθισμα), παρουσία 

του ήχου. Ακολουθεί μεσοδιάστημα διάρκειας 30 δευτερολέπτων απουσία ήχου. Η 

διαδικασία της έκθεσης σε ηχητικό και σε επώδυνο ερέθισμα και του ακόλουθου 

διαστήματος ηρεμίας επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές. Με την ολοκλήρωση και 

του τελευταίου κλονισμού, το ποντίκι παραμένει ένα επιπλέον λεπτό και στην 

συνέχεια απομακρύνεται.  

Δεύτερη ημέρα (Ημέρα Εξέτασης): Μετά από την παρέλευση ενός εικοσιτετραώρου, 

το ποντίκι επιστρέφει στον τροποποιημένο χώρο εξέτασης (context B) όπου 

παραμένει για 5 λεπτά έως ότου εξοικειωθεί. Στην συνέχεια, εκτίθεται για τρεις 

συναπτές φορές στο ίδιο ηχητικό ερέθισμα της προηγούμενης ημέρας για 30 

δευτερόλεπτα (απουσία του επώδυνου ερεθίσματος), ακολουθούμενο πάντα από 

μεσοδιάστημα 30 δευτερολέπτων.   

Η ανάλυση βασίστηκε στην ψηφιακή καταγραφή και το πρόγραμμα JWatcher_V1.0, 

με το οποίο υπολογίστηκε το ποσοστό του χρόνου πλήρους ακινητοποίησης του 



 
56 Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου 

ποντικιού κατά την διάρκεια των 30 δευτερολέπτων της έκθεσής του στο ηχητικό 

(ουδέτερο) ερέθισμα την δεύτερη ημέρα (η ακινησία ορίζεται στην παράγραφο «2.5.2 

Μη εξαρτημένος φόβος»).  

2.5.4 Δοκιμασία ανοιχτού πεδίου 

Υλικά: 

Αρένα: κατασκευασμένη από λευκού χρώματος αδιαφανές λείο plexiglas διαστάσεων 

45x45x45 cm. Το πάτωμα της αρένας είναι μοιρασμένο σε μέρη. Αυτά αθροίζονται 

σε ενότητες, οι οποίες ορίζουν τρεις ζώνες μελέτης, τη ζώνη των τοιχωμάτων, την 

ενδιάμεση και την κεντρική ζώνη. Η αρένα ήταν προσωρινά τοποθετημένη σε 

βοηθητικό χώρο του ζωοτροφείου του τμήματος Βιολογίας. Τα ποντίκια 

μεταφέρονταν με το κλουβί τους σε διπλανό χώρο με συνθήκες αντίστοιχες του 

ζωοτροφείου. Το δωμάτιο εξέτασης διέθετε ρυθμιζόμενο φωτισμό, καλύπτοντας τις 

ανάγκες διαφορετικών πρωτοκόλλων. 

Μέθοδος: 

Το ποντίκι τοποθετείτε στην κεντρική ζώνη της αρένας εξέτασης παρουσία ή απουσία 

φωτός. Αφήνεται να δράσει ελεύθερα στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ παράλληλα 

καταγράφεται από ψηφιακή κάμερα, η οποία είναι τοποθετημένη 1.5 μέτρο πάνω από 

την επιφάνεια της αρένας. Με την βοήθεια της καταγραφής, μελετήθηκαν διάφοροι 

παράμετροι, όπως κινητικότητα, θιγμοτακτισμός και αντίδραση στον εκτοπισμό. Στα 

πλαίσια της μελέτης, ο χρόνος των 15 λεπτών μοιράστηκε σε τρία πεντάλεπτα (00-05, 

05-10 και 10-15) και όλες οι παράμετροι υπολογίστηκαν ξεχωριστά για κάθε 

πεντάλεπτο. Στην κινητικότητα συνυπολογίστηκε τόσο η οριζόντια όσο και η 

κατακόρυφη δραστηριότητα. Η οριζόντια κινητικότητα υπολογίστηκε βάση του 

αριθμού των μεταβάσεων του ποντικιού μεταξύ των τριών ζωνών της αρένας, ενώ η 

κατακόρυφη κινητικότητα βασίστηκε στο πόσες φορές το ποντίκι σηκώθηκε όρθιο 

στηριζόμενο μόνο στα οπίσθια άκρα του ή ακουμπώντας τα πρόσθια άκρα του επί 

των κάθετων τοιχωμάτων της αρένας (rears). Επιπλέον, υπολογίστηκε και το ποσοστό 

του χρόνου, τον οποίο κατανάλωσε στα πλαίσια της κατακόρυφης δραστηριότητας.  

O θιγμοτακτισμός προσδιορίστηκε ως το ποσοστό του χρόνου, κατά τον οποίο το 

ποντίκι βρισκόταν στην εξωτερική ζώνη, πλησίον των τοιχωμάτων. Υψηλά επίπεδα 

θιγμοτακτισμού αποδίδονται σε καταστάσεις υψηλού άγχους. Η αντίδραση στον 

εκτοπισμό προσδιορίστηκε ως η συχνότητα αλλά και το ποσοστό του χρόνου, τον 

οποίο δαπάνησε περιποιούμενο τον εαυτό του (groomings).  

Από τα αποτελέσματα ανάλυσης όλων των εξετασθέντων ποντικιών ίδιου γονότυπου 

υπολογίστηκε μία μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για κάθε ένα πεντάλεπτο 

ξεχωριστά. Ακολούθησε συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων μεταξύ 

φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών και υπολογίστηκε η σημαντικότητα των 

αποκλίσεων (P<0.05) βάση paired t-test στατιστικής ανάλυσης   
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2.5.5 Αναγνώριση καινοφανούς αντικειμένου 

Υλικά: 

Αντικείμενα αναγνώρισης: 

Τα αντικείμενα για την παρούσα δοκιμασία επιλέχθηκαν βάση των αποτελεσμάτων 

πειραμάτων ελέγχου, κατά τα οποία φυσιολογικά και Fras1
-/-

 ποντίκια εξετάζονταν 

κατά μονάς εντός της αρένας ανοιχτού πεδίου παρουσία ενός ζεύγους από τα 

υποψήφια αντικείμενα. Υπολογίστηκε πόσο χρόνο σπαταλούσαν τα εξεταζόμενα 

ποντίκια στην εξερεύνηση του ενός και του άλλου αντικειμένου. Τελικά, επιλέχθηκε 

εκείνο το ζεύγος αντικειμένων, στο οποίο παρατηρήθηκαν οι μικρότερες αποκλίσεις 

ως προς τον χρόνο εξερεύνησης των δύο αντικειμένων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

χρήση αντικειμένων με διαφορετικό επίπεδο έξαψης της περιέργειας των 

χρησιμοποιούμενων στελεχών ποντικιών (εγγενής προτίμηση για ένα εκ των δύο 

αντικειμένων). 

Αντικείμενα εξοικείωσης: γυάλινα κυλινδρικά δοχεία, εντός των οποίων υπήρχε 

ανοιχτό γαλάζιο χαρτί, έτσι ώστε να μην είναι διαφανές, με βιδωτό πράσινο πλαστικό 

κυλινδρικό καπάκι, διαστάσεις 10.5cm ύψος και διάμετρο 5.5cm 

Καινοφανές αντικείμενο: γυάλινος κύβος με διαστάσεις βάσης 5x5 cm, ο 

περισσότερος καλυμμένος με πλαστική ταινία χρώματος βαθύ κυανό, με 

προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος του ένα μικρό μαύρο πλαστικό κυλινδρικό δοχείο 

(δοχείο φωτογραφικού φιλμ). Το συνολικό ύψος της διάταξης είναι 11cm. 

Φωτισμός: Χαμηλός 

Μέθοδος: 

1
η
 ημέρα – Εξοικείωση με την αρένα: Το ποντίκι τοποθετείτε στην αρένα εξέτασης 

ανοιχτού πεδίου και αφήνεται να εξερευνήσει τον χώρο ελεύθερα για 15 λεπτά.  

2
η
 ημέρα – Εξοικείωση με δύο πανομοιότυπα αντικείμενα: Σε δύο γειτονικές γωνίες 

της ενδιάμεσης ζώνης της αρένας τοποθετούνται δύο πανομοιότυπα αντικείμενα. Το 

ποντίκι τοποθετείται στην απέναντι εξωτερική ζώνη από εκείνη, στην οποία είναι 

κοντά τα δύο αντικείμενα και με το κεφάλι στραμμένο προς το τοίχωμα. Αφήνεται 

ελεύθερο να εξερευνήσει τον χώρο και τα δύο αντικείμενα για 10 λεπτά. Στην 

συνέχεια μεταφέρεται για μία ώρα πίσω στο κλουβί, και μαζί με το κλουβί του στον 

χώρο αναμονής. Σε αυτό το διάστημα, ο χώρος της αρένας και τα αντικείμενα 

καθαρίζονται με την χρήση 70% αιθανόλης. Το ποντίκι επιστρέφει στην αρένα με τον 

ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω, και αφήνεται ελεύθερο για επιπλέον 

διάστημα 5 λεπτών. 

3
η
 ημέρα – Εξέταση αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου: Ένα εκ των δύο 

αντικειμένων, τα οποία επεξεργάστηκε την προηγούμενη ημέρα το ποντίκι, 

αντικαθίσταται με ένα νέο. Το ποντίκι τοποθετείτε όπως περιγράφεται παραπάνω (2
η
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ημέρα) και παραμένει πέντε λεπτά να ερευνήσει τον χώρο και τα δύο διαφορετικά 

αντικείμενα.  

Η δραστηριότητα των ποντικιών καταγράφεται με ψηφιακή κάμερα. Με την χρήση 

του προγράμματος JWatcher_V1.0 προσδιορίσθηκε η εξερευνητική δραστηριότητα, η 

οποία αναπτύχθηκε γύρω από τα δύο αντικείμενα κατά την διάρκεια της δεύτερης και 

τρίτης ημέρας. Ως εξερεύνηση θεωρήθηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα του ποντικού 

γύρω από τα αντικείμενα όπου το κεφάλι του ήταν κάθετα ή σχεδόν κάθετα 

διατεταγμένο προς το αντικείμενο και η μουσούδα του βρισκόταν σε απόσταση 

μικρότερη των δύο εκατοστών. Με αυτό τον τρόπο αποκλείστηκαν από τις μετρήσεις 

οι εξής δύο δραστηριότητες, τα τυχαία περάσματα κοντά από τα αντικείμενα, αλλά 

και δραστηριότητα κατά την οποία το ποντίκι βρισκόταν σε άμεση σωματική επαφή 

με το αντικείμενο αλλά το κεφάλι του είναι στραμμένο μακριά από αυτό. Στα πλαίσια 

της αναγνώρισης του καινοφανούς αντικειμένου (3
η
 ημέρα), υπολογίστηκε ο λόγος 

του χρόνου, τον οποίο δαπάνησε εξερευνώντας το καινούργιο αντικείμενο, προς τον 

χρόνο τον οποίο δαπάνησε εξερευνώντας το γνωστό αντικείμενο. Όταν ο λόγος είναι 

>1 τότε το ποντίκι προτίμησε να εξερευνήσει για περισσότερο χρόνο το νέο 

αντικείμενο, καθώς είναι ήδη εξοικειωμένος και αναγνωρίζει το άλλο αντικείμενο, 

ενώ όταν ο λόγος είναι ≈1 τα δύο διαφορετικά αντικείμενα εξερευνήθηκαν 

παρεμφερείς χρόνους, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Επιπλέον, μελετήθηκε η 

συνολική εξερευνητική του δραστηριότητα υπολογίζοντας τον χρόνο τον οποίο 

δαπάνησε το ποντίκι για την εξερεύνηση των δύο αντικειμένων την 2
η
 και 3

η
 ημέρα 

αλλά και τον αριθμό τον εξερευνητικών επαφών του με τα αντικείμενα. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με τον γονότυπο των 

ποντικιών και υπολογίστηκε ένας μέσος όρος και η τυπική απόκλιση για κάθε 

πεντάλεπτο ξεχωριστά. Στα πλαίσια της συγκριτικής μελέτης, υπολογίστηκε η 

σημαντικότητα των μεταβολών με την χρήση paired t-test στατιστικής ανάλυσης 

(Ρ<0.05).  

2.5.6 Εξαρτημένη γευστική αποστροφή 

Υλικά: 

Βαθμοθετημένα δοχεία:  

Χωρητικότητα 5 ml, ειδικό στόμιο για αποφυγή απωλειών κατά την ανάστροφη 

τοποθέτησή τους στο κλουβί εξέτασης. 

Κλουβί εξέτασης: 

Χρησιμοποιήθηκε μικρού μεγέθους κλουβί στο οποίο υπήρχε φρέσκο ροκανίδι. Στο 

μεταλλικό κάλυμμα τοποθετούνταν τα δύο βαθμοθετημένα δοχεία απουσία τροφής.  

Διαλύματα: 

Νερό βρύσης και αλατούχο νερό (NaCl 50 mM διαλυμένο σε νερό βρύσης) 

Μέθοδος: 
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Αφαιρείται το μπουκάλι του νερού από το κλουβί διαβίωσης του εξεταζόμενου 

ποντικιού 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση του πειράματος. 

1
η
 ημέρα – Εξοικείωση με το κλουβί και τα δοχεία: Το ποντίκι τοποθετείται στο 

κλουβί εξέτασης. Τα πρώτα 5 λεπτά αφήνεται να εξερευνήσει τον χώρο και στην 

συνέχεια προσαρμόζεται ένα βαθμοθετημένο δοχείο με νερό και παραμένει για άλλα 

10 λεπτά. Το ποντίκι επιστρέφει στο κλουβί του, όπου του παρέχεται νερό για 45 

λεπτά και ακολούθως απομακρύνεται το μπουκάλι για άλλες 24 ώρες. 

2
η
  ημέρα – Δοκιμασία Α: Το ποντίκι τοποθετείται στο κλουβί εξέτασης και 

παραμένει για 5 λεπτά απουσία των δοχείων. Ακολούθως, εισάγονται δύο δοχεία, το 

ένα περιέχει νερό της βρύσης και το άλλο αλατούχο νερό. Μετά από 4 λεπτά, 

αντιστρέφεται η θέση των δοχείων και παραμένουν για άλλα 8 λεπτά. Με την 

ολοκλήρωση της δοκιμασίας, το ποντίκι επιστρέφεται στο κλουβί του, όπου του 

παρέχεται νερό για 45 λεπτά. 

3
η
 ημέρα – Δοκιμασία Β: Επανάληψη της δοκιμασίας Α. 

Ανάλυση: Μετά από κάθε δοκιμασία, υπολογίζεται η κατανάλωση από κάθε δοχείο. 

Στο τέλος, αθροίζονται τα αποτελέσματα κατανάλωσης της πρώτης και δεύτερης 

δοκιμασίας ξεχωριστά για το νερό της βρύσης και το αλατούχο νερό και υπολογίζεται 

το επί τις εκατό ποσοστό της κατανάλωσης αλατούχου διαλύματος ως προς την 

συνολική κατανάλωση και των δύο διαλυμάτων. Εάν το ποσοστό αυτό είναι 

μεγαλύτερο του 50%, το εκάστοτε ποντίκι δείχνει προτίμηση για το αλατούχο 

διάλυμα. Εάν το ποσοστό είναι πλησίον του 50%, τότε το εξεταζόμενο ποντίκι δεν 

αναπτύσσει καμία προτίμηση για ένα εκ των δύο διαλυμάτων.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

3.1 Κατανομή των μεταγράφων και πρωτεϊνών του γονιδίου Fras1 στον 

εγκέφαλο ποντικιών 

Η πρωτεΐνη Fras1 αποτελεί συστατικό αποκλειστικά της βασικής μεμβράνης των 

επιθηλίων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη του ποντικιού, με καθοριστικό ρόλο στην 

συγκράτηση του επιθηλίου από το υποκείμενο μεσέγχυμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

μέχρι σήμερα συστηματική μελέτη της έκφρασης της Fras1 και των όμορων μελών 

της οικογένειας (Frem1, Frem2 και Frem3) στο εκτοδερμικής προέλευσης κεντρικό 

νευρικό σύστημα. Σύμφωνα με παλαιότερα αποτελέσματα του εργαστηρίου μας, όλα 

τα μέλη της οικογένειας πρωτεϊνών Fras1/Frem έχουν εντοπιστεί στα χοριοειδή 

πλέγματα κατά την Ε13.5 ημέρα της εμβρυϊκής ανάπτυξης των ποντικιών (Chiotaki et 

al., 2007). Στην παρούσα εργασία παραθέτεται το πρότυπο κατανομής μεταγράφων 

του γονιδίου Fras1, ενώ παράλληλα μελετάται το πρότυπο απόθεσης της 

προκύπτουσας εκκρινόμενης πρωτεΐνης στον εγκέφαλο, τόσο κατά την εμβρυϊκή 

φάση ανάπτυξης όσο και σε νεαρά ποντίκια (30
η
 ημέρα μετά την γέννηση, P30). 

 

Εικόνα 6: Fras1 μετάγραφα στον εγκέφαλο εμβρύου Ε12.5 (Α) και ποντικιών ηλικίας P30 

(Β–Ζ). Ανεξάρτητα από την ηλικία, τα χοριοειδή πλέγματα διαθέτουν υψηλά επίπεδα 

μεταγράφων (αστερίσκοι). Κατά την εμβρυογένεση εντοπίζονται κυρίως στον τελικό 

εγκέφαλο. Σε εγκεφάλους ποντικιών ηλικίας P30, Fras1 μετάγραφα εντοπίζονται στο 

ραβδωτό (Stm), τον απιοειδή φλοιό (Pir) και σε συγκεκριμένες επικράτειες του νεοφλοιού 

(Ctx), του ιππόκαμπου (Hc), της αμυγδαλής (Am), της παρεγκεφαλίδας (Cb) και του 

θαλάμου (Th). Με βέλος επισημαίνεται η παρουσία μεταγράφων Fras1 στην πρόσθια (ΣΤ) 

και οπίσθια μοίρα (Ζ) του έξω πυρήνα της αμυγδαλής (LA). Λεπτομέρειες του προτύπου 

αναφέρονται στο κείμενο.  

Πειράματα ραδιο-δραστικής in situ ανίχνευσης μεταγράφων του γονιδίου Fras1 στον 

εγκέφαλο ποντικιών έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν από τον Γ. Χαλεπάκη. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά το εμβρυϊκό στάδιο Ε12.5 καταγράφηκε χαμηλή 

έκφραση σε περιοχές του τελικού εγκεφάλου, όπως το χιτώνιο (pallium) και την έσω 
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και έξω γαγγλιακή προεξοχή (lateral, medial ganglionic eminence) αλλά και 

σημαντικά υψηλότερη έκφραση στα χοριοειδή πλέγματα (Εικ. 6Α). 

Σε εγκεφάλους νεαρών ποντικιών (P30), μετάγραφα του γονιδίου Fras1 ανιχνεύτηκαν 

σε όλο το ανάπτυγμα του ραβδωτού σώματος (striatum), την πρόσθια-κοιλιακή του 

προέκταση, τον επικλινή πυρήνα (accumbens), τον έξω αμυγδαλοειδή πυρήνα (lateral 

amygdala, LA) και σε εσωτερικές στιβάδες του νεοφλοιού με έκφραση πιθανά στη 

στιβάδα IV (κοκκιώδης στιβάδα, granular layer) και δευτερευόντως στην VI 

(πολύμορφη στιβάδα, multiform layer). Το συγκεκριμένο πρότυπο εντοπίζεται σχεδόν 

σε όλο το ανάπτυγμα του νεοφλοιού. Επιπλέον, εντοπίζεται στον απιοειδή φλοιό 

(piriform, PIR), στο υπόθεμα (subiculum) και στην CA1 περιοχή του ιππόκαμπου, 

στους οσφρητικούς βολβούς, στον πυρήνα της έξω οσφρητικής ρίζας (nucleus of 

lateral olfactory tract, NLOT), στο οσφρητικό φύμα (olfactory tubercle, ΟΤ) και στον 

πρόσθιο οσφρητικό πυρήνα (anterior olfactory nucleus, AON). Τέλος, παρατηρήθηκε 

έκφραση σε συγκεκριμένο πυρήνα του θαλάμου, πιθανά στον κοιλιακό οπίσθιο έσω 

(ventral posterior medial nucleus, VPM), πιθανά στο μάστιο (mammillary nucleus) 

του υποθαλάμου, σε μία λεπτή στιβάδα εξωτερικά του κοκκιώδους στρώματος 

(granular layer) στην παρεγκεφαλίδα, στιβάδα στην οποία εντοπίζονται τα Purkinje 

κύτταρα, και τελικά στα χοριοειδή πλέγματα (choroid plexuses, CPs) όλων των 

εγκεφαλικών κοιλιών (Εικ. 6 Β-Ζ).  

 

Εικόνα 7: Σχηματική αναπαράσταση των επικρατειών της πρωτεΐνης Fras1. Τα πλαίσια 

προσδιορίζουν την περιοχή αναγνώρισης καθενός εκ των τριών χρησιμοποιηθέντων 

αντισωμάτων, 1NG2 (* Vrontou et al., 2003), 2NG2 και 3NG2. aa: αμινοξικά κατάλοιπα. 

Το πρότυπο εντοπισμού της πρωτεΐνης Fras1 μελετήθηκε με την χρήση μεθόδων 

ανοσοϊστοχημείας σε κρυοτομές και μεθόδων αποκάλυψης επιτόπων με όξινο pH 

(Pavlakis et al., 2008b). Για τον ανοσοεντοπισμό της Fras1 έγινε χρήση τριών 

αντισωμάτων ειδικών για τρεις διακριτές περιοχές της NG2-like επικράτειας της 

πρωτεΐνης Fras1 του ποντικού, Fras1-1NG2 (αμινοξικά κατάλοιπα από 1212 έως 

1525˙ Vrontou et al., 2003) και δύο νέα αντισώματα, τα οποία παρασκευάστηκαν για 

αυτόν τον σκοπό στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, το Fras1-2NG2 

(αμινοξικά κατάλοιπα 1659G – 1822Q) και Fras1-3NG2 (αμινοξικά κατάλοιπα 

2098R – 2252H) (Εικ. 7) (λεπτομέρειες  στην παράγραφο «2.2 Παραγωγή 

αντισωμάτων Fras1-2NG2 και Fras1-3NG2»). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά 

την εμβρυογένεση του ποντικιού, η πρωτεΐνη Fras1 εντοπίστηκε να κατανέμεται 

διακεκομμένα σε τμήματα της βασική μεμβράνη της μήνιγγας, και όχι συνεχόμενα σε 
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όλο το ανάπτυγμά της. Η πρωτεΐνη Fras1 παρατηρήθηκε ήδη από την E10.5 σχεδόν 

σε όλο το ανάπτυγμα της βασικής μεμβράνης της μήνιγγας στα τηλεγκεφαλικά 

κυστίδια, καθώς και ραχιαία και κοιλιακά στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Από το στάδιο 

Ε12.5 και μετά, το ασυνεχές πρότυπό της περιορίστηκε σε τμήματα της βασικής 

μεμβράνης της μήνιγγας του τελικού εγκεφάλου, όπως το διάφραγμα (septum), τον 

έσω προμετωπιαίο φλοιό (medial prefrontal cortex, mPFC), τα χοριοειδή πλέγματα 

των πλευρικών κοιλιών και τα ακόλουθα hem (δομή μεταξύ χοριοειδούς πλέγματος 

και αρχέγονου ιππόκαμπου). Στον διεγκέφαλο, εντοπισμός της καταγράφηκε στην 

βασική μεμβράνη της μήνιγγας της προοπτικής περιοχής (preoptic area, POA), του 

χοριοειδούς πλέγματος (choroid plexus, CP) της τρίτης κοιλίας, της ραχιαίας και της 

οπίσθιας κοιλιακής περιοχής του (Εικ. 8Α-Γ). Στο μέσο και οπίσθιο εγκέφαλο 

εντοπίστηκε στην βασική μεμβράνη της μήνιγγας του εδαφιαίου και οροφιαίου 

πετάλου (floor και roof plate αντίστοιχα), και αποκλειστικά του εδαφιαίου πετάλου 

για το υπόλοιπο κεντρικό νευρικό σύστημα. Έκφραση καταγράφηκε και στην βασική 

μεμβράνη, η οποία περιβάλει την υπόφυση, το οπτικό στέλεχος και τους οφθαλμούς. 

Κατά την πρώτη ημέρα μετά την γέννηση (Ρ0), η Fras1 εντοπίστηκε στην ΒΜ των 

χοριοειδών πλεγμάτων αλλά και των υπεροπτικών πυρήνων του υποθαλάμου 

(supraoptic nucleus). Εσωτερικά στον εγκέφαλο δεν καταγράφηκε ανοσοεντοπισμός 

της Fras1 σε κανένα στάδιο μελέτης και με κανένα από τα χρησιμοποιηθέντα 

πρωτόκολλα (αποκάλυψη επιτόπων σε κρυοτομές και τομές παραφίνης, επεξεργασία 

ελεύθερα επιπλέοντων τομών). Το πρότυπο εντοπισμού της Fras1 ήταν ίδιο και για τα 

τρία χρησιμοποιηθέντα αντισώματα σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο (στα πειράματα 

αυτά συνέβαλαν και οι δρ. Ε. Παυλάκης, δρ. Π. Πέτρου και Ε. Καλογεράκη). 

 

Εικόνα 8: Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός των πρωτεϊνών Fras1 και Frem3 στη βασική 

μεμβράνη (ΒΜ) της χοριοειδούς μήνιγγας (ΧΜ) του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου ποντικιού. 

Σε στεφανιαίες τομές εμβρύου Ε14.5, το πρότυπο εντοπισμού της πρωτεΐνης Fras1 είναι 

διακεκομμένο στην ΒΜ του έσω προμετωπιαίο φλοιό (Α, βέλος), την προοπτική περιοχή (Β, 

βέλη), το οροφιαίο και το οπίσθιο εδαφιαίο πέταλο του διεγκεφάλου (Γ, βέλη). Αντίθετα, η 

laminin β2 εντοπίζεται σχεδόν ομοιόμορφα στην ΒΜ της ΧΜ (Δ, Ε), όπως άλλωστε και η 

πρωτεΐνη Frem3 (ΣΤ, στεφανιαίες τομές εμβρυϊκού εγκεφάλου Ε12.5).  
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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημεία σε κεφάλι εμβρύου Ε12.5 με ειδικό 

αντίσωμα για την πρωτεΐνη Frem2 (Chiotaki et al., 2007). Το ασυνεχές πρότυπο 

εντοπισμού της Frem2 σε περιοχές της βασικής μεμβράνης της εμβρυϊκής μήνιγγας 

συμπίπτει απόλυτα με το προαναφερθέν πρότυπο της πρωτεΐνης Fras1. Αντίστοιχο 

πείραμα ανοσοϊστοχημείας πραγματοποιήθηκε και με το αντίσωμα για την πρωτεΐνη 

Frem3 (Chiotaki et al., 2007). Ο ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός της Frem3 

επεφύλασσε μία έκπληξη καθώς δεν περιορίζεται μόνο στις προαναφερθείσες 

περιοχές της βασικής μεμβράνης της μήνιγγας, αλλά επεκτείνεται σχεδόν 

ομοιόμορφα σε όλο το ανάπτυγμά της και διατηρείται αμετάβλητος τουλάχιστον 

μέχρι την γέννηση (Ρ0). Το πρότυπο της Frem3 συμπίπτει απόλυτα με οποιοδήποτε 

άλλο πρότυπο πρωτεΐνης δείκτη της βασικής μεμβράνης της μήνιγγας, όπως της 

laminin β2 (Εικ. 8Δ-ΣΤ).  

3.2 Οργάνωση και λειτουργία του ενήλικου εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών 

Το ιδιαίτερο πρότυπο εντοπισμού των μεταγράφων και της πρωτεΐνης Fras1 στον 

εγκέφαλο των ποντικιών κατά την εμβρυογένεση και μετά την ενηλικίωση ανέδειξαν 

την αναγκαιότητα επισταμένης μελέτης της πιθανής συμβολής της Fras1 στην 

ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου. Αρχικά, επιχειρήθηκε η ανάλυση της 

λειτουργίας νευρωνικών κυκλωμάτων, στα οποία συμμετέχουν εγκεφαλικές περιοχές 

με παρουσία μεταγράφων Fras1 σε ενήλικα ποντίκια. Η συγκεκριμένη μελέτη 

επιτεύχθηκε μέσω της ανάλυσης συμπεριφοράς των Fras1
-/-

 ποντικιών. Σε αυτά τα 

πλαίσια, επιλέχθηκαν πρωτόκολλα, τα οποία θα μας επέτρεπαν την μελέτη νοητικών 

διεργασιών εξαρτημένων από την λειτουργία της αμυγδαλής ή του ιππόκαμπου, όπως 

του φόβου, του άγχους αλλά και την διαδικασία της μνήμης και μάθησης. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε ιστολογική ανάλυση σε περιοχές του ενήλικου τελικού 

εγκεφάλου, οι οποίες εμπλέκονται στα εξεταζόμενα νευρικά κυκλώματα, όπως 

αμυγδαλή και ιππόκαμπος, καθώς και τις υπόλοιπες περιοχές με παρουσία Fras1 

μεταγράφων, όπως νεοφλοιός, απιοειδής φλοιός και NLOT. Τα συμπεράσματα της 

ιστολογικής μελέτης επιβεβαιώθηκαν με την χρήση μοριακών δεικτών.  

3.2.1 Αμυγδαλή 

Ανατομία  

Η αμυγδαλή αποτελείται από ένα σύμπλεγμα πυρήνων, το οποίο εντοπίζεται 

εσωτερικά του κροταφικού πόλου στον τελικό εγκέφαλο των θηλαστικών. Αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του μεταιχμιακού (στεφανιαίου) συστήματος (limbic system) με 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και απομνημόνευση διεργασιών, οι οποίες 

σχετίζονται με συναισθηματικές αποκρίσεις. Επιπλέον, ρυθμίζει την κοινωνική 

συμπεριφορά και τα ενστικτώδη αντανακλαστικά (άμυνα και αναπαραγωγή). Οι 

αμυγδαλοειδείς πυρήνες διαχωρίζονται σε τρεις κύριες ομάδες: την έξω-βασική 

(basolateral), την φλοιόμορφη (cortical-like) και την έσω-κεντρική (centro-medial) 

ομάδα αμυγδαλοειδών πυρήνων. Ο διαχωρισμός αυτός προέκυψε βάση της 

αναπτυξιακής προέλευσης, της κυτταρικής και μοριακής σύστασης και της νευρικής 

τους διασύνδεσης. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιοι κυτταρικοί πληθυσμοί, οι οποίοι δεν 
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ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως οι παρεμβαλλόμενοι νευρώνες 

(intercalated cells, ITCs) (Sah et al., 2003; Knapska et al., 2007).  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους αμυγδαλοειδείς πυρήνες οι οποίοι 

συμμετέχουν στο κύκλωμα του φόβου, όπως οι πυρήνες έξω (lateral, LA), βασικός 

(basal, BA) και κεντρικός (central, CeA) και τα ITCs (Εικ. 9Β). Εφεξής, ο έξω και ο 

βασικός πυρήνας θα αναφέρονται από κοινού ως έξω βασικό (BLA) σύμπλεγμα, 

εκτός αν υπάρξει ανάγκη για διακριτή αναφορά σε ένα από τους δύο 

συμβαλλόμενους πυρήνες. Δεν υπάρχει μοριακή και κυτταρική ομοιογένεια μεταξύ 

των παραπάνω αμυγδαλοειδών πυρήνων του κυκλώματος του φόβου καθώς ανήκουν 

σε διαφορετικές κατηγορίες πυρήνων. Χαρακτηριστικά, το BLA σύμπλεγμα 

απαρτίζεται από δύο κύριους κυτταρικούς πληθυσμούς, από τους μεγάλους 

προβολικούς διεγερτικούς νευρώνες και τους μικρόσωμους κατασταλτικούς 

ενδονευρώνες. Οι προβολικοί νευρώνες είναι πυραμιδόσχημοι,  διαθέτουν ως 

νευροδιαβιβαστή το γλουταμικό και αποτελούν περίπου το 90% του συνόλου του 

κυτταρικού πληθυσμού του BLA συμπλέγματος (Tye et al., 2011). Οι συγκεκριμένοι 

νευρώνες προέρχονται από το κοιλιακό χιτώνιο (Waclaw et al., 2010) και εκφράζουν 

φλοιϊκούς μοριακούς δείκτες όπως Tbr-1 (Puelles et al., 2000). Μία μικρή ομάδα 

μικρόσωμων κυττάρων συνιστούν το τοπικό δίκτυο GABA-εργικών ρυθμιστικών 

κατασταλτικών ενδονευρώνων (Ehrlich et al., 2009; Carlsen J, 1988).  

 

Εικόνα 9: Αμυγδαλή. (Α) Στεφανιαία τομή του πρόσθιου εγκεφάλου ποντικιού ηλικίας P15 

επεξεργασμένη με ιστολογική χρώση cresyl violet. Η αμυγδαλή εντοπίζεται στο έσω 

κοιλιακό τμήμα του κροταφικού πόλου του τελικού εγκεφάλου. (Β) Σχηματική 

αναπαράσταση των πυρήνων της. Οι ραχιαίοι πυρήνες (BLA σύμπλεγμα, ITCs και CeA) 

συμμετέχουν στο κύκλωμα του φόβου. Ο CeA διαθέτει τρεις υποπυρήνες, τον CeAl, τον 

CeAc και τον CeAm. BLA: έξω βασική αμυγδαλή, BMA: έσω βασική αμυγδαλή, CeA: 

κεντρική αμυγδαλή, CeAc: θυλακιακός υποπυρήνας της CeA, CeAl: έξω υποπυρήνας της 

CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, CoA: φλοιώδης πυρήνας της αμυγδαλής, ITCs: 

παρεμβαλλόμενοι κυτταρικοί πληθυσμοί της αμυγδαλής, LA: έξω πυρήνας της αμυγδαλής, 

MeA: έσω πυρήνας της αμυγδαλής, Pir: απιοειδής λοβός, SI: ανώνυμη ουσία, Stm: ραβδωτό. 
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Αντίθετα, ο CeA και τα  ITCs της αμυγδαλής εμφανίζουν χαρακτηριστικά ραβδωτού 

και άλλων βασικών δομών του πρόσθιου εγκεφάλου με μία πληθώρα GABA-εργικών 

κατασταλτικών νευρώνων. Ανατομικά, ο κεντρικός πυρήνας αποτελείται από τρεις 

υποπυρήνες, τον έξω (lateral, CeAl), τον έσω (medial, CeAm) και τον θυλακοειδή 

(capsular, CeAc). Ο CeAl υποπυρήνας αποτελείται από μεσαίους ακανθωτούς 

προβολικούς νευρώνες (medium spiny neurons, MSN), οι οποίοι συναντώνται στην 

υπερκείμενη εγκεφαλική δομή του ραβδωτού. Η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από 

την μελέτη της κυτταρο-αρχιτεκτονικής τους (McDonald AJ, 1982), αλλά και με τους 

κατάλληλους μοριακούς δείκτες για μεσαίους ακανθωτούς προβολικούς νευρώνες 

του ραβδωτού, όπως Foxp1 και Ctip2 (αποτελέσματα παρούσας εργασίας). Ο CeAc 

διαθέτει την ίδια κυτταρική σύσταση με τον CeAl, αν και η πυκνότητα των κυττάρων 

είναι πιο περιορισμένη. Η μόνη αξιόλογη απόκλιση εντοπίζεται στις νευρικές 

διασυνδέσεις τους (McDonald AJ, 1982). Ο CeAm διαθέτει ένα διακριτό κυτταρικό 

τύπο, ο οποίος συναντάται στον πρόσθιο αμυγδαλοειδή πυρήνα (anterior amygdalar 

nucleus, AAA) στην ανώνυμη ουσία (substantia innominate, SI) και στον βασικό 

πυρήνα της τελικής ταινίας (bed nucleus of stria terminalis, BNST). Αξίζει να 

αναφερθεί πως οι δύο τελευταίες περιοχές μαζί με την ομάδα των έσω-κεντρικών 

πυρήνων της αμυγδαλής σχηματίζουν μία ευρύτερη δομή, η οποία αποκαλείται 

εκτεταμένη αμυγδαλή (extended amygdala; Alheid and Heimer, 1988). Η 

κατηγοριοποίηση αυτή προέκυψε βάση κοινών χαρακτηριστικών στην μορφολογία 

των κυττάρων (McDonald AJ, 1982), την νευροχημεία και την προέλευση τους κατά 

την ανάπτυξη (Bupesh et al., 2011; García-López et al., 2008).  

Τα ITCs είναι GABA-εργικοί κατασταλτικοί νευρώνες (Nitecka and Ben-Ari, 1987). 

Φαίνεται να προσομοιάζουν αρκετά τους μικρούς σε μέγεθος ακανθωτούς 

προβολικούς νευρώνες του ραβδωτού από άποψη μορφολογίας (Millhouse OE, 

1986), ενώ παράλληλα εκφράζουν αρκετούς μοριακούς δείκτες νευρώνων των 

αναπτυσσόμενων ή ενήλικων ραβδοσωμάτων (striosomes) παρά της μήτρας (matrix) 

του ραβδωτού, όπως Foxp2, Pbx3 και Meis2 (Kaoru et al., 2010; Waclaw et al., 

2010). Οι συγκεκριμένοι νευρώνες σχηματίζουν τις περιθυλάκιες δεσμίδες κυττάρων 

(paracapsular cell clusters, PCCs), οι οποίες περιβάλουν το BLA σύμπλεγμα, και τον 

κύριο παρεμβαλλόμενο αμυγδαλοειδή πυρήνα (main ITC nucleus, IA) (Millhouse 

OE, 1986). Ο ΙΑ εντοπίζεται κυρίως κοιλιακά της πρόσθιας μοίρας του BLA 

συμπλέγματος (από -0.88 έως -1.255 mm από το βρέγμα σε στεφανιαίες τομές).  

Η αμυγδαλή διαθέτει εκτεταμένα δίκτυα διασυνδέσεων με διάφορες περιοχές του 

εγκεφάλου. Δέχεται δεδομένα από τον θάλαμο, την κύρια πύλη ερεθισμάτων του 

πρόσθιου εγκεφάλου από το περιβάλλον και σταθμό για μία στοιχειώδη επεξεργασία 

και αναμετάδοσή τους, καθώς και από τον φλοιό, επόμενος σταθμός επεξεργασίας 

και κύρια μονάδα διαχείρισης αισθητικών δεδομένων. Επιπλέον πηγές ερεθισμάτων 

είναι δομές, οι οποίες διαχειρίζονται πολυτροπικές αισθητήριες πληροφορίες 

(polymodal sensory inputs), όπως ο ιππόκαμπος, ο προμετωπιαίος φλοιός (prefrontal 

cortex, PFC) και ο περιρινικός φλοιός (perirhinal cortex). Σε πολλές περιπτώσεις 

υπάρχει αμφίδρομη πορεία ερεθισμάτων. Ωστόσο, οι κύριοι προορισμοί προεκβολών 
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προερχόμενων από την αμυγδαλή είναι ο εγκεφαλικός φλοιός, ο υποθάλαμος και το 

εγκεφαλικό στέλεχος (Maren S, 2001; Sah et al., 2003; Knapska et al., 2007). 

Κύκλωμα του φόβου 

Ο φόβος ανήκει στις αμυντικές τακτικές των θηλαστικών. Εκδηλώνεται όταν ένας 

οργανισμός εκτίθεται άμεσα σε μία απειλή και σταματά μόλις η απειλή πάψει να 

υπάρχει. Η εκδήλωση του φόβου είναι απόρροια μίας πολύπλοκης διεργασίας του 

εγκεφάλου, στην οποία συμμετέχουν πολλές διακριτές περιοχές του. Οι 

συμβαλλόμενες εγκεφαλικές περιοχές στην ανάπτυξη και εκδήλωση της 

συγκεκριμένης διεργασίας απαρτίζουν το κύκλωμα του φόβου (fear circuit). Η σωστή 

λειτουργία του κρίνεται καθοριστική για την επιβίωση ενός οργανισμού, καθώς 

διαχειρίζεται καταστάσεις εν δυνάμει επιβλαβείς. Σε γενικές γραμμές, το κύκλωμα 

του φόβου στα θηλαστικά απαρτίζεται από τρία σκέλη με διακριτό ρόλο στην 

λειτουργία του. Αρχικά, ερεθίσματα καταφθάνουν στον θάλαμο και διαβιβάζονται για 

επεξεργασία στον εγκεφαλικό φλοιό (μόνη απόκλιση αποτελούν τα οσφρητικά 

ερεθίσματα), αλλά και την αμυγδαλή. Ο φλοιός αποστέλλει συμπληρωματική 

πληροφόρηση στην αμυγδαλή. Η αμυγδαλή αποτελεί την καρδιά του κυκλώματος 

καθώς λειτουργεί ως ενορχηστρωτής της εκδήλωσης του φόβου, ενώ παράλληλα 

αναλαμβάνει την συσχέτιση του επώδυνου ερεθίσματος με άλλα ουδέτερα 

ερεθίσματα, τα οποία συνυπάρχουν, και την απομνημόνευση της σχετικής 

πληροφορίας. Ακολούθως, διεγείρει περιοχές κυρίως στο εγκεφαλικό στέλεχος, τον 

υποθάλαμο και την υπόφυση, οι οποίες αναλαμβάνουν διαφορετικές πτυχές της 

εκδήλωσης του φόβου ή του άγχους.  

 

Εικόνα 10: Σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος του φόβου: Το επώδυνο ερέθισμα 

(US) διεγείρει τον ΡΙΝ του θαλάμου, ο οποίος το αναμεταδίδει τόσο στον φλοιό της νήσου 

όσο και στο BLA σύμπλεγμα της αμυγδαλής. Ο φλοιός της νήσου στέλνει επίσης σχετική 

πληροφορία στο BLA σύμπλεγμα. Οι διεγερμένοι προβολικοί νευρώνες του BLA 

ενεργοποιούν τον υποπυρήνα CeAm, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ενορχήστρωση του 

φόβου μέσω προβολών στον υποθάλαμο και το εγκεφαλικό στέλεχος. BLA: έξω βασική 

αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, CeAc: θυλακιακός υποπυρήνας της CeA, CeAl: έξω 

υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, ITCs: παρεμβαλλόμενοι κυτταρικοί 

πληθυσμοί της αμυγδαλής, LA: έξω πυρήνας της αμυγδαλής, PΙΝ: οπίσθιος ενδοπετάλιος 

θαλαμικός πυρήνας, US: μη εξαρτημένο επώδυνο ερέθισμα. 
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Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά το κύκλωμα του φόβου στα τρωκτικά, όπως αυτό 

επάγεται από την έκθεση των πελμάτων τους σε μη επιβλαβή ηλεκτρική εκκένωση 

(footshock, unconditioned stimulus, US), με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυγδαλή. Το 

επώδυνο σωματικό ερέθισμα μεταβιβάζεται μέσω νωτιαίου μυελού στον οπίσθιο 

ενδοπετάλιο θαλαμικό πυρήνα (posterior intralaminar nucleus, PIN). Από εκεί 

στέλνεται τόσο στην αμυγδαλή, όσο και στην ουραία μοίρα του φλοιού της νήσου 

(caudal part of insular cortex or parietal insula). Το συγκεκριμένο τμήμα του φλοιού 

διαθέτει νευρωνικές προβολές προς την αμυγδαλή συνιστώντας την κύρια πηγή 

σωματο-αισθητικών πληροφοριών της (Shi and Davis, 1999). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, τόσο ο θάλαμος όσο και ο φλοιός της νήσου διαβιβάζουν σχετική 

πληροφορία επώδυνου ερεθίσματος προς την αμυγδαλή μέσω προβολών προς τον LA 

πυρήνα. Οι διεγερτικοί προβολικοί νευρώνες του LA ενεργοποιούν άμεσα την 

μεταβατική περιοχή μεταξύ αμυγδαλής και ραβδωτού (amygdalo-striatal transition 

area) οδηγώντας πιθανά σε αντίδραση προσανατολισμού (Jolkkonen et al., 2001; 

Wang et al., 2002), καθώς και τους ΒΑ νευρώνες. Οι τελευταίοι προβάλλουν και 

διεγείρουν νευρώνες στον CeAm. Ο CeAm αναλαμβάνει την ενορχήστρωση του 

φόβου μέσω προβολών των νευρώνων του στον υποθάλαμο και το εγκεφαλικό 

στέλεχος (Εικ. 10).  

Η κρισιμότητα της λειτουργίας του CeAm γίνεται αντιληπτή παρατηρώντας το 

εκτεταμένο κύκλωμα ρύθμισης, το οποίο αναπτύσσεται γύρω του. Σε αυτό το 

κύκλωμα συμμετέχουν οι δύο υποπυρήνες της κεντρικής αμυγδαλής, CeAl  και CeAc, 

καθώς και τα ITCs (Ehrlich et al., 2009; Paré et al., 2004). Ο μηχανισμός ρύθμισης 

του CeAm από τους τρεις προαναφερθέντες πυρήνες είναι παρεμφερής και βασίζεται 

στην ανάπτυξη ενός κατασταλτικού μικροκυκλώματος, το οποίο καταστέλλει τον 

CeAm και άρα την έκφραση του φόβου, ενώ όταν διεγείρεται από εξωτερικά 

ερεθίσματα απενεργοποιείται επιτρέποντας στον CeAm να επάγει διαδικασίες 

εκδήλωσης του φόβου. Χαρακτηριστική περίπτωση του μικροκυκλώματος ρύθμισης 

του CeAm είναι ο CeAl. Ο συγκεκριμένος υποπυρήνας διαθέτει πληθώρα GABA-

εργικών νεύρων, τα οποία χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει τους PKC-δ θετικούς νευρώνες, οι οποίοι προβάλλουν στο CeAm και 

καταστέλλουν την έκφραση του φόβου, εφεξής θα αποκαλούνται καταστολείς του 

φόβου. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τους PKC-δ αρνητικούς GABA-

εργικούς νευρώνες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την απενεργοποίηση των κατασταλτικών 

PKC-δ θετικών νευρώνων του φόβου (Ciocchi et al., 2010; Duvarci et al., 2011; 

Haubensak et al., 2010; Ehrlich et al., 2009) και εφεξής θα αποκαλούνται ρυθμιστές 

των κατασταλτικών νευρώνων. Σε κατάσταση ηρεμίας, τα κατασταλτικά νεύρα του 

φόβου, είτε ανήκουν στον CeAl υποπυρήνα (PKC-δ θετικά νεύρα) είτε ανήκουν 

στους CeAc και ITCs, καταστέλλουν την λειτουργία του CeAm αλλά και τους 

ρυθμιστές τους (PKC-δ αρνητικά νεύρα του CeAl) (Ciocchi et al., 2010). 

Όταν το BLA σύμπλεγμα δεχτεί πληροφορία για στιγμιαίο επώδυνο ερέθισμα, 

διεγείρει τον CeAm χωρίς να προκαλείται άμεσα εκδήλωση του φόβου, καθώς τα 

κατασταλτικά νεύρα του φόβου (PKC-δ θετικά νεύρα του CeAl) δεν επιτρέπουν στα 
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προβολικά νεύρα του CeAm να δράσουν, ενώ παράλληλα διατηρούν χαμηλή την 

ενεργότητα των ρυθμιστών τους (PKC-δ αρνητικά νεύρα του CeAl) (Ciocchi et al., 

2010; Haubensak et al., 2010). Αν το επώδυνο ερέθισμα επαναληφθεί ή η έντασή του 

είναι μεγάλη τότε οι ρυθμιστές πιθανά δέχονται διεγερτικά ερεθίσματα από το LA, 

περιοχές του φλοιού, συμπεριλαμβανομένου της νήσου, και του θαλάμου, όπως ο 

PIN πυρήνας (Ehrlich et al., 2009; Yasui et al., 1991), τα οποία εξουδετερώνουν την 

υφιστάμενη καταστολή, ενεργοποιούνται και απενεργοποιούν τα κατασταλτικά νεύρα 

του φόβου. Συνεπώς, οι προβολικοί νευρώνες του CeAm αποδεσμεύονται και 

ενορχηστρώνουν την έκφραση του φόβου (Εικ. 11).  

 

Εικόνα 11: Η ρύθμιση της έκφρασης του φόβου στην αμυγδαλή. Αισθητήρια πληροφορία 

από τον θάλαμο και τον φλοιό ενεργοποιεί τους διεγερτικούς προβολικούς νευρώνες του 

BLA συμπλέγματος, οι οποίοι ενεργοποιούν τον CeAm. Παράλληλα, ενεργοποιούνται οι 

ρυθμιστικοί νευρώνες σε ITCs, CeAc και CeAl από τον φλοιό, τον θάλαμο και τους 

προβολικούς νευρώνες του BLA συμπλέγματος και απενεργοποιούν τους καταστολείς του 

φόβου. BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, CeAc: θυλακιακός 

υποπυρήνας της CeA, CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, 

ITCs: παρεμβαλλόμενοι κυτταρικοί πληθυσμοί της αμυγδαλής, LA: έξω πυρήνας της 

αμυγδαλής. 

Ο CeAm ενορχηστρώνει τον φόβο μέσω ρύθμισης των αυτόνομων νευρικών 

αποκρίσεων. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ελέγχει την λειτουργία των λείων μυών, 

του καρδιακού μυός και των εξωκρινών αδένων μέσω της συμπαθητικής, της 

παρασυμπαθητικής και της εντερικής μοίρας του. Η ρύθμιση των αυτόνομων 

νευρικών αποκρίσεων επιτυγχάνεται μέσω προβολών του CeAm στην έξω περιοχή 

του υποθαλάμου, η οποία συνδέεται με την πρόσθια κοιλιακή περιοχή του προμήκη 

μυελού (medulla oblongata) για την ενεργοποίηση του συμπαθητικού (ανόρθωση 

τριχών, αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της πίεσης του αίματος, εφίδρωση, 

μυδρίαση), ενώ παράλληλα ρυθμίζει την έκλυση γλυκοκορτικοειδών. Η έκλυση 

γλυκοκορτικοειδών ρυθμίζεται και άμεσα από το BNST (Maren S, 2001; Sah et al., 

2003), ο οποίος συνδέεται ευρύτατα με το BLA (Weller and Smith, 1982) και τον 

CeA (Dong et al., 2001) συμμετέχοντας σε διαδικασίες κυρίως εκδήλωσης άγχους. 

Επιπλέον, η αμυγδαλή προβάλει στον ραχιαίο πυρήνα του πνευμονογαστρικού 
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(vagus) στον πυρήνα της μονήρους δεσμίδας (solitary tract), ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού (διούρηση, αφόδευση, καρδιακός 

ρυθμός). Ιδιαίτερης σημασίας διασύνδεση της CeA για την εκδήλωση του φόβου 

είναι και η προβολή στην κεντρική φαιή ουσία του μέσου εγκεφάλου (periaqueductal 

gray), η οποία οδηγεί στην πλήρη ακινητοποίηση του ποντικού (πάγωμα) (Maren S, 

2001; Kandel et al., 2000). Η ακινητοποίηση αποτελεί χαρακτηριστικό εκδήλωσης 

του φόβου, το οποίο επιλέχθηκε για την μελέτη της συγκεκριμένης διαδικασίας στην 

παρούσα εργασία.  

Έντονη εκδήλωση του μη εξαρτημένου φόβου στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

Η παρουσία ενός επιβλαβούς ερεθίσματος στο περιβάλλον των ποντικιών οδηγεί στην 

εκδήλωση του μη εξαρτημένου φόβου (unconditioned fear) μέσω του αντίστοιχου 

κυκλώματος και άρα της διέγερσης της αμυγδαλής, όπως αυτό περιγράφεται 

παραπάνω. Για την ανάλυση του συγκεκριμένου μηχανισμού επιλέχθηκε πρωτόκολλο 

επαναλαμβανόμενου ήπιου στιγμιαίου ηλεκτρικού κλονισμού των εξεταζόμενων 

ποντικιών (έκθεση των πελμάτων τους σε μη επιβλαβή επίπεδα ηλεκτρικού 

ρεύματος). 

 

Εικόνα 12: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εκδήλωσαν μη εξαρτημένο φόβο. Ο μη εξαρτημένος φόβος 

υπολογίστηκε βάση το ποσοστού του χρόνου τον οποίο δαπάνησε το εξεταζόμενο ποντίκι 

παραμένοντας ακίνητο κατά την διάρκεια των τριών λεπτών μεταξύ δύο συναπτών 

ηλεκτρικών κλονισμών. Τα φυσιολογικά ποντίκια εμφάνισαν σταθεροποίηση της διάρκειας 

της ακινησίας μετά το πέμπτο κλονισμό κάτω από το 50%. Αντίθετα, στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

παρατηρήθηκε περεταίρω κλιμάκωση της ακινησίας μέχρι τον έβδομο κλονισμό, η οποία 

ξεπέρασε σημαντικά τα επίπεδα του 50% (**p<0.01). 

Συγκεκριμένα, το εξεταζόμενο ποντίκι (φυσιολογικό ή Fras1
-/-

) τοποθετούταν στον 

χώρο δοκιμασίας με χαμηλό φωτισμό και παρέμενε για πέντε λεπτά ώστε να 

εγκλιματιστεί. Ακολούθως, πραγματοποιούνταν 8 συναπτοί ηλεκτρικοί κλονισμού 

(0,7 mΑ για 1 δευτερόλεπτο) με ενδιάμεσο διάστημα των τριών λεπτών μετά από 

κάθε κλονισμό. Η δραστηριότητα των εξετασθέντων ποντικιών καταγράφηκε με μία 

ψηφιακή κάμερα. Οι συγκεκριμένες ψηφιακές καταγραφές χρησιμοποιήθηκαν για την 
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ανάλυση της συμπεριφοράς των ποντικιών στην παρούσα εργασία. Η ανάλυση 

περιελάμβανε τον υπολογισμό του ποσοστού του χρόνου, κατά τον οποίο το 

εξεταζόμενο ποντίκι παρέμενε απόλυτα ακινητοποιημένο (ακινησία άκρων, ουράς και 

κεφαλής) στην διάρκεια του κάθε τρίλεπτου μεσοδιαστήματος. Η ακινησία είναι μία 

ακριβής διαδικασία εκδήλωσης του φόβου στα ποντίκια. Τα φυσιολογικά ποντίκια 

εμφανίζουν μία ραγδαία κλιμάκωση της ακινησίας, και άρα του φόβου, μετά τον 

δεύτερο κλονισμό, η οποία σταθεροποιείται μετά το πέμπτο κλονισμό λίγο κάτω από 

το 50% του συνολικού χρόνου του μεσοδιαστήματος (43.76 ± 7.07%). Τα Fras1
-/-

 

ποντίκια εμφάνισαν ακριβώς την ίδια κλιμάκωση του φόβου. Ωστόσο, ο 

παρατηρούμενος ραγδαίος περιορισμός στην κινητικότητα δεν σταματά μετά τον 

πέμπτο κλονισμό, όπως αναμενόταν, αλλά συνεχίστηκε μέχρι τον έβδομο και η 

ακινησία ανήλθε στα επίπεδα του 80% του συνολικού χρόνου του μεσοδιαστήματος 

(80.77 ± 7.06%, p=0.007). Ωστόσο, κατά την διάρκεια του ογδόου μεσοδιαστήματος 

η ακινησία περιορίζεται, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερη του 50% (Εικ. 12). 

Βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων, τα Fras1
-/-

 ποντίκια εκδηλώνουν μη 

εξαρτημένο φόβο. Ωστόσο, καταγράφηκε απόκλιση σε δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

της διεργασίας, όπως η κλιμάκωση και η διατήρησή της μετά από επαναλαμβανόμενη 

έκθεση στο επώδυνο ερέθισμα. 

Tα Fras1
-/-

 ποντίκια δεν εμφανίζουν εξαρτημένο φόβο  

Στην περίπτωση του εξαρτημένου φόβου σε ακουστικό ερέθισμα, η συνύπαρξη ενός 

επώδυνου ερεθίσματος (μη εξαρτημένο ερέθισμα, unconditioned stimulus, US) με το 

ακουστικό ουδέτερο ερέθισμα (εξαρτημένο ερέθισμα, conditioned stimulus, CS), 

οδηγεί στην ανάπτυξη διαδικασιών συσχετισμού των δύο ερεθισμάτων. Ο LA 

πυρήνας αποτελεί πύλη εισόδου πληροφοριών σχετικά με το επώδυνο ερέθισμα από 

τον οπίσθιο ενδοπετάλιο πυρήνα  (PIN) του θαλάμου αλλά και του φλοιού της νήσου, 

καθώς και πληροφοριών σχετικά με το ουδέτερο ηχητικό ερέθισμα από τον θάλαμο, 

συγκεκριμένα από την περιοχή του έσω και κοιλιακού τομέα του έσω γονατώδους 

σώματος (Medial Geniculate nucleus, MGm και MGv αντίστοιχα, μέρος του 

ακουστικού θαλάμου) αλλά και τον πρωτογενή ακουστικό φλοιό (Εικ. 13; Maren S, 

2001). Στα προβολικά νευρικά κύτταρα του LA γίνεται η σύγκλιση και ο συνδυασμός 

πληροφοριών για επώδυνα και ουδέτερα ερεθίσματα και τελικά η αποθήκευση 

(Maren S, 2001). Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι στην απόκτηση και εδραίωση του 

φόβου (fear acquisition and consolidation) διαδραματίζει εξέχων ρόλο ο υποπυρήνας 

CeAl της κεντρικής αμυγδαλής, πέραν του LA (CeAl: Ciocchi et al., 2010; CeA: 

Wilensky et al., 2006; Zimmerman et al., 2007), καθώς φαίνεται να αναπτύσσει 

κατασταλτική συναπτική πλαστικότητα (Duvarci et al., 2011). Μελλοντικά, αν το 

ποντίκι εκτεθεί στο συγκεκριμένο ουδέτερο ηχητικό ερέθισμα, τα BLA νεύρα 

επάγουν την εκδήλωση του φόβου μέσω της διέγερσης των προβολικών νευρώνων 

του CeAm, ενώ παράλληλα το ρυθμιστικό μικροκύκλωμα του φόβου στην αμυγδαλή, 

το οποίο περιλαμβάνει GABA-εργικούς νευρώνες σε CeAl, CeAc και ITCs, 

ενεργοποιείται. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιστές των κατασταλτικών νευρώνων του φόβου 

(όπως οι PKC-δ αρνητικοί νευρώνες του CeAl) διεγείρονται από το BLA σύμπλεγμα, 
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περιοχές του αισθητικού θαλάμου και του φλοιού (Ehrlich et al., 2009), οδηγώντας 

στον περιορισμό της καταστολής του CeAm και άρα στην ενορχήστρωση και την 

επαγωγή του φόβου, μέσω τις ρύθμισης των εξαρτημένων αυτόνομων και κινητικών 

αποκρίσεων του φόβου (Maren S, 2001). Η λειτουργία του ρυθμιστικού 

μικροκυκλώματος του φόβου επηρεάζεται επιπλέον τόσο από τον ιππόκαμπο όσο και 

από τον έσω προμετωπιαίο φλοιό (mPFC), συμβάλλοντας καθοριστικά σε 

διαδικασίες όπως το σβήσιμο και η ανάκτηση σχετικών μνημών (Sah and Westbrook, 

2008; Ehrlich et al., 2009). 

 

Εικόνα 13: Α. Αναπαράσταση του κυκλώματος φόβου, εξαρτημένου από ακουστικό 

ερέθισμα. BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, CeAc: θυλακιακός 

υποπυρήνας της CeA, CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, 

ITCs: παρεμβαλλόμενοι κυτταρικοί πληθυσμοί της αμυγδαλής, CS: εξαρτημένο ερέθισμα, 

LA: έξω πυρήνας της αμυγδαλής, MGm: έσω και MGv: κοιλιακός τομέας του έσω 

γονατώδους σώματος, και PΙΝ: οπίσθιος ενδοπετάλιος θαλαμικός πυρήνας, US: μη 

εξαρτημένο ερέθισμα. 

Για την μελέτη του συγκεκριμένου μηχανισμού ακολουθήθηκε πρωτόκολλο, όπως 

αυτό περιγράφεται παρακάτω. Το εξεταζόμενο ποντίκι μεταφερόταν στο χώρο 

δοκιμασίας για πέντε λεπτά (εγκλιματισμός). Ακολούθως, πραγματοποιούταν έκθεσή 

του σε ήχο συχνότητας 3kHz για 30 δευτερόλεπτα. Το τελευταίο δευτερόλεπτο του 

ηχητικού σήματος υφίστατο ήπιο ηλεκτρικό κλονισμό (0,7 mA, 1 δευτερόλεπτο). 

Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικοί κλονισμοί με ένα ενδιάμεσο μεσοδιάστημα των 

30 δευτερολέπτων μεταξύ τους. Το ποντίκι μεταφερόταν πίσω στο κλουβί του. Μετά 

την παρέλευση 24 ωρών, επέστρεφε στο χώρο δοκιμασίας, ο οποίος ήταν ελαφρά 

τροποποιημένος για να μην καταστεί αναγνωρίσιμος. Το ποντίκι παρέμενε για 5 

λεπτά στον χώρο και ακολούθως εκτίθετο στον ίδιο ήχο (συχνότητα 3kHz, 30 

δευτερόλεπτα), απουσία ηλεκτρικού κλονισμού. Στα πλαίσια της ανάλυσης, 

μετρήθηκε το ποσοστό του χρόνου, κατά τον οποίο το ποντίκι παρέμενε ακίνητο στα 
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30 δευτερόλεπτα που διαρκούσε η έκθεσή του στον ήχο κατά την διάρκεια της 

εξέτασης (δεύτερη ημέρα).  

Τα φυσιολογικά ποντίκια εκδήλωσαν φόβο στο άκουσμα του ουδέτερου ηχητικού 

ερεθίσματος (CS) κατά την εξέτασή τους την δεύτερη ημέρα απουσία ηλεκτρικού 

ερεθισμού (US), καθώς έχουν συνδυάσει το επώδυνο ερέθισμα με τον συγκεκριμένο 

ανώδυνο ήχο. Η εκδήλωση του φόβου αποτυπώθηκε στην αύξηση της διάρκειας της 

ακινησίας ως ποσοστό του συνολικού χρόνου (n=10, test1: 50.26 ± 10.31%; test2: 

48.93 ± 9.74%). Αντίθετα, τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα ακινητοποίησης σε σύγκριση με τα φυσιολογικά, αλλά όχι 

μηδενικά (n=11, test1: 15.93 ± 5.23%, p=0.004; test2: 11.65 ± 5.68%, p=0.002) (Εικ. 

14). Συνεπώς, στα τελευταία δεν φαίνεται να λαμβάνει χώρα με την ίδια επιτυχία ο 

συνδυασμός του ηχητικού ερεθίσματος με την επώδυνη ηλεκτρική εκκένωση, όπως 

αυτός καταγράφηκε στα φυσιολογικά ποντίκια. 

 

Εικόνα 14: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εκδηλώνουν σημαντικά περιορισμένο φόβο εξαρτημένο από 

ακουστικό ερέθισμα. Ο φόβος προσδιορίστηκε ως το ποσοστό του χρόνου, τον οποίο 

δαπανούσε το εξεταζόμενο ποντίκι ακίνητο κατά την έκθεσή του στο ουδέτερο ακουστικό 

ερέθισμα (*p< 0.05, **p< 0.01). 

Ακολούθως, μελετήθηκε η ενεργοποίηση των αμυγδαλοειδών πυρήνων μία ώρα και 

τριάντα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης εκδήλωσης 

εξαρτημένου φόβου με τον ανοσοεντοπισμό του μεταγραφικού παράγοντα cFos, ο 

οποίος είναι δείκτης νευρωνικής ενεργοποίησης (Curran and Morgan, 1995; 

Dragunow Μ, 1996). Μετά από κατάλληλη επεξεργασία, στεφανιαίες τομές 

εγκέφαλου χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση των επιπέδων ενεργοποίησης του 

cFos στις περιοχές της αμυγδαλής BLA, CeA και ITCs. Βάση των αποτελεσμάτων, 

τόσο στην αμυγδαλή φυσιολογικών όσο και Fras1
-/-

 ποντικιών εντοπίστηκε 

εντονότερη ενεργοποίηση του BLA, και ιδιαίτερα του οπίσθιου τμήματος, όπως και 
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των ΙΑ, CeAc και CeAm, σε σύγκριση με ποντίκια ελέγχου (έκθεση μόνο στο 

ανώδυνο ηχητικό ερέθισμα ή χωρίς καμία έκθεση στην συγκεκριμένη δοκιμασία), 

χωρίς να καταγραφούν ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ των δύο εξεταζόμενων στελεχών 

ποντικιών.  

Φυσιολογική εκδήλωση άγχους των Fras1
-/-

 ποντικιών στην εξέταση ανοιχτού 

πεδίου 

Το άγχος είναι άλλος ένας αμυντικός μηχανισμός, κατά τον οποίο παρατηρείται 

ενίσχυση της ανησυχίας, απουσία μίας άμεσης απειλής. Διαταραχές στην εκδήλωση 

του άγχους συμβάλουν στην εκδήλωση κατάθλιψης αλλά και κατάχρησης ουσιών, 

αποτελώντας σήμερα την πιο συνηθισμένη ψυχιατρική νόσο. Η εκδήλωση του άγχους 

ρυθμίζεται από ένα διασυνδεδεμένο (interconnected) σύστημα πυρήνων του πρόσθιου 

και οπίσθιου εγκεφάλου, όπως ο έσω προμετωπιαίος φλοιός (medial prefrontal cortex, 

mPFC), η αμυγδαλή (η ευρύτερη εκδοχή της), ο κοιλιακός ιππόκαμπος, το υπόθεμα 

και ο έξω ενδορινικός φλοιός (Hale et al., 2008), αλλά και ο πρόσθιος πυρήνας του 

Raphe, ο οποίος διευκολύνει την εμφάνιση άγχους μέσω των προβολών του στο BLA 

(Christianson et al., 2010). Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση, η αμυγδαλή 

διαδραματίζει ρόλο κλειδί για την εκδήλωση του άγχους, και ειδικότερα το BLA 

σύμπλεγμα, ο έξω υποπυρήνας της κεντρικής αμυγδαλής (CeAl) και η έξω περιοχή 

του βασικού πυρήνα της τελικής ταινίας (BNSTl). Ο CeAl δέχεται ερεθίσματα από 

περιοχές κυρίως εκτός της αμυγδαλής, όπως ο φλοιός της νήσου, ο ενδορινικός 

φλοιός (entorhinal cortex) και τον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου (υπεύθυνος 

για νευροενδοκρινικές αποκρίσεις, paraventricular nucleus of hypothalamus). 

Επιπλέον, από τους πυρήνες της αμυγδαλής, στον CeAl φαίνεται να προβάλλουν το 

BLA σύμπλεγμα και τα ITCs. Ο CeAl  συνδέεται με τον BNSTl (Dong et al., 2001). 

Παρόμοια και ο BLA διαθέτει νεύρα τα οποία προβάλλουν στο BNSTl (Weller and 

Smith, 1982) περνώντας μέσα από τον CeA (Davis et al., 2010).  Στο BLA και τον 

CeA, ο NPY πεπτιδικός νευροδιαβιβαστής διαθέτει στοχευμένα αγχολυτική δράση 

μέσω του μετασυναπτικού υποδοχέα Υ1R και προκαλεί άγχος και κατάθλιψη μέσω 

του προσυναπτικού υποδοχέα Y2R (Heilig et al., 1993; Tasan et al., 2010; Lyons and 

Thiele, 2010). Σύμφωνα με πρόσφατα αποτελέσματα πειραμάτων οπτογενετικής, η 

BLA-επαγόμενη διέγερση των CeAl κατασταλτικών νευρώνων οδηγεί στον 

περιορισμό του άγχους ενώ η καταστολή τους οδηγεί σε αύξηση του άγχους (Tye et 

al., 2010).  

Τα προβλήματα στην εκδήλωση και απομνημόνευση του φόβου στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

εγείρουν το ερώτημα σχετικά με την δυνατότητα των τελευταίων να αναπτύσσουν 

άγχος. Για την μελέτη του άγχους επιλέχθηκε η εξέταση της συμπεριφοράς σε 

ανοικτό πεδίο (open field test, OFT). Τα φυσιολογικά ποντίκια εμφανίζουν δύο 

αντικρουόμενες έμφυτες συμπεριφορές σε αυτό το νέο περιβάλλον. Από την μία 

πλευρά νοιώθουν την ενδογενή ανάγκη για εξερεύνηση, η οποία θα μπορούσε να τα 

ανταμείψει βρίσκοντας για παράδειγμα τροφή. Από την άλλη πλευρά, έχουν την 

έμφυτη τάση να αποφεύγουν τα νέα περιβάλλοντα, τα οποία θα μπορούσαν να 

κρύβουν κινδύνους, και ιδιαίτερα τους ανοιχτούς χώρους περιορίζοντας την έκθεσή 
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τους σε πιθανούς θηρευτές τους. Ο χώρος δοκιμασίας για την συγκεκριμένη εξέταση 

είναι ένα τετράγωνο πλαστικό κουτί με διαστάσεις 45x45x45 (μήκος-πλάτος-ύψος) 

εκατοστόμετρα. Η επιφάνεια της αρένας χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη, την περιοχή 

κοντά στα τοιχώματα (περιοχή χαμηλής έκθεσης, χαμηλό άγχος, αυξημένη 

παραμονή), την ενδιάμεση περιοχή και το κέντρο (περιοχή υψηλής έκθεσης, υψηλό 

άγχος, περιορισμένη παραμονή) (Εικ. 15).  

 

Το εκάστοτε εξεταζόμενο ποντίκι αφηνόταν ελεύθερα να εξερευνήσει τον χώρο για 

δεκαπέντε λεπτά, ενώ παράλληλα καταγραφόταν από ψηφιακή κάμερα. Έγινε χρήση 

φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών, στα οποία μελετήθηκε η εκδήλωση άγχους 

τόσο απουσία φωτός όσο και παρουσία φωτός. Το φως λειτουργεί ως ένας επιπλέον 

παράγοντας πρόκλησης άγχους καθώς τα ποντίκια είναι νυκτόβια ζώα. Η 

δραστηριότητα των ποντικιών χωρίστηκε και μελετήθηκε σε τρία πεντάλεπτα 

διαστήματα, 00-05, 05-10 και 10-15. Η συμπεριφορική ανάλυση επικεντρώθηκε σε 

τρία επίπεδα, στην μελέτη της κινητικότητας, στην εκδήλωση άγχους και στην 

αντίδραση στον εκτοπισμό. Για την μελέτη της κινητικότητας πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση της οριζόντιας (αριθμός διελεύσεων μεταξύ των τριών διακριτών ζωνών) 

και της κατακόρυφης κινητικότητας (σήκωμα στα δύο πίσω πόδια του ποντικιού) 

ξεχωριστά για κάθε ένα από τα τρία πεντάλεπτα. Η εκδήλωση του άγχους μελετήθηκε 

προσδιορίζοντας το ποσοστό του χρόνου, κατά τον οποίο το ποντίκι προτιμάει να 

παραμένει προστατευμένο πλησίον των τοιχωμάτων (θιγμοτακτισμός) και η 

συχνότητα επίσκεψης στο κέντρο. Η αντίδραση των τρωκτικών στον εκτοπισμό 

(έκθεση σε νέο περιβάλλον) γίνεται μέσω της περιποίησης (grooming) (Kalueff and 

Tuohimaa, 2004) και μελετήθηκε η συχνότητα και ο χρόνος τον οποίο δαπανά στην 

συγκεκριμένη αντίδραση.   

Εικόνα 15: Κάτοψη της αρένας εξέτασης ανοιχτού πεδίου (OFT). Οι διαστάσεις της αρένας 

είναι 45x45x45 cm και διακρίνονται τρεις κύριες ζώνες με διαφορετική επίδραση στην 

εκδήλωση του άγχους: την κεντρική (κόκκινη ζώνη, c), την ενδιάμεση (κίτρινη, p) και την 

ζώνη των τοιχωμάτων (πράσινη, w/e). 
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Εικόνα 16: Τα Fras1

-/-
 ποντίκια εμφανίζουν περιορισμένες διαφοροποιήσεις στην δοκιμασία 

ανοιχτού πεδίου (OFT) παρουσία φωτός σε σύγκριση με τα φυσιολογικά ποντίκια. (A) Η 

μελέτη του θιγμοτακτισμού δεν αποκάλυψε αποκλίσεις. (Β) Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφανίζουν 

χαμηλότερη κινητικότητα τα δύο πρώτα πεντάλεπτα της δοκιμασίας. Δεν καταγράφηκαν 

σημαντικές αποκλίσεις στην συχνότητα εκδήλωσης κατακόρυφης κινητικότητας (Γ) και στον 

χρόνο για κατακόρυφη δραστηριότητα (Δ). (Ε) Το πρώτο πεντάλεπτο παρατηρήθηκε 

μεγαλύτερος αριθμός έναρξης της δραστηριότητα περιποίησης στα Fras1
-/-

 ποντίκια. (ΣΤ) 

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στην συνολική διάρκεια της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας (*p<0.05). 

Παρουσία φωτός 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των φυσιολογικών και των Fras1
-/-

 

ποντικιών έδειξε πως δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στα επίπεδα άγχους όπως 

αυτά φανερώνονται μέσω του θιγμοτακτισμού, καθώς η διάρκεια (ως ποσοστό του 

συνολικού χρόνου) παραμονής πλησίον των τοιχωμάτων ήταν παρεμφερής για τα 

φυσιολογικά (n=8) και τα Fras1
-/-

 ποντίκια (n=9) το πρώτο (00-05: wt, 76.52 ± 

2.20%; Fras1
-/-

, 72.83 ± 4.01%; p=0.45), το δεύτερου (05-10: wt, 80.84 ± 1.48%; 

Fras1
-/-

, 78.71 ± 3.70%; p=0.62) και τρίτο πεντάλεπτο (10-15: wt, 76.58 ± 2.50%; 

Fras1
-/-

, 78.94 ± 2.52%; p=0.52) (Εικ. 16Α).  

Ωστόσο, τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφάνισαν περιορισμένο αριθμό διελεύσεων μεταξύ των 

τριών ζωνών της αρένας εξέτασης συγκριτικά με τα φυσιολογικά ποντίκια παρουσία 

φωτός (wt: 391.63 ± 22.50 διελεύσεις, n=8; Fras1
-/-

: 305.89 ± 21.29 διελεύσεις, n=9; 

p=0.020). Συνεπώς, η οριζόντια κινητικότητα φαίνεται να είναι περιορισμένη στα 

Fras1
-/-

 ποντίκια. Σύμφωνα με τα επιμέρους αποτελέσματα της ανάλυσης για τα τρία 

πεντάλεπτα της δοκιμασίας, η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p<0.05) μόνο για 

τα δύο πρώτα πεντάλεπτα (00-10) (Εικ. 16Β).  
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Αξίζει να αναφερθεί πως τα μεταλλάγματα εμφάνισαν μία ασυνήθιστη συμπεριφορά, 

ιδιαίτερα το πρώτο λεπτό της δοκιμασίας. Συγκεκριμένα, κατά την τοποθέτηση των 

φυσιολογικών ποντικιών στην αρένα, κινούνταν κατά πλειοψηφία απευθείας προς τα 

ασφαλέστερα τοιχώματα και ξεκινούσαν την εξερεύνηση. Αντίθετα, στα Fras1
-/-

 

ποντίκια καταγράφηκε επέκταση του λανθάνοντος χρόνου (latency, ο χρόνος από την 

τοποθέτηση του εξεταζόμενου ποντικιού μέχρι να εγκαταλείψει το κέντρο). Μάλιστα, 

κάποια εξ αυτών εκδήλωσαν έντονα μία συμπεριφορά, η οποία προσομοιάζει την 

αντίδραση εκτίμησης κινδύνου με τέντωμα του σώματος προς τα εμπρός μέσω της 

κίνησης μόνο των πρόσθιων άκρων και εξερεύνηση, η οποία ωστόσο καταλήγει με 

ένα βήμα πίσω (stretch attend; Choleris et al., 2001). Στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

καταγράφηκαν δύο αποκλίσεις από την τυπική περιγραφή της συμπεριφοράς, καθώς 

η έκταση του σώματος δεν συνέβαινε από ένα θεωρητικά ασφαλές σημείο (πλησίον 

των τοιχωμάτων) προς το κέντρο, αλλά από το κέντρο προς την περιφέρεια, ενώ στην 

φάση της ολοκλήρωσης της συμπεριφοράς σπάνια έκαναν ένα βήμα πίσω αλλά 

συνήθως έκαναν ένα βήμα μπροστά. Κάποια από τα μεταλλάγματα δαπάνησαν 

περισσότερο από τριάντα δευτερόλεπτα ακολουθώντας το εξής τελετουργικό: 

πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλα τεντώματα του σώματος, εξερεύνηση της κεντρικής 

και ενδιάμεσης ζώνης και κίνηση από το κέντρο προς την ενδιάμεση ζώνη και 

επιστροφή στο κέντρο. Συνεπώς, ο αριθμός των μεταβάσεων των Fras1
-/-

 ποντικιών 

το πρώτο λεπτό της ανάλυσης (00-01) ήταν περιορισμένος στα επίπεδα του 50% σε 

σύγκριση με τα φυσιολογικά (wt: 41.25 ± 5.22 διελεύσεις, n=8; Fras1
-/-

: 20.33 ± 3.34 

διελεύσεις, n=9; p=0.005). Ωστόσο, όταν συναντούσαν τα τοιχώματα, παρέμεναν 

πλησίον τους χωρίς επιπλέον εκδήλωση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Η 

κινητικότητά τους αποκαθίστατο σταδιακά και μετά το δέκατο λεπτό δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταλλαγμάτων και των 

φυσιολογικών ποντικιών.  

Από την μελέτη των υπολοίπων μεταβλητών παρουσία φωτός προέκυψαν μικρές 

αποκλίσεις, περιορισμένες κυρίως στο πρώτο πεντάλεπτο της δοκιμασίας. Καμία 

διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην συχνότητα και την διάρκεια της εκδήλωσης της 

κατακόρυφης κινητικότητας παρουσία φωτός (Εικ. 16Γ-Δ). Απόκλιση παρατηρήθηκε 

στην συχνότητα έναρξης της περιποίησης στο πρώτο πεντάλεπτο, οπότε τα Fras1
-/-

 

ποντίκια (n=5) εμφάνιζαν υψηλότερη συχνότητα από τα φυσιολογικά (n=5) (00-05: 

wt, 1.60 ± 0.46; Fras1
-/-

: 4.40 ± 0.83, p=0.029) (Εικ. 16Ε). Ωστόσο, αυτή η 

σημαντική διαφορά δεν αποτυπώθηκε και στην συνολική διάρκεια της περιποίησης 

(Εικ. 16ΣΤ).  

Απουσία φωτός  

Απουσία φωτός, τα εξεταζόμενα ποντίκια (wt: n=6, Fras1
-/-

: n=7) εκδήλωσαν 

παρεμφερή θιγμοτακτισμό παραμένοντας πλησίον των τοιχωμάτων παραπλήσια 

χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του πρώτου (00-05: wt, 77.33 ± 1.97%; 

Fras1
-/-

, 77.72 ± 2.84%; p=0.92) του δεύτερου (05-10: wt, 70.42 ± 3.59%; Fras1
-/-

, 

78.09 ± 1.64%; p=0.08) και του τρίτου πεντάλεπτου (10-15: wt, 74.06 ± 4.45%; 

Fras1
-/-

, 77.34 ± 1.94%; p=0.52) (Εικ. 17Α).  
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Εικόνα 17: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφανίζουν περιορισμένες διαφοροποιήσεις από τα 

φυσιολογικά ποντίκια στην δοκιμασία ανοιχτού πεδίου (OFT), απουσία φωτός. (A) Η μελέτη 

του θιγμοτακτισμού δεν αποκάλυψε αποκλίσεις. (Β) Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφανίζουν 

χαμηλότερη κινητικότητα, κυρίως τα δύο πρώτα πεντάλεπτα της δοκιμασίας. (Γ) Δεν 

καταγράφηκαν αποκλίσεις στην συχνότητα εκδήλωσης κατακόρυφης κινητικότητας, αν και 

τα Fras1
-/-

 ποντίκια δαπάνησαν λιγότερο χρόνο για κατακόρυφη δραστηριότητα το πρώτο 

πεντάλεπτο (Δ). (Ε) Επιπλέον, το πρώτο πεντάλεπτο παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα 

έναρξης της περιποίησης στα Fras1
-/-

 ποντίκια. (ΣΤ) Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφοροποίηση στην διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας (*p<0.05).  

Απουσία φωτός, παρατηρήθηκε περιορισμός στην συνολική οριζόντια κινητικότητα 

των Fras1
-/-

 ποντικιών σε σύγκριση με τα φυσιολογικά (wt: 457.03 ± 20.84 

διελεύσεις; Fras1
-/-

: 370.55 ± 20.62 διελεύσεις; p=0.020), λόγω κυρίως της 

περιορισμένης κινητικότητας των μεταλλαγμάτων στα δύο πρώτα πεντάλεπτα και με 

μία τάση σταδιακού περιορισμού της διαφοράς (Εικ. 17Β). Σημαντικός περιορισμός 

καταγράφηκε και στην διάρκεια (ως ποσοστό του συνολικού χρόνου) της 

κατακόρυφης κινητικότητας των Fras1
-/-

 ποντικιών το πρώτο πεντάλεπτο (00-05: wt, 

27.20 ± 1.90%; Fras1
-/-

, 20.36 ± 1.35%; p=0.016), διαφορά η οποία εξαφανίζεται στα 

υπόλοιπα δύο πεντάλεπτα (Εικ. 17Δ). Καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην 

συχνότητα της εκδήλωσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας μεταξύ των δύο 

στελεχών (Εικ. 17Γ). Επιπλέον, παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα αλλά όχι 

διάρκεια της περιποίησης των ποντικιών (Εικ. 17Ε-ΣΤ), κατ’ αντιστοιχία των 

αποτελεσμάτων παρουσία φωτός. 
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Συγκριτικά αποτελέσματα παρουσία/απουσία φωτός 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα παρουσία (n=8) και απουσία φωτός (n=6) στα 

φυσιολογικά ποντίκια, παρατηρήθηκε πως δεν υπήρχαν σοβαρές αποκλίσεις ως προς 

τον θιγμοτακτισμό, με μόνη απόκλιση την αυξημένη παραμονή πλησίον των 

τοιχωμάτων παρουσία φωτός κατά την διάρκεια του δεύτερου πεντάλεπτου (05-10) 

(Εικ. 18Α). Επιπλέον, η ανάλυση της οριζόντιας κινητικότητάς τους δεν έδειξε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (Εικ. 18Β). Ωστόσο, εμφάνισαν σημαντικό 

περιορισμό της κατακόρυφης κινητικότητας κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου 

διαστήματος ανάλυσης παρουσία φωτός (00-05: συχνότητα, παρουσία φωτός: 42.20 ± 

8.40, n=5, απουσία φωτός: 66.83 ± 4.41, p=0.036, n=6; διάρκεια, παρουσία φωτός: 

17.25 ± 2.51, απουσία φωτός: 27.20 ± 1.91, p=0.005) (Εικ. 18Γ). Δεν παρατηρήθηκε 

απόκλιση στην συχνότητα και διάρκεια της περιποίησης (Εικ. 18Δ). 

Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφάνισαν παρεμφερή θιγμοτακτισμό παρουσία (n=9) και 

απουσία φωτός (n=7) (Εικ. 18Ε). Ωστόσο, κατά την ανάλυση της οριζόντιας 

κινητικότητας προέκυψε στατιστικά σημαντικός περιορισμός του το πρώτο 

πεντάλεπτο της ανάλυσης (00-05: παρουσία φωτός, 106.89 ± 11.64 διελεύσεις; 

απουσία φωτός, 153.25 ± 9.91 διελεύσεις, p=0.013) (Εικ. 18ΣΤ), αντικατοπτρίζοντας, 

ουσιαστικά, την αφύσικη συμπεριφορά κατά την τοποθέτησή τους στο κλουβί 

παρουσία φωτός, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. Η κατακόρυφη κινητικότητα 

ήταν ελαφρά περιορισμένη, αλλά χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά (Εικ. 18Ζ). Η 

αντίδραση των Fras1
-/-

 ποντικιών στον εκτοπισμό, όπως αυτή εκφράζεται με την 

περιποίηση, δεν εμφάνισε σημαντικές αποκλίσεις παρουσία ή απουσία φωτός (Εικ. 

18Η).  

Συμπερασματικά, η παρουσία του αγχογόνου φωτός στην συγκεκριμένη δοκιμασία 

οδήγησε στην εκδήλωση ελαφρά αυξημένου άγχους κατά την διάρκεια του πρώτου 

πεντάλεπτου της ανάλυσης (00-05) και στα δύο εξετασθέντα στελέχη ποντικιών. Στα 

φυσιολογικά ποντίκια το άγχος εκδηλώθηκε μέσω του περιορισμού της κατακόρυφης 

κινητικότητας, ενώ στα Fras1
-/-

 ποντίκια μέσω του περιορισμού κυρίως της 

οριζόντιας κινητικότητας. 
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Εικόνα 18: Σύγκριση των αποτελεσμάτων δοκιμασίας σε ανοιχτό πεδίο παρουσία (κίτρινο) 

και απουσία (κυανό) φωτός για κάθε ένα εκ των εξετασθέντων στελεχών ξεχωριστά. Τα 

φυσιολογικά ποντίκια (Α-Δ) εμφάνισαν αυξημένο θιγμοτακτισμό το δεύτερο πεντάλεπτο της 

δοκιμασίας παρουσία φωτός (Α). Επιπλέον, το πρώτο πεντάλεπτο παρουσία φωτός, η 

κατακόρυφη κινητικότητα ήταν σημαντικά περιορισμένη (% του χρόνου τον οποίο 

κατανάλωσε στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, Γ), ενώ η οριζόντια κινητικότητα εμφάνιζε 

τάσεις περιορισμού (αριθμός διελεύσεων, Β). Δεν υπήρξε απόκλιση στην διάρκεια 

περιποίησης (Δ). Τα Fras1
-/-

 ποντίκια (Ε-Η) δεν εμφάνισαν διαφορά στον θιγμοτακτισμό (Ε) 

και την περιποίηση (Η). Ωστόσο, το πρώτο πεντάλεπτο της δοκιμασίας παρουσία φωτός 

εκδήλωσαν περιορισμένη κατακόρυφη δραστηριότητα (ΣΤ) και μία τάση για περιορισμένη 

οριζόντια κινητικότητα (Ζ). 
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Παράρτημα 2: Προέλευση και ανάπτυξη του κυκλώματος φόβου της αμυγδαλής 

Η ανάπτυξη των διαφόρων εγκεφαλικών τομέων, όπως της αμυγδαλής, 

πραγματοποιείται στο δεύτερο ήμισυ της εμβρυογένεσης στο ποντίκι. Τα πρώτα 

νευρικά κύτταρα της αμυγδαλής εμφανίζονται κατά την ημέρα E10.5 της εμβρυϊκής 

ανάπτυξης και η γέννησή τους έχει σχεδόν ολοκληρωθεί κατά τα ύστερα εμβρυϊκά 

στάδια, Ε16.5 (McConnell and Angevine, 1983). Οι κύριες πηγές κυττάρων είναι το 

κοιλιακό χιτώνιο (ventral pallium, VP) για τους φλοιόμορφους πυρήνες (BLA 

σύμπλεγμα και φλοιϊκούς πυρήνες) (Medina et al., 2004; Soma et al., 2009), οι 

γαγγλιακές προεξοχές (έξω, lateral ganglionic eminence, LGE; έσω, medial 

ganglionic eminence, MGE; ουραία, caudal ganglionic eminence CGE) για τους έσω-

κεντρικούς πυρήνες, αλλά και μία περιοχή εκτός τελικού εγκεφάλου, η προ-οπτική 

περιοχή (preoptic area, POA) του διεγκεφάλου ως επιπλέον πηγή κυττάρων της MeA 

(Soma et al., 2009; Hirata et al., 2009). 

Τα κύρια προβολικά κύτταρα του BLA συμπλέγματος της αμυγδαλής αρχίζουν να 

εμφανίζονται κατά την Ε11.5 (McConnell and Angevine, 1983; Soma et al., 2009) 

στο κοιλιακό χιτώνιο (Medina et al., 2004; Soma et al., 2009). Η προέλευσή τους 

επιβεβαιώνεται από πειράματα χαρτογράφησης κυτταρικού πεπρωμένου (fate-

mapping), καθώς το Dbx1 εκφράζεται σε κύτταρα στο όριο χιτωνίου-υποχιτωνίου 

(pallium-subpallium boundary, PSB) του κοιλιακού χιτωνίου και δίνουν κύτταρα του 

BLA συμπλέγματος (Waclaw et al., 2010; Hirata et al., 2009). Επιπλέον, είναι θετικά 

στον μοριακό δείκτη του χιτώνιου Emx1 (Gorski et al., 2002). Η σωστή ανάπτυξη 

του PSB είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων φλοιο-

καταγόμενων πυρήνων της αμυγδαλής, όπως αποκαλύφθηκε σε δύο διαφορετικά 

στελέχη ποντικιών με κατεσταλμένους δύο ρυθμιστές του PSB (Pax6
-/-

: Tole et al., 

2005; Tlx
-/-

: Stenman et al., 2003). Τα κύτταρα μεταβαίνουν στην τελική τους θέση 

ακολουθώντας το πλευρικό ρεύμα μετανάστευσης (lateral migratory stream, LMS). 

Παρόμοια προέλευση έχουν και οι φλοιόμορφοι πυρήνες, ο φλοιώδης πυρήνας της 

αμυγδαλής (cortical amygdaloid nucleus, CoA) και ο πυρήνας της έξω οσφρητικής 

ρίζας (NLOT). Στις φλοιο-καταγόμενες περιοχές του εγκεφάλου υπάρχουν calbindin 

θετικοί ενδονευρώνες προερχόμενοι από μία περιοχή στα όρια της έσω γαγγλιακής 

προεξοχής (medial ganglionic eminence, MGE), η οποία καλείται πρόσθια 

ενδοσκελιαία περιοχή (anterior entopeduncular area, AEP) (Legaz et al., 2005). Τόσο 

το BLA σύμπλεγμα όσο και το NLOT διαθέτουν επιπλέον CGE-καταγόμενα νεύρα 

(Soma et al., 2009; Tang et al., 2012). 

Η CeA διαθέτει κυτταρικούς πληθυσμούς από διάφορες υποχιτώνιες περιοχές του 

τελικού εγκεφάλου (Gorski et al., 2002; Stenman et al., 2003). Κύτταρα της 

συγκεκριμένης περιοχής προκύπτουν από την Ε10.5 (Soma et al., 2009) μέχρι την 

Ε15.5 (McConnell and Angevine, 1983). Γενετικά πειράματα βασισμένα στην 

χαρτογράφηση κυτταρικού πεπρωμένου αλλά και εντοπισμού έκφρασης μοριακών 

δεικτών (μεταγραφικοί παράγοντες με συγκεκριμένη προέλευση), έχουν δείξει πως η 

CeA διαθέτει κυτταρικούς πληθυσμούς με διαφορετική καταγωγή, όπως τα LGE-, 

MGE- και CGE-καταγόμενα νευρικά κύτταρα (Waclaw et al., 2010; Nery et al., 

2002). Συγκεκριμένα, ο CeAc τομέας και τμήμα του CeAl προέρχονται από το dLGE, 

το υπόλοιπο τμήμα του CeAl προέρχεται από το vLGE και τελικά ο CeAm 

προέρχεται κυρίως από το MGE (Bupesh et al., 2011). Μάλιστα, τα somatostatin 

θετικά νευρικά κύτταρα του CeAm προέρχονται από την οριακή περιοχή του MGE, 

την ΑΕΡ (Garcia-Lopez et al., 2008; Real et al., 2009).  

Τα ITCs γεννιούνται μετά την Ε11.5 (McConnell et al., 1983) στην dLGE και στην 

συνέχεια ακολουθούν την εσωτερική πτυχή του LMS για να καταλήξουν να 

περιβάλλουν το BLA σύμπλεγμα της αμυγδαλής (Waclaw et al., 2010). Στο πρόσθιο 
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και κοιλιακό τμήμα του BLA συμπλέγματος αναπτύσσουν έναν διακριτό νευρωνικό 

τομέα, ο οποίος αποκαλείται κύριος παρεμβαλλόμενος αμυγδαλοειδής πυρήνας, ΙΑ. 

Οι ITCs νευρώνες διαθέτουν μοριακό αποτύπωμα αντίστοιχο με εκείνο των 

ραβδοσωματίων (striosomes) του ραβδωτού, όπως Foxp2, Pbx3 και Meis2. Επίσης, 

κατά την ανάπτυξη, τα ITCs είναι θετικά σε μοριακούς δείκτες προέλευσης, όπως το 

Dlx5, με έκφραση στο LGE και MGE, και ένας μικρός αριθμός ITCs του ΙΑ είναι 

Pax6 θετικά, έκφραση στο  dLGE (Kaoru et al., 2010). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της παρούσας εργασίας, τα ITCs εκφράζουν δύο επιπλέον μεταγραφικούς 

παράγοντες, τον Ctip2, μοριακός δείκτης για τους μεσαίου μεγέθους ακανθώδεις 

νευρώνες (medium spiny neurons, MSN) του ραβδωτού αλλά και τους φλοιϊκούς 

προβολικούς νευρώνες του στρώματος V, και τον Crim1, με αντίστοιχη του Ctip2 

έκφραση στον φλοιό, αλλά και του ραβδωτού βάση αποτελεσμάτων της παρούσας 

διατριβής . 
 

Διαταραχές στην διαμόρφωση πυρήνων της αμυγδαλής Fras1
-/-

 ποντικιών: 

Ιστολογική και μοριακή μελέτη  

Η παρουσία μεταγράφων Fras1 στον πυρήνα της έξω αμυγδαλής (LA) και οι 

διαταραχές στην εκδήλωση του φόβου στα Fras1
-/-

 ποντίκια εγείρουν ερωτήματα 

σχετικά με την φυσιολογική διαμόρφωση της αμυγδαλής τους. Ως εκ τούτου, 

πραγματοποιήθηκε μελέτη στεφανιαίων τομών της αμυγδαλής ποντικιών διαφόρων 

ηλικιών μετά την γέννηση, με την χρήση της ιστολογικής χρώσης cresyl violet. Η 

επιλογή μίας ιστολογικής χρώσης επέτρεψε την παρατήρηση μεταβολών στην 

διαμόρφωση περιοχών του εγκεφάλου και την πυκνότητα νευρώνων σε αυτές. 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημική μελέτη στεφανιαίων τομών 

ενήλικων εγκεφάλων με την χρήση νευρικών μοριακών δεικτών, αποσκοπώντας στην 

επιβεβαίωση των ευρημάτων της ιστολογικής ανάλυσης. Οι χρησιμοποιηθέντες 

μοριακοί δείκτες είναι οι Foxp1, Foxp2, Ctip2 και Tbr1. Η επιλογή τους έγινε με 

γνώμονα την ανάπτυξη ενός διακριτού μοριακού προτύπου για κάθε μία από τις 

μελετώμενες εγκεφαλικές περιοχές (Εικ. 19).   

Foxp1 

O Foxp1 είναι μέλος της οικογένειας μεταγραφικών παραγόντων winged-

helix/forkhead. Στον τελικό εγκέφαλο, ο Foxp1 εκφράζεται στους προβολικούς 

νευρώνες κυρίως της μήτρας (matrix) του ραβδωτού (Ferland et al., 2003; Tamura et 

al., 2004; Takahashi et al., 2008), κύτταρα τα οποία προέρχονται από την κοιλιακή 

μοίρα του LGE (vLGE; Takahashi et al., 2008), καθώς επίσης στις στιβάδες IΙΙ-V του 

νεοφλοιού, στην CA1 υποπεριοχή του ιππόκαμπου και στο οσφρητικό φυμάτιο 

(Ferland et al., 2003; Takahashi et al., 2008). Πραγματοποιήθηκε διερευνητική 

ανοσοϊστοχημική μελέτη του συγκεκριμένου μεταγραφικού παράγοντα στην 

αμυγδαλή ενήλικων φυσιολογικών ποντικιών, λόγω της έλλειψης σχετικών 

δεδομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Foxp1 εντοπίστηκε στο CeAl, σε 

κάποια κύτταρα του ραχιαίου τμήματος του CeAc και στην υπερκείμενη μεταβατική 

περιοχή αμυγδαλής-ραβδωτού (amygdalo-striatal transition area) (Εικ. 19, 24Γ), 

περιοχές οι οποίες πράγματι προέρχονται από το vLGE (Bupesh et al., 2011; Waclaw 

et al., 2010).  
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Εικόνα 19: Οι μελετώμενοι πυρήνες της αμυγδαλής διαθέτουν διακριτή μοριακή ταυτότητα, 

καθώς εκφράζουν διαφορετικό συνδυασμό των δεικτών Tbr1, Ctip2, Foxp1 και Foxp2. BLA: 

έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, CeAc: θυλακιακός υποπυρήνας της CeA, 

CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, ITCs: παρεμβαλλόμενοι 

κυτταρικοί πληθυσμοί της αμυγδαλής, LA: έξω πυρήνας της αμυγδαλής, Stm: ραβδωτό. 

 

 

Εικόνα 20: O Foxp2 εκφράζεται ταυτόχρονα από τα ITCs του ΙΑ και από τα κύτταρα του 

υποκείμενου ΑΑΑ. (Α) Ανοσοεντοπισμός του Foxp2 (πράσινο) σε στεφανιαίες τομές 

εγκεφάλου φυσιολογικού ποντικιού ηλικίας P15, επίχρωση πυρήνων με propidium iodide 

(κόκκινο). (B) Ασπρόμαυρη απόδοση αποκλειστικά της ανοσοδραστικότητας του Foxp2. (Γ) 

Σχηματική απεικόνιση των πυρήνων της συγκεκριμένης περιοχής του τελικού εγκεφάλου 

βάση του άτλαντα Allen για εγκέφαλο ενήλικων ποντικιών. Σε όλες τις εικόνες είναι 

σημειωμένη η περιοχή των πυρήνων ΙΑ και ΑΑΑ. ΑΑΑ: πρόσθιος πυρήνας της αμυγδαλής, 

BLA: έξω βασική αμυγδαλή, BMA: έσω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, CeAc: 

θυλακιακός υποπυρήνας της CeA, CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας 

της CeA, EPv: ενδοαπιοειδής κοιλιακός πυρήνας, ΙΑ: κύριος παρεμβαλλόμενος πυρήνας της 

αμυγδαλής, ITCs: παρεμβαλλόμενοι κυτταρικοί πληθυσμοί της αμυγδαλής, LA: έξω πυρήνας 

της αμυγδαλής, MeA: έσω πυρήνας της αμυγδαλής, Pir: απιοειδής λοβός, SI: ανώνυμη ουσία, 

scale bar: 200 μm. 
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Foxp2 

Ο Foxp2 ανήκει στην ίδια οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων με τον Foxp1. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης εκφράζεται στον φλοιό (στριβάδα VI), τον θάλαμο, τα 

κύτταρα Purkinje της παρεγκεφαλίδας (Ferland et al., 2003), τα κύτταρα των 

ραβδοσωματίων (striosomes) του ραβδωτού αλλά και τα ITCs (Waclaw et al., 2010; 

Kaoru et al., 2010; Takahashi et al., 2008). Πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημεία σε 

εγκεφάλους ενήλικων φυσιολογικών ποντικιών. Ο Foxp2 εντοπίστηκε να εκφράζεται 

από τα ITCs, τα κύτταρα του πρόσθιου πυρήνα της αμυγδαλής (anterior amygdala, 

AAA) και τα κύτταρα του ραβδωτού (συμπεριλαμβανομένης της μεταβατική περιοχή 

μεταξύ αμυγδαλής-ραβδωτού) αλλά όχι από τα γειτονικά κύτταρα της CeA (Εικ. 19, 

20 και 23Γ). 

Ctip2 

Ο Ctip2 (Chicken ovalbumin upstream promoter Transcription factor-Interacting 

Proteins) είναι μεταγραφικός παράγοντας και εκφράζεται στον φλοιό (κυρίως στην 

στιβάδα IV και δευτερευόντως στην στιβάδα VI), στις υποπεριοχές CA1, CA2 και 

οδοντωτή έλικα του ιππόκαμπου, τον απιοειδή φλοιό, το ραβδωτό, τον NLOT, το 

οσφρητικό φύμα και την αμυγδαλή (όχι σε όλους τους πυρήνες της) (Leid et al., 

2004). Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής περιγραφή για το πρότυπο εντοπισμού στους 

αμυγδαλοειδής πυρήνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, το 

πρότυπο έκφρασης του Ctip2 περιλαμβάνει και τις τρεις υποπεριοχές του CeA, με 

εντονότερη έκφραση στα κύτταρα του υποπυρήνα CeAl. Επιπλέον, καταγράφηκε ένα 

απρόσμενο αποτέλεσμα καθώς από την παρατήρηση της ανοσοϊστοχημείας 

διαπιστώθηκε πως ο Ctip2 εκφράζεται από την πλειοψηφία των ITCs, είτε αυτά 

εντοπίζονται στις περιθυλάκιες δεσμίδες (PCCs), είτε στο ΙΑ. Πραγματοποιήθηκε 

πείραμα διπλής ανοσοϊστοχημείας με την ταυτόχρονη χρήση αντισωμάτων για τον 

εντοπισμό του Foxp2 και του Ctip2, αποσκοπώντας στην επιβεβαίωση του 

καταγεγραμμένου προτύπου εντοπισμού της Ctip2 στα ITCs. Πράγματι, ο 

συνεντοπισμός των Foxp2 και Ctip2 ήταν απόλυτος στα IA (Εικ. 21). Επιπλέον, ο 

δείκτης Ctip2 εκφράζεται αποκλειστικά στα κύτταρα του ΙΑ και όχι από τα κύτταρα 

του ΑΑΑ, επιτρέποντας την διάκριση των δύο πυρήνων κατά την μελέτη του ΙΑ (Εικ. 

21Γ). Μάλιστα, το πρότυπο έκφρασης του Ctip2 φαίνεται ευρύτερο όσον αφορά τα 

PCCs (Εικ. 21Β). Συνεπώς, ο Ctip2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοριακός δείκτης 

των ITCs του ΙΑ. 
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Εικόνα 21: Το Ctip2 (πράσινο) και ο δείκτης των ITCs Foxp2 (κόκκινο) συνεκφράζονται στο 

ΙΑ (κίτρινο). (Α) Γενική άποψη της αμυγδαλής σε στεφανιαίες τομές εγκεφάλου ποντικιού 

ηλικίας Ρ15 (10x φακός). (Β) Τα PCCs (βέλη) γύρω από το BLA φαίνεται να εκφράζουν 

Ctip2 αλλά όχι Foxp2 στη μεγάλη τους πλειοψηφία (20x φακός). (Γ) Οι νευρώνες του ΙΑ 

εκφράζουν και τους δύο δείκτες ταυτόχρονα, αν και το Foxp2 εκφράζεται επιπλέον από 

κύτταρα του υποκείμενου ΑΑΑ (arrowheads). ΑΑΑ: πρόσθιος πυρήνας της αμυγδαλής, 

BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, ΙΑ: κύριος παρεμβαλλόμενος 

πυρήνας της αμυγδαλής, scale bar: 100 μm. 

Tbr1 

Ο Tbr1 (T-brain-1) είναι ένας εγκεφαλο-ειδικός T-box μεταγραφικός παράγοντας. 

Κατά την εμβρυογένεση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

εγκεφαλικού φλοιού και των οσφρητικών βολβών (Bulfone et al., 1998; Hevner et al., 

2001). Ο Tbr1 εντοπίζεται ήδη από την Ε10.5 στα επιφανειακά κύτταρα του χιτωνίου 

(Bulfone et al., 1995), την προφλοιϊκή πλάκα (preplate) και τα Cajal Retzius κύτταρα. 

Στα αργότερα στάδια της ανάπτυξης, εντοπίζεται κυρίως στον πυρήνα των νευρώνων 

της φλοιϊκής στιβάδας VI (δευτερευόντως ως διάχυτο πυρηνικό και 

κυτταροπλασματικό σε νευρώνες της φλοιϊκής στιβάδας V; Hong et al., 2007), τον 

ιππόκαμπο, τον απιοειδή λοβό και το έξω-βασικό σύμπλεγμα της αμυγδαλής (Puelles 

et al., 2000; Hevner et al., 2001). 

Κύριος παρεμβαλλόμενος πυρήνας της αμυγδαλής (ΙΑ) 

Η συγκριτική ιστολογική μελέτη της δομικής οργάνωσης του τελικού εγκεφάλου 

κατέδειξε προβληματική διαμόρφωση του ΙΑ των Fras1
-/-

 ποντικιών. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε περιορισμός τις επιφάνειας αλλά και του αριθμού των νευρώνων του 

ανά στεφανιαία τομή (Εικ.22 και 23Α, Β). Ωστόσο, στα ενήλικα Fras1
-/-

 ποντίκια 

παρατηρείται ελαφρά ουραία επέκταση του ΙΑ (επιπλέον 40 μm). Τα PCCs δεν 

φαίνεται να επηρεάζονται δραματικά, αν και κάποια ποντίκια εμφανίζουν αυξημένο 

αριθμό κυττάρων στην πρόσθια μοίρα του BLA συμπλέγματος.  
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Εικόνα 22: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια διαθέτουν αμυγδαλή με διαταραγμένη μορφολογία. (A, B) 

Γενική άποψη στεφανιαίων τομών παραφίνης από εγκέφαλο ποντικιού ηλικίας P15, 

επεξεργασμένες με την ιστολογική χρώση cresyl violet. (Γ, Δ) Μεγέθυνση στην περιοχή της 

αμυγδαλής. BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, CeAc: θυλακιακός 

υποπυρήνας της CeA, CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, 

IΑ: κύριος παρεμβαλλόμενος πυρήνας της αμυγδαλής. 

Ακολούθως, επιχειρήθηκε να επιβεβαιωθεί η αποκλίνουσα διαμόρφωση του ΙΑ των 

Fras1
-/-

 ποντικιών με την χρήση νευρικών μοριακών δεικτών. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε ο Foxp2, καθώς είναι γνωστό ότι εκφράζεται από τα ITCs (Waclaw 

et al., 2010; Kaoru et al., 2010). Ωστόσο, o Foxp2 εκφράζεται και από τα κύτταρα 

του πρόσθιου αμυγδαλοειδή πυρήνα (anterior amygdale nucleus, AAA) (Εικ. 20), τα 

οποία βρίσκονται σε επαφή με την κοιλιακή επιφάνεια της πρόσθιας μοίρα του ΙΑ. 

Συνεπώς, στους εγκεφάλους των Fras1
-/-

 ποντικιών δημιουργήθηκε σύγχυση για τα 

ακριβή όρια του ΙΑ λόγω της παρουσίας των Foxp2-θετικών κυττάρων του AAA 

στην περιοχή της διαταραχής, οπότε αποκλείσθηκε από την μελέτη των ITCs. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε με τον ανοσοεντοπισμό του 

Ctip2, ο οποίος εκφράζεται από τα Foxp2-θετικά ITCs και όχι από τα γειτονικά 

κύτταρα του ΑΑΑ (Εικ. 21). Σε Fras1
-/-

 ενήλικα ποντίκια, η Ctip2 ανοσοϊστοχημεία 

αποκάλυψε διαταραγμένη διαμόρφωση του ΙΑ, αντίστοιχη με εκείνη της ιστολογικής 

χρώσης, καθώς βρέθηκε περιορισμός των Ctip2-θετικών νευρώνων με ταυτόχρονο 

περιορισμό της πυκνότητας και της επιφάνειας την οποία καλύπτουν τα κύτταρα του 

ΙΑ σε στεφανιαίες τομές (Εικ.24). 
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Εικόνα 23: Διαταραχές στον αριθμό των κυττάρων και την επιφάνεια ανά τομή πυρήνων της 

αμυγδαλής των Fras1
-/-

 ποντικιών. Στεφανιαίες τομές παραφίνης από εγκεφάλους ενήλικων 

φυσιολογικών (μπλε, ηλικίας 3 μηνών) και Fras1
-/-

 (κόκκινο, ηλικίας 3.5 μηνών) ποντικιών 

υπέστησαν επεξεργασία με ιστολογική χρώση cresyl violet. Ακολούθως, υπολογίστηκε η 

επιφάνεια (μm
2
) και ο αριθμός των κυττάρων του IA (Α, Β), του CeAl (Γ, Δ), του CeAm (Ε, 

ΣΤ) και του BLA (Ζ, Η) ανά τομή πάχους 10 μm. Οι παρουσιαζόμενες τιμές είναι η μέση 

τιμή τεσσάρων συναπτών τομών. Η θέση 0 των διαγραμμάτων συμπίπτει με την θέση -0.88 

mm από το βρέγμα (Allen Mouse Brain Atlas). Η ανάλυση εξελίχθηκε με κατεύθυνση 

πρόσθια  οπίσθια και περιελάμβανε ολόκληρο τον ΙΑ πυρήνα. Στα Fras1
-/-

 ποντίκια η 

μελέτη επιμηκύνθηκε για επιπλέον  0.04 mm, περιοχή -1.16mm έως -1.2mm από το βρέγμα, 

λόγω επέκτασης προς τα πίσω του ΙΑ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα της συγκεκριμένης 

περιοχής του εγκεφάλου για τα φυσιολογικά ποντίκια (§). BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: 

κεντρικής αμυγδαλής, CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, 

IΑ: κύριος παρεμβαλλόμενος πυρήνας της αμυγδαλής. 
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Κεντρικός πυρήνας της αμυγδαλής (CeA) 

Άλλος ένας αμυγδαλοειδής πυρήνας με εκτεταμένες διαταραχές στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

είναι ο CeA. Οι καταγραφείσες διαταραχές του CeA, περιορίζονταν στην πρόσθια 

μοίρα του (κυρίως από -0.88 έως -1.155 mm από το βρέγμα). Η οπίσθια μοίρα δεν 

φάνηκε ιδιαίτερα διαταραγμένη ως προς την διαμόρφωση και πυκνότητα των 

κυττάρων της σε κανένα από τους μελετημένους εγκέφαλους.  

Αφύσικος κυτταρικός πληθυσμός στον CeA των Fras1
-/-

 ποντικιών – Έξω 

υποπυρήνας της κεντρικής αμυγδαλής (CeAl)  

Ραχιαία της πρόσθιας μοίρας της CeA των Fras1
-/-

 ποντικιών εντοπιζόταν ένα μεγάλο 

αταυτοποίητο κυτταρικό άθροισμα, χωρίς να παρατηρείται αντίστοιχη δομή στα 

φυσιολογικά ποντίκια. Ο ασυνήθιστος αυτός κυτταρικός πληθυσμός των 

μεταλλαγμάτων καταλάμβανε την περιοχή του CeAl και ολόκληρο το ραχιαίο CeAm 

(Εικ. 22). Παρατηρώντας την κυτταρική οργάνωση της συγκεκριμένης δομής και την 

μορφολογία των πυρήνων, διαπιστώθηκε πως προσομοιάζει αρκετά τον CeAl 

υποπυρήνα, καθώς διέθετε μεγάλη κυτταρική ομοιογένεια και πυκνότητα ενώ τα 

κύτταρα θύμιζαν τους μεσαίου μεγέθους ακανθώδεις νευρώνες κατά αντιστοιχία του 

CeAl (McDonald AJ, 1982). Θεωρώντας πως πράγματι ο συγκεκριμένος αφύσικος 

κυτταρικός πληθυσμός είναι CeAl (θέση η οποία μελετάται παρακάτω), τότε η 

πρόσθια μοίρα του CeAl των Fras1
-/-

 εμφανίζεται διογκωμένη. Μάλιστα, φάνηκε να 

καταλαμβάνει την διπλάσια επιφάνεια στις πιο πρόσθιες στεφανιαίες τομές της 

αμυγδαλής σε σύγκριση με αντίστοιχες περιοχές φυσιολογικών ποντικιών (-0.88 mm 

από το βρέγμα, 0-40 μm wt: 46229±3946 μm
2
; Fras1

-/-
: 112058 ± 11228 μm

2
, 

p=0,036) (Εικ. 23Γ). Ανάλογη αύξηση καταγράφηκε και στον αριθμό των κυττάρων 

του υποπυρήνα (-0.88 mm από το βρέγμα, 0-40 μm wt: 126±23,69 κύτταρα/τομή; 

Fras1
-/-

: 270,83±13,13 κύτταρα/τομή, p=0,021) (Εικ. 23Δ). Ο αριθμός των κυττάρων 

και η επιφάνεια ανά τομή του CeAl υποπυρήνα σταδιακά επανέρχονταν στα κανονικά 

επίπεδα καθώς η ανάλυση προχωρούσε σε πιο οπίσθιες στεφανιαίες τομές του 

τελικού εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών. Αξίζει να αναφερθεί πως η 

παρατηρούμενη διόγκωση της πρόσθιας μοίρας του CeAl μπορεί να ποικίλει 

σημαντικά μεταξύ διαφορετικών μεταλλαγμάτων αλλά και μεταξύ της αριστερής και 

δεξιάς αμυγδαλής ενός και μόνο Fras1
-/-

 ποντικιού.  

Η μορφολογία των κυττάρων του CeAl είναι παρόμοια με την μορφολογία των 

κυττάρων του ραβδωτού (McDonald AJ, 1982), ενώ και η καταγωγή τους συμπίπτει, 

καθώς προέρχονται κυρίως από το vLGE (Bupesh et al., 2011; Waclaw et al., 2010). 

Στα Fras1
-/-

 ποντίκια ο ασυνήθιστος πρόσθιο-ραχιαίος κυτταρικός πληθυσμός φέρει 

και αυτός χαρακτηριστικά ραβδωτού, ενώ τα όρια μεταξύ ραχιαίου CeA και 

μεταβατικής ζώνης μεταξύ αμυγδαλής-ραβδωτού σε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν 

χάνονται. Συνεπώς, έπρεπε να διαπιστωθεί εάν αυτός ο κυτταρικός πληθυσμός 

αποτελεί επέκταση του ραβδωτού προς την CeA (ύπαρξη Foxp2 θετικών κυττάρων 

εντός της Foxp2-αρνητικής CeAl) ή είναι αναπόσπαστο τμήμα του CeA και δεν 

συσχετίζεται με το ραβδωτό (ύπαρξη αποκλειστικά Foxp2 αρνητικών κυττάρων). Η 
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ανοσοϊστοχημεία έδειξε πως το συγκεκριμένο κυτταρικό άθροισμα δεν εκφράζει 

Foxp2 και άρα ανήκει στον CeA (Εικ. 24). 

  

Εικόνα 24: Το αφύσικο κυτταρικό άθροισμα ραχιαία της πρόσθιας μοίρας του CeA των 

Fras1
-/-

 ποντικιών είναι Foxp2 αρνητικό, όπως τα κύτταρα του CeAl των φυσιολογικών 

ποντικιών. Αντίθετα, το υπερκείμενο ραβδωτό διαθέτει Foxp2 θετικά κύτταρα. 

Ανοσοεντοπισμός Foxp2 (πράσινο) σε στεφανιαίες τομές εγκεφάλου φυσιολογικών (Α-Γ) και 

Fras1
-/-

 ποντικιών (Δ-ΣΤ) ηλικίας Ρ15. Οι πυρήνες είναι επιχρωματισμένοι με propidium 

iodide (ΡΙ, κόκκινο). BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρικής αμυγδαλής, CeAl: έξω 

υποπυρήνας της CeA, ITCs: παρεμβαλλόμενος κυτταρικός πληθυσμός της αμυγδαλής, scale 

bar: 100μm. 

Αφού επιβεβαιώθηκε πως ο αφύσικος κυτταρικός πληθυσμός ραχιαία της πρόσθιας 

μοίρας της CeA αποτελεί διαταραχή στη διαμόρφωσή της, ελέγχθηκε με δύο ακόμα 

νευρικούς μοριακούς δείκτες για τον καθορισμό επακριβώς της υπομονάδας του CeA 

την οποία αντιπροσωπεύει. Οι δείκτες αυτοί είναι ο Ctip2 και ο Foxp1. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημείας σε εγκεφάλους Fras1
-/-

 ποντικιών, τα 

υπεράριθμα κύτταρα ήταν κυρίως Ctip2-θετικά, και μάλιστα, τα επίπεδα έκφρασης 

του Ctip2 ήταν υψηλά (Εικ. 25 Δ-ΣΤ), το οποίο δεν παρατηρείται στους υπόλοιπους 

υποπυρήνες της CeA των φυσιολογικών ποντικιών παρά μόνο στον CeAl (Εικ. 25 Α-

Γ). Επιπλέον, στα Fras1
-/-

 ποντίκια, όλα τα κύτταρα αυτού του ασυνήθιστου 

αθροίσματος ραχιαία του CeA ήταν θετικά στο Foxp1, όπως άλλωστε και στα 

φυσιολογικά ποντίκια. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ο διογκωμένος 

Ctip2/Foxp1 θετικός κυτταρικός πληθυσμός περιοριζόταν σταδιακά καθώς η 

ανάλυση προχωρούσε προς την μέση της αμυγδαλής, επιβεβαιώνοντας το πρότυπο 

της γενικής ιστολογικής ανάλυσης. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων ανοσοϊστοχημικού 

εντοπισμού μοριακών δεικτών στον φυσιολογικό CeAl υποπυρήνα, καταγράφηκε το 

εξής πρότυπο έκφρασης: Foxp1+/Foxp2-/Ctip2+/Tbr1-. Το συγκεκριμένο πρότυπο 

είναι διακριτό από το αντίστοιχο των γειτονικών του CeAl πυρήνων και υποπυρήνων 
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(CeAm: Foxp1-/Foxp2-/Ctip2+/Tbr1-; BLA: Foxp1-/Foxp2-/Ctip2-/Tbr1+; 

μεταβατική περιοχή αμυγδαλής-ραβδωτού: Foxp1+/Foxp2+/Ctip2+/Tbr1-) (Εικ. 19). 

Ο ασυνήθιστος κυτταρικός πληθυσμός της CeA των Fras1
-/-

 ποντικιών διαθέτει 

πρότυπο Foxp1+/Foxp2-/Ctip2+/Tbr1-, αντίστοιχο με αυτό του CeAl των 

φυσιολογικών ποντικιών. Συνεπώς, ο αφύσικος κυτταρικός πληθυσμός ραχιαία της 

πρόσθιας μοίρας του CeA πιθανότατα αποτελεί μία διόγκωση της πρόσθιας μοίρας 

του CeAl στα μεταλλάγματα. 

 

Εικόνα 25: Ο ασυνήθιστος κυτταρικός πληθυσμός ραχιαία της πρόσθιας μοίρας του CeA των 

Fras1
-/-

 ποντικιών (Δ-ΣΤ) είναι Foxp1 και Ctip2 θετικός, όπως τα κύτταρα του CeAl των 

φυσιολογικών ποντικιών. Ανοσοεντοπισμός Foxp1 (κόκκινο) και Ctip2 (πράσινο) σε 

στεφανιαίες τομές εγκεφάλου φυσιολογικών (Α-Γ) και Fras1
-/-

 ποντικιών (Δ-ΣΤ) ηλικίας 

Ρ15. BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρικής αμυγδαλής, CeAc: θυλακιακός 

υποπυρήνας της CeA, CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA, CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA, 

IΑ: κύριος παρεμβαλλόμενος πυρήνας της αμυγδαλής, scale bar: 100μm. 

Έσω υποπυρήνας της κεντρικής αμυγδαλής (CeAm) 

Παράλληλα, στα Fras1
-/-

 ποντίκια, η πρόσθια μοίρα του CeAm υποπυρήνα διέθετε 

λιγότερα κύτταρα. Μάλιστα, στις πιο πρόσθιες τομές μελέτης (-0.88 mm από το 

βρέγμα), ο CeAm διέθετε σχεδόν τα μισά κύτταρα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 

ανάλυσης από αντίστοιχες περιοχές των φυσιολογικών ποντικιών (Εικ. 23ΣΤ). 

Επιπλέον, η επιφάνεια ανά τομή της πρόσθιας μοίρας του CeAm ήταν περιορισμένη 

(Εικ. 23Ε). Η παρατηρούμενη ατροφία μπορεί να ποικίλει σημαντικά τόσο μεταξύ 

διαφορετικών υποκειμένων όσο και μεταξύ αριστερής και δεξιάς αμυγδαλής του ίδιου 

μεταλλάγματος. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως το μέγεθος του CeAm στα 

Fras1
-/-

 ποντίκια δεν περιοριζόταν μόνο από την εξάπλωση του ασυνήθιστου 

ραχιαίου κυτταρικού αθροίσματος (CeAl) αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και από την 

εξάπλωση της παρακείμενης ανώνυμης ουσίας (substantia innominate, SI) (Εικ. 

26Δ). Η ανοσοϊστοχημική ανάλυση με την χρήση των προαναφερθέντων νευρικών 

δεικτών, επιβεβαίωσε την διατήρηση του μοριακού προτύπου του CeAm των Fras1
-/-

 

ποντικιών (Foxp1-/Foxp2-/Ctip2+/Tbr1-). Επιπλέον, με τον Ctip2 επιβεβαιώθηκε η 
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περιορισμένη παρουσία κυττάρων στο πρόσθιο τμήμα του CeAm υποπυρήνα των 

μεταλλαγμάτων (Εικ. 25Ε). 

Θυλακιακός υποπυρήνας της κεντρικής αμυγδαλής (CeAc)  

Ο CeAc υποπυρήνας εμφάνισε μεγάλες διακυμάνσεις εντός του μελετημένου Fras1
-/-

 

πληθυσμού ποντικιών, καθώς σε κάποια υποκείμενα δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις 

από τα αντίστοιχα φυσιολογικά, ενώ σε κάποια άλλα καταγράφηκε περιορισμός των 

κυττάρων στην πρόσθια μοίρα του (Εικ. 22Δ). Οι συγκεκριμένες διαταραχές του 

CeAc υποπυρήνα αποκαθίσταντο σταδιακά καθώς η ανάλυση προχωρούσε σε πιο 

οπίσθιες στεφανιαίες τομές, όπως άλλωστε και στους υπόλοιπους CeA υποπυρήνες. 

Η ανοσοϊστοχημική ανάλυση στα Fras1
-/-

 ποντίκια έδειξε πως διατηρεί το μοριακό 

πρότυπο των φυσιολογικών ποντικιών, Foxp1+(μόνο ραχιαία)/Foxp2-/Ctip2+/Tbr1-. 

Η μόνη περιστασιακά εμφανιζόμενη διαφοροποίηση ήταν μία επέκταση των Foxp1 

θετικών κυττάρων στα πιο κοιλιακά τμήματα της πρόσθιας μοίρας του υποπυρήνα 

(Εικ. 25Ε). 

 

Εικόνα 26: Διαταραχές στην μορφολογία της αμυγδαλής παρατηρήθηκε τόσο σε νεογέννητα όσο και 

σε ενήλικα Fras1
-/-

 ποντίκια. (Α-Β) Επισήμανση του ΒLA συμπλέγματος και της CeA φυσιολογικών 

(Α) και Fras1
-/-

ποντικιών. Στα τελευταία διακρίνεται υψηλότερη πυκνότητα κυττάρων ραχιαία και 

περιορισμένη κοιλιακά στην CeA. (Γ-Δ) Αντίστοιχη περιοχή σε ενήλικο εγκέφαλο φυσιολογικών (Γ; 

ηλικίας 4 μηνών) και Fras1
-/-

 (Δ; ηλικίας 2.5 μηνών) ποντικιών, επιπλέον διακρίνονται ο ΙΑ και οι 

τρεις υποπεριοχές της CeA. Με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζονται τα όρια μεταξύ του 

CeAm και της SI. Στα Fras1
-/-

 ποντίκια (Δ) παρατηρείται ένα μεγάλο τμήμα του υποκυτταρικού CeAm 

να υποκαθίσταται από νευρικό ιστό, ο οποίος διαθέτει χαρακτηριστικά του γειτονικού SI. Στεφανιαίες 

τομές επεξεργασμένες με cresyl violet, BLA: έξω βασική αμυγδαλή, CeA: κεντρική αμυγδαλή, CeAm: 

έσω υποπυρήνας της CeA, IΑ: κύριος παρεμβαλλόμενος κυτταρικός πληθυσμός της αμυγδαλής, SI: 

ανώνυμη ουσία. 
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Έξω βασικό σύμπλεγμα της αμυγδαλής (BLA) 

Το BLA σύμπλεγμα αποτέλεσε τον αμυγδαλοειδή πυρήνα αναφοράς στην παρούσα 

μελέτη, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην στοίχιση των τομών από διαφορετικά ζώα. 

Ωστόσο, κατά την ανάλυση της αμυγδαλής προέκυψε μία ανέλπιστη, καθότι 

δυσδιάκριτη, απόκλιση στο BLA σύμπλεγμα. Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφάνισαν ελαφρά 

χαμηλότερο ρυθμό αύξησης της επιφάνειας και του αριθμού κυττάρων ανά 

στεφανιαία τομή του BLA καθώς προχωρούσε η ανάλυση από εμπρός προς τα πίσω 

σε σύγκριση με τα φυσιολογικά (Εικ. 23Ζ, Η). Αυτή η μικρή απόκλιση οδηγεί στην 

διαμόρφωση μίας στατιστικά σημαντικής διαφοράς μετά την θέση -1.160 mm από το 

βρέγμα. Η συγκεκριμένη απόκλιση χρειάζεται περαιτέρω μελέτη λόγω του μικρού 

δείγματος ποντικιών στα οποία καταμετρήθηκαν επιφάνειες και κύτταρα.  

Αναπτυξιακή πιθανά η αιτία της διαταραχής στην διαμόρφωση της αμυγδαλής 

στα Fras1
-/-

 ποντίκια.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε η συγκριτική μελέτη της 

μορφολογίας της αμυγδαλής μεταξύ φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών, ηλικίας 

περίπου 2-3 μηνών. Βάση των αποτελεσμάτων, η αμυγδαλή των Fras1
-/-

 ποντικιών 

εμφάνισε μία αποκλίνουσα διαμόρφωση, καθώς ο ΙΑ πυρήνας φαίνεται να είναι 

πεπιεσμένος ραχιαιο-κοιλιακά και να επεκτείνεται προς τα πίσω, η πρόσθια μοίρα του 

CeAl υποπυρήνα είναι διογκωμένη και κυτταρικά υπεράριθμη, ενώ παράλληλα η 

πρόσθια μοίρα του CeAm είναι περιορισμένη και υποκυτταρική. Ωστόσο, δεν ήταν 

σαφές αν οι παρατηρούμενες διαταραχές έχουν αναπτυξιακή προέλευση ή είναι 

επίκτητες και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου (κυτταρικός θάνατος, 

κυτταρική συσσώρευση σε μετεβρυϊκά στάδια). Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο 

ερώτημα ελέχθησαν με ιστολογική και μοριακή ανάλυση εγκέφαλοι φυσιολογικών 

και Fras1
-/-

 ποντικιών όλου του μεταγεννητικού φάσματος, P1 (Εικ. 26Α-Β), Ρ15 

(Εικ. 22) και ηλικίας 6 μηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αντίστοιχες διαταραχές 

παρατηρήθηκαν σε όλες τις εξετασθείσες ηλικίες. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 

φαινότυπος δεν φαίνεται να προκαλείται μετά την γέννηση και άρα αποτελεί πιθανά 

προβλήματα στην ανάπτυξη της αμυγδαλής των Fras1
-/-

 ποντικιών.  

3.2.2 Ιππόκαμπος 

Βάση των πειραμάτων εξαρτημένου φόβου, η αμυγδαλή διαθέτει περιορισμένη 

ικανότητα απομνημόνευσης στα Fras1
-/-

 ποντίκια. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 

εγείρουν το ερώτημα σχετικά με την ικανότητα απομνημόνευσης από το κύριο 

όργανο μνήμης και μάθησης του εγκεφάλου, τον ιππόκαμπο. 
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Παράρτημα 3: Ανάπτυξη ιππόκαμπου 

Ο ιππόκαμπος αποτελεί την έσω ουραία προέκταση του αρχέγονου φλοιού. Η 

ανάπτυξη του ιππόκαμπου εξαρτάται από μία σειρά μοριακών διεργασιών ρύθμισης 

του τελικού τους κυτταρικού προγραμματισμού. Κατά την Ε10.5, έχει καθοριστεί ο 

φλοιϊκός ενάντια στο hem μοριακό προγραμματισμό, ως απόρροια του διαμοριακού 

ανταγωνισμού μεταξύ του Lhx2 και των BMPs και της επικράτησης του πρώτου 

(Mangale et al., 2008). Ωστόσο, η διαμόρφωση του ιππόκαμπου προϋποθέτει την 

παρουσία του hem πλησίον του (Mangale et al., 2008), καθώς εξαρτάται από την 

hem-επαγόμενη wnt σηματοδότηση (Lee et al., 2000; Machon et al., 2007). Κατά την 

Ε12.5 έχει ήδη προκαθοριστεί μοριακά η ακριβής θέση ανάπτυξης των διαφόρων 

υποπεριοχών του ιππόκαμπου μέσα στο έσω φλοιϊκό νευροεπιθήλιο (Tole and Grove, 

2001), ενώ την Ε14.5 ξεκινάει η ακτινωτή μετανάστευση και η διαμόρφωση των 

τριών στιβάδων των CA υποπεριοχών και Ε16.5 η διαμόρφωση της οδοντωτής έλικας 

DG (Nakahira and Yuasa, 2005). 

Ο μοριακός καθορισμός των διαφορετικών υποπεριοχών του ιππόκαμπου είναι ένα 

πεδίο το οποίο εξελίσσεται την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα λιγοστά 

δεδομένα, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα, είναι γνωστό πως ο προσδιορισμός της 

CA1 υποπεριοχής του ιππόκαμπου εξαρτάται από την δράση του Zbtb20 (broad 

complex, tramtrack, bric-a-brac) BTB-zinc finger, καθώς η απόκτηση της αναγκαίας 

διαμόρφωσης και του μοριακό προτύπου της CA1 επάγεται από τον συγκεκριμένο 

μεταγραφικό πρότυπο (Xie et al., 2010; Nielsen et al., 2010), ακόμα και έκτοπα στον 

έσω ραχιαίο φλοιό (Nielsen et al., 2007). Αυτό το επιτυγχάνει ρυθμίζοντας την 

έκφραση πολλών δεικτών προσδιορισμού φλοιϊκών υποπεριοχών, όπως Cux1, Cux2, 

Fezf2, Foxp2, Satb2, Tbr1 και άλλους (Nielsen et al., 2013). Επιπλέον, πρόσφατα 

αποκαλύφθηκε πως ο κυτταρικός προγραμματισμός των κοκκιωδών κυττάρων του 

DG επάγεται μετα-μιτωτικά από το prospero-related homeobox μεταγραφικό 

παράγοντα Prox1. Όταν ο Prox1 δεν είναι λειτουργικός, τα κύτταρα αυτά αποκτούν 

κυτταρικό προγραμματισμό πυραμιδικών νευρώνων της CA3 υποπεριοχής, αν και η 

διαμόρφωση του DG δεν μεταβάλλεται δραματικά (Iwano et al., 2012). 

Ανατομία - Λειτουργία 

Ο ιππόκαμπος θεωρείτε ως η έσω προέκταση του φλοιού. Φυλογενετικά αποτελεί 

προγενέστερη δομή του νεοφλοιού και ως εκ τούτου αποκαλείται αρχιφλοιός. 

Επιπλέον, ανήκει στο μεταιχμιακό σύστημα όπως άλλωστε και η αμυγδαλή. Στον 

ιππόκαμπο διακρίνονται δύο κύριες πτυχωμένες δομές, η οδοντωτή έλικα (dentate 

gyrus, DG) και το Αμμώνειο Κέρας (Ammon’s horn, Cornus Ammonis, CA) στο 

οποίο διακρίνονται τρεις υποπεριοχές, CA1, CA2 και CA3. Η διάκριση των 

παραπάνω υποπεριοχών του Αμμώνειου Κέρατος βασίζεται στον εντοπισμό τους, την 

μοριακή ταυτότητά τους αλλά και σε διαφορές στην διανευρωνική συνδεσμολογία 

τους. Ο ιππόκαμπος διαθέτει ένα βασικό νευρικό τύπο, τους πυραμιδικούς νευρώνες 

για την CA και τα κοκκιώδη κύτταρα για τον DG, ρυθμιζόμενο από ένα τοπικό 

δίκτυο ενδονευρώνων.  

Οι δομές του ιππόκαμπου οργανώνονται σε τρία διακριτά στρώματα. Στην CA1 

υποπεριοχή διακρίνονται οι εξής στιβάδες: στην μέση υπάρχει μία λεπτή στιβάδα, 

στην οποία διατάσσονται ομοιόμορφα οι πυραμιδικοί νευρώνες και αποκαλείται 

στιβάδα πυραμοειδών κυττάρων του ιππόκαμπου (stratum pyramidale). Εξωτερικά 

της πυραμιδικής στιβάδας, συγκεντρώνονται οι απαγωγές ίνες, νευραξονικές 
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προβολές των πυραμιδικών νευρώνων, σχηματίζοντας την στιβάδα πολύμορφων 

κυττάρων του ιππόκαμπου (stratum oriens). Εσωτερικά της πυραμιδικής στιβάδας 

διατάσσεται το δενδριτικό πεδίο των πυραμιδικών νευρώνων. Σε αυτήν την στιβάδα 

υπάρχουν δύο ζωνώσεις με προσαγωγές ίνες, η ακτινωτή στιβάδα ιππόκαμπου 

(stratum radiatum) πλησίον της πυραμιδικής στιβάδας και η πιο απομακρυσμένη 

βοθριώδης-μοριώδης στιβάδα του ιππόκαμπου (stratum lacunosum-moleculare). Οι 

ενδονευρώνες συναντώνται σε όλες τις προαναφερθείσες στιβάδες (Klausberger and 

Somogyi, 2008). Αντίστοιχα, η οδοντωτή έλικα αποτελείται από τις εξής περιοχές: 

μοριώδης στιβάδα (stratum moleculare) με προσαγωγές ίνες και το δενδριτικό πεδίο 

των κοκκιωδών νευρώνων, κοκκιώδης στιβάδα (stratum granulosum) όπου 

διατάσσονται τα κοκκιώδη κύτταρα και πολυμορφική στιβάδα (polymorphic layer) με 

τις απαγωγές ίνες του DG και αρκετούς ενδονευρώνες.  

Η νευρωνική δικτύωση του ιππόκαμπου είναι κατά κύριο λόγο μονής κατεύθυνσης 

και δημιουργούν ένα βρόχο. Προσαγωγές ίνες από τον ενδορινικό φλοιό διεγείρουν 

τα κοκκιώδη νευρικά κύτταρα της οδοντωτής έλικας και της CA3 περιοχής (perforant 

path). Επιπλέον, οι διεγερμένοι νευρώνες του DG προβάλλουν στην CA3 περιοχή 

(mossy fibers). Ακολούθως, οι CA3 πυραμιδικοί νευρώνες προβάλουν στην CA1 

μέσω του Schaffer collateral pathway αλλά και στην CA1 του ιππόκαμπου στο 

αντίθετο ημισφαίριο μέσω του associational commissural. Οι απαγωγές ίνες του CA1 

κατευθύνονται προς το υπόθεμα ιππόκαμπου (subiculum), του οποίου οι νευρώνες 

προβάλουν στον ενδορινικό φλοιό, κλείνοντας τον βρόχο. 

Ο ιππόκαμπος συμμετέχει σε διαδικασίες ανάπτυξης έκδηλης μνήμης (explicit 

memory) για συνειδητές αναμνήσεις. Η έκδηλη μνήμη περιλαμβάνει την επεισοδιακή 

ή αυτοβιογραφική μνήμη (episodic memory), η οποία σχετίζεται με την 

απομνημόνευση προσωπικών συμβάντων, καθώς και την σημασιολογική μνήμη 

(semantic memory) η οποία αναφέρεται σε γνώσεις βασισμένες στην αντίληψη και σε 

τεκμηριωμένες πληροφορίες. Επιπλέον, ο ιππόκαμπος συμβάλει στην χωρική μνήμη  

και τον προσανατολισμό (navigation), ενώ φαίνεται να μην σχετίζεται με την άδηλη 

μνήμη (implicit memory), η οποία σχετίζεται με την απόκτηση ικανοτήτων αντίληψης 

και κίνησης χωρίς συνειδητή επίγνωση (Henke K, 2010). 

Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφανίζουν φυσιολογική μνήμη αναγνώρισης αντικειμένων 

Για την μελέτη της λειτουργικότητας του ιππόκαμπου στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

πραγματοποιήθηκε δοκιμασία αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου (novel object 

recognition, NOR) (Winters et al., 2008). Η συγκεκριμένη δοκιμασία ελέγχει την 

δηλωτική μνήμη (declarative memory) βασιζόμενο στην έμφυτη τάση των ποντικιών 

για την εξερεύνηση καινούργιων αντικειμένων σε ένα περιβάλλον γνωστό. Κατά την 

διάρκεια της αναγνώρισης ενός αντικειμένου, ο περιρινικός φλοιός  (perirhinal 

cortex) λαμβάνει οπτικά, οσφρητικά και σωματο-αισθητικά ερεθίσματα σχετικά με 

την δραστηριότητα αυτή, τα οποία επεξεργάζεται και στέλνει στον ιππόκαμπο. Ο 

ιππόκαμπος φαίνεται να διαθέτει την δυνατότητα να συγκρίνει τα νεοεισερχόμενα 

δεδομένα με την ήδη αποθηκευμένη πληροφορία και να εντοπίζει αποκλίσεις (Clarke 

et al., 2010). 
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Εικόνα 27: Δοκιμασία αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου. Το πρωτόκολλο 

περιελάμβανε εξοικείωση με την αρένα την πρώτη ημέρα (15’ habituation), εξοικείωση με 

δύο πανομοιότυπα αντικείμενα (familiar objects, f.o.) σε δύο φάσεις (“10’ with 2 f.o.” και 1 

ώρα αργότερα “5’ with 2 f.o.”) την δεύτερη ημέρα και εξέταση της ικανότητας του 

υποκειμένου να διακρίνει ένα καινούριο αντικείμενο (novel object, n.o.) από ένα εκ των δύο 

f.o. την τρίτη ημέρα (5’ with f.o.+n.o.). Αναπαράσταση της διαμόρφωσης της αρένας 

εξέτασης ανοιχτού πεδίου (κάτοψη) κατά την τρίτη ημέρα, τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε 

δύο γειτονικές γωνίες της ενδιάμεσης ζώνης της αρένας.  

Τα εξεταζόμενα ποντίκια πέρασαν από τρία στάδια, την κατοίκιση, την εξοικείωση 

και την φάση της εξέτασης (habituation, familiarization, test phases; Antunes and 

Biala, 2012). Κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου, το ποντίκι τοποθετήθηκε στην 

αρένα της δοκιμασίας ανοιχτού πεδίου (OFT) και αφέθηκε για δεκαπέντε λεπτά να 

εξερευνήσει ελεύθερα τον χώρο (habituation) και ακολούθως επέστρεψε στο κλουβί 

του. Μετά την παρέλευση είκοσι-τεσσάρων ωρών, το ποντίκι επέστρεψε στην αρένα, 

στην οποία είχαν τοποθετηθεί δύο πανομοιότυπα αντικείμενα στην ενδιάμεση ζώνη 

της, και αφέθηκε να εξερευνήσει τον χώρο για 10 λεπτά (Εικ. 27). Τα δέκα λεπτά του 

συγκεκριμένου σταδίου καθορίστηκαν βάση του χρόνου, τον οποίο χρειάστηκαν τα 

ποντίκια για να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 38 δευτερόλεπτα αθροιστικής 

εξερευνητικής δραστηριότητας γύρω από τα δύο αντικείμενα, καθώς έχει υπολογιστεί 

πως τα ποντίκια του στελέχους C57BL/6J αποκτούν ισχυρότερη μακροχρόνια μνήμη 

εάν συμπληρώσουν 38 δευτερόλεπτα εξερεύνησης των αντικειμένων (Stackman et 

al., 2002). Τα φυσιολογικά ποντίκια χρειάζονταν λιγότερο από ένα πεντάλεπτο για 

την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, αλλά τα Fras1
-/-

 ποντίκια χρειάζονταν 

επιπλέον χρόνο.  

Ακολούθως, το εξεταζόμενο ποντίκι απομακρύνθηκε από την αρένα και 

τοποθετήθηκε στο κλουβί του. Με την παρέλευση μίας ώρας το ποντίκι επέστρεψε 

στην αρένα με τα ίδια αντικείμενα, αφού πρώτα είχαν πλυθεί με αιθανόλη για να 

απομακρυνθούν τυχών οικίες οσμές, και παρέμεινε εκεί για πέντε επιπλέον λεπτά. 

Και οι δύο διαδικασίες της δεύτερης ημέρας έγιναν στα πλαίσια της εξοικείωσης με 

τα δύο πανομοιότυπα αντικείμενα. Την τρίτη ημέρα πραγματοποιήθηκε η εξέταση με 

την τοποθέτηση του ποντικού στην αρένα παρουσία ενός εκ των δύο πλέον γνωστών 
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αντικειμένων από την προηγούμενη ημέρα και ενός καινούριου αντικειμένου, με 

αρκετά διακριτά χαρακτηριστικά από το έτερο αντικείμενο της εξέτασης. Το ποντίκι 

αφέθηκε να εξερευνήσει την αρένα με τα αντικείμενα για πέντε λεπτά (Εικ. 27). Όλες 

οι φάσεις του πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκαν απουσία έντονου φωτισμού.  

 

Εικόνα 28: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια διέκριναν το καινούριο αντικείμενο από ένα ήδη γνωστό. Η 

ικανότητα αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου υπολογίστηκε ως ο λόγος του χρόνου 

εξερεύνησης του καινούριου αντικειμένου προς τον χρόνο εξερεύνησης του γνωστού 

αντικειμένου (p>0.05).  

Κατά την ανάλυση, μελετήθηκε ο λόγος του χρόνου, τον οποίο δαπάνησε το 

εκάστοτε ποντίκι εξερευνώντας το καινούριο αντικείμενο προς τον αντίστοιχο χρόνο 

για το αντικείμενο με το οποίο έχει εξοικειωθεί. Επιπλέον, υπολογίστηκε και η 

συνολική εξερευνητική δραστηριότητα των ποντικιών γύρω από τα δύο αντικείμενα 

(αριθμός επαφών εξερεύνησης των αντικειμένων και αθροιστική διάρκεια), τα οποία 

ήταν τοποθετημένα εντός της αρένας, στις δύο τελευταίες φάσεις της πειραματικής 

διαδικασίας (εξοικείωση, εξέταση).  

Τα φυσιολογικά ποντίκια, κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας (εξοικείωση με τα 

πανομοιότυπα αντικείμενα), εμφάνισαν αυξημένη δραστηριότητα γύρω από αυτά τα 

δύο αντικείμενα. Ωστόσο, καθώς περνούσε ο χρόνος και η εξερεύνησή τους 

προχωρούσε, το ενδιαφέρον τους για τα αντικείμενα σταδιακά περιοριζόταν. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι μετά από την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος 

επεξεργασίας των αντικειμένων, καθίστανται αναγνωρίσιμα και άρα όχι πια τόσο 

ελκυστικά προς περαιτέρω εξερεύνηση. Με την παρέλευση της μίας ώρας του 

μεσοδιαστήματος, τα ποντίκια επέστρεφαν στην αρένα παρουσία των δύο 

πανομοιότυπων αντικειμένων. Διαπιστώθηκε πως η εξερευνητική τους 

δραστηριότητα γύρω από τα δύο αντικείμενα περιοριζόταν περαιτέρω. Αυτή η 

παρατήρηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στοιχειώδη έλεγχο της βραχύχρονης 

μνήμης των ποντικιών, καθώς επιστρέφουν σε ένα γνώριμο χώρο με γνώριμα 

αντικείμενα, τα οποία δεν υπάρχει λόγος να επανερευνήσουν. Την τρίτη ημέρα, κατά 

την εξέταση, τα φυσιολογικά ποντίκια εμφάνισαν μερική ανάκτηση της 

εξερευνητικής τους δραστηριότητας λόγω της παρουσίας του νέου αντικειμένου. Η 



 
96 Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου 

παρουσία ενός άγνωστου αντικειμένου τους εξάπτει το ενδιαφέρον, και συνεπώς ο 

χρόνος εξερεύνησης του καινούριου αντικειμένου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από 

τον αντίστοιχο χρόνο για το ήδη «γνωστό», οπότε και ο λόγος των χρόνων 

εξερεύνησης νέου προς παλαιού αντικειμένου είναι μεγαλύτερος της μονάδας (2.49 ± 

0.32, n=7) (Εικ. 28).  

 

Εικόνα 29: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφάνισαν περιορισμένη δραστηριότητα εξερεύνησης των 

αντικειμένων. Παρατηρήθηκε στα εξετασμένα Fras1
-/-

 ποντίκια περιορισμός στον αριθμό των 

επαφών (Α) και τον χρόνο τον οποίο δαπάνησαν για την εξερεύνηση των δύο αντικειμάνων 

της δοκιμασίας (Β) στις δύο τελευταίες φάσεις του πρωτοκόλλου.  

Εφαρμόστηκε το ίδιο πρωτόκολλο και στα Fras1
-/-

 ποντίκια. Κατά την διάρκεια της 

δεύτερης ημέρας, τα συγκεκριμένα ποντίκια εμφάνισαν την ίδια δυναμική στην 

εξερεύνηση των δύο πανομοιότυπων αντικειμένων. Συγκεκριμένα, καθώς ο χρόνος 

περνούσε, τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφάνιζαν σταδιακό περιορισμό της εξερευνητικής 

δραστηριότητας γύρω από τα δύο αντικείμενα. Επιπλέον, στον στοιχειώδη έλεγχο 

βραχύχρονης μνήμης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, ανταποκρίθηκαν 

πανομοιότυπα με τα φυσιολογικά ποντίκια, καθώς το ενδιαφέρον τους για την 

εξερεύνηση των αντικειμένων περιορίστηκε περαιτέρω. Παρόμοια, κατά την ημέρα 

εξέτασης, τα Fras1
-/-

 ποντίκια προτίμησαν με ‘σθένος’ εφάμιλλο των φυσιολογικών 

να εξερευνήσουν το καινούριο αντικείμενο (2.45 ± 0.37, n=7; p=0.94), δείχνοντας 

πως διαθέτουν φυσιολογική μακροχρόνια μνήμη αναγνώρισης και διάκρισης 

αντικειμένων (Εικ. 28). 

Η μόνη απόκλιση η οποία καταγράφηκε ήταν στο επίπεδο της γενικής εξερευνητικής 

δραστηριότητας, με τα Fras1
-/-

 ποντίκια να εμφανίζουν περιορισμένη συχνότητα και 

διάρκεια εξερεύνησης των αντικειμένων σε όλες τις φάσεις του πρωτοκόλλου 

(διάρκεια: 2Α 00-05: wt, 16.68 ± 1.96; Fras1
-/-

, 10.48 ± 1.10, p=0.024 / 2A 05-10: wt, 
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14.63 ± 2.52; Fras1
-/-

, 9.70 ± 1.18, p=0.116 / 2B: wt, 7.20 ± 1.52; Fras1
-/-

, 2.99 ± 

0.69, p=0.039 / 3: wt, 10.37 ± 0.80; Fras1
-/-

, 7.71 ± 1.80, p=0.240) (Εικ. 29).  

Διαταραγμένη μορφολογία του ιππόκαμπου των Fras1
-/-

 ποντικιών 

Σε εγκεφάλους από φυσιολογικά και Fras1
-/-

 ποντίκια πραγματοποιήθηκε συγκριτική 

ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη του ιππόκαμπου. Τα Fras1
-/-

 ποντίκια 

εμφάνισαν μία ασυνήθιστη κατανομή των CA1, CA2 και CA3 περιοχών κατά μήκος 

του φλοιού του ιππόκαμπου. Συγκεκριμένα, η CA1 περιοχή φαίνεται περιορισμένη 

ενώ οι CA2 και CA3 αυξάνουν σε μήκος και επεκτείνονται ραχιαία προς την 

περιορισμένη CA1. Η συγκεκριμένη διαταραχή επιβεβαιώθηκε με την χρήση των 

μοριακών δεικτών Ctip2 για τις CA1 και CA2 υποπεριοχές (Leid et al., 2004) και 

Tbr1 για τις CA2 και CA3 υποπεριοχές (Εικ. 30). Η αφύσικη διαμόρφωση του 

ιππόκαμπου παρατηρήθηκε τόσο σε ενήλικα όσο και σε νεαρά ζώα P15. Δεν 

καταγράφηκαν άλλες ιδιαίτερες μοριακές ή δομικές μεταβολές στον ιππόκαμπο. 

 

 

Εικόνα 30: Μετατόπιση των υποπεριοχών του ιππόκαμπου στα Fras1
-/-

 ποντίκια. Ο Tbr1 

(κόκκινο) εντοπίζεται στα κύτταρα των CA2 και CA3 (Γ, Δ), ενώ ο Ctip2 (πράσινο) στα 

κύτταρα του CA1 και του CA2 (Ε, ΣΤ). Συνεπώς, η CA2 υποπεριοχή συνεκφράζει Tbr1 και 

Ctip2 (κίτρινο). Στα Fras1
-/-

 ποντίκια η CA2 περιοχή μετατοπίζεται ραχιαία. Στεφανιαίες 

τομές εγκεφάλου ποντικιών ηλικίας Ρ15. Οι πυρήνες είναι επιχρωματισμένοι με DAPI 

(κυανό, Α, Β). Scale bar: 150μm. 
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3.2.3 Λοιπές περιοχές τελικού εγκεφάλου 

Στα πλαίσια της ανάλυσης του εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών πραγματοποιήθηκε 

επιπλέον συγκριτική μελέτη δομών του τελικού εγκεφάλου, στις οποίες 

παρατηρήθηκε παρουσία μεταγράφων του Fras1 γονιδίου, όπως ο νεοφλοιός και 

απιοειδής λοβός καθώς και ο πυρήνας της έξω οσφρητικής ρίζας.  

Νεοφλοιός 

Ο νεοφλοιός αποτελείται από έξι διακριτά κυτταρικά στρώματα: στιβάδα Ι ή μοριακή 

(molecular layer, LI), στιβάδα ΙΙ ή έξω κοκκιώδης (external granular layer, LII), 

στιβάδα ΙΙΙ ή έξω πυραμιδική (external pyramidal layer, LIII), στιβάδα IV ή έσω 

κοκκιώδη (internal granular layer, LIV), στιβάδα V ή έσω πυραμιδική (internal 

pyramidal layer, LV) και στιβάδα VI ή πολυμορφική (multiform or fusiform layer, 

LVI). Η διάκριση των παραπάνω στιβάδων επιτυγχάνεται με την χρήση ιστολογικής 

χρώσης, λόγω της διαφορετικής κυτταρικής μορφολογίας και πυκνότητας των 

νευρώνων, αλλά και με την χρήση ανοσοϊστοχημείας καθώς κάθε στιβάδα του φλοιού 

εκφράζει ένα μοναδικό πρότυπο μοριακών δεικτών.  

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση της ιστολογικής χρώσης cresyl violet για την 

μελέτη της φλοιϊκής διαστρωμάτωσης, και τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με 

μοριακούς δείκτες ειδικούς για διακριτές στιβάδες. Οι χρησιμοποιηθέντες μοριακοί 

δείκτες είναι οι εξής: ο μεταγραφικός παράγοντας Ctip2 με εντοπισμό την στιβάδα V 

κυρίως και VI δευτερευόντως (Leid et al., 2004), ο μεταγραφικός παράγοντας Foxp1  

με εντοπισμό τις στιβάδες από ΙΙΙ έως V, ο μεταγραφικός παράγοντας Foxp2 με 

εντοπισμό την στιβάδα VΙ (Ferland et al., 2003), η εξωκυττάρια πρωτεΐνη Crim1 

(Cysteine-rich motor neuron protein 1) με εντοπισμό την στιβάδα V (μόνο στους 

φλοιονωτιαίους κινητικούς νευρώνες (corticospinal motor neurons, CSMNs): 

Molyneaux et al., 2007; σε όλο το μήκος της στιβάδας V: αποτελέσματα παρούσας 

εργασίας), και τον μεταγραφικό παράγοντα Tbr1 (εγκεφαλο-ειδικός T-box 

μεταγραφικός παράγοντας) με εντοπισμό κυρίως την στιβάδα VI (Hevner et al., 2001; 

Hong and Hsueh, 2007). Τόσο η ιστολογική όσο και η μοριακή συγκριτική μελέτη 

του νεοφλοιού μεταξύ ενήλικων φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών δεν αποκάλυψε 

διαφοροποιήσεις (Εικ. 31).  
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Εικόνα 31: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια διαθέτουν φυσιολογική διαμόρφωση του φλοιού, καθώς δεν 

παρατηρήθηκαν αποκλίσεις μεταξύ μεταλλαγμάτων και φυσιολογικών ποντικιών στην μοριακή 

ταυτοποίηση των φλοιϊκών στιβάδων με τους μοριακούς δείκτες Ctip1, Foxp1, Foxp2 και Tbr1. 

Στεφανιαίες τομές εγκεφάλου ποντικιών ηλικίας Ρ15, περιοχή του σωματοαισθητικού φλοιού. 
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Εικόνα 32: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια διαθέτουν περιορισμένο αριθμό parvalbumin (PV) θετικών 

κυττάρων ανά τομή στο μέσο και οπίσθιο απιοειδή λοβό (n=3) σε σύγκτιση με τα 

φυσιολογικά (n=4). Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός των PV θετικών κυττάρων σε στεφανιαίες 

τομές εγκεφάλων ενήλικων ποντικιών. Pre-amygdala: -0.2 έως -0.75 mm από το βρέγμα, 

anterior amygdala: -0.75 έως -1.2 mm από το βρέγμα, posterior amygdala: -1.2 έως -2.3 mm 

από το βρέγμα (Allen Mouse Brain Map). 

Οσφρητικό Σύστημα 

Στην μεσαία και οπίσθια επικράτεια του απιοειδή φλοιού καταγράφηκε μία διαφορά 

στον αριθμό των parvalbumin θετικών ενδονευρώνων, καθώς στα Fras1
-/-

 ποντίκια ο 

αριθμός τους ήταν περιορισμένος σημαντικά (Εικ. 32). Δεν παρατηρήθηκαν 

αντίστοιχες διαφορές στον αριθμό των parvalbumin θετικών ενδονευρώνων στον 

εγκεφαλικό φλοιό (νεοφλοιό και ιππόκαμπο). Σε κάποια Fras1
-/-

 ποντίκια 

παρατηρήθηκε επιπλέον η επέκταση της έξω οσφρητικής ρίζας προς οπίσθιες 

περιοχές του τελικού εγκεφάλου όπου συνήθως δεν παρατηρείτε. Μελλοντικά θα 

πρέπει να αποσαφηνιστεί σε τι ποσοστό συναντάται στα μεταλλάγματα το 

συγκεκριμένο φαινοτυπικό χαρακτηριστικό.  

3.3 Διαταραχές κατά την ανάπτυξη του εμβρυϊκού τελικού εγκεφάλου των Fras1
-

/-
 ποντικιών 

Στα πλαίσια της ιστολογικής και μοριακής αλλά και συμπεριφορικής ανάλυσης 

προέκυψαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών. 

Μάλιστα, οι διαταραχές στην διαμόρφωση των αμυγδαλοειδών πυρήνων φαίνεται να 

οφείλονται σε προβλήματα κατά την ανάπτυξη. Αυτά τα δεδομένα εγείρουν 

ερωτήματα σχετικά με αστοχίες στην μορφογένεση του εγκεφάλου των Fras1
-/-

 

ποντικιών. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη της ανάπτυξης του 

εγκεφάλου τους με την χρήση του BrdU (5-bromo-2-deoxyuridine). Το τελευταίο 

αποτελεί δείκτη του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων καθώς έχει την 

δυνατότητα να ενσωματώνεται στο αντιγραφόμενο DNA και αργότερα να 

ανιχνεύεται με κατάλληλο αντίσωμα, ενώ παράλληλα συμβάλει στην μελέτη της 

μετανάστευσης αλλά και της περιόδου γένεσης κυττάρων (Miller and Nowakowski, 

1988). Επιλέχθηκαν τρεις τρόποι εργασίας με διακριτούς στόχους, τα πρότυπα 
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ανάπτυξης βάση του εμβρυϊκού σταδίου εντός του νεογέννητου εγκεφάλου, τον 

ρυθμό μετανάστευσης και τον ρυθμό πολλαπλασιασμού.  

3.3.1 Αποκλίσεις στα πρότυπα εμβρυϊκής ανάπτυξης στον τελικό εγκέφαλο 

νεογέννητων Fras1
-/-

 ποντικιών  

Κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου, οι διάφοροι νευρωνικοί πυρήνες δεν 

αναπτύσσονται ταυτόχρονα, αλλά υπάρχει ένα καλά ορισμένο χωρο-χρονικό πρότυπο 

ανάπτυξης του καθενός. Το BrdU αποκαλύπτει αυτό ακριβώς το πρότυπο 

διαμόρφωσης του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, διάλυμα BrdU ενέθηκε σε έγκυα 

θηλυκά ποντίκια συγκεκριμένων σταδίων εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό 

απομονώθηκαν εγκέφαλοι από νεογέννητα (Ρ0). Με την χρήση αντισώματος για το 

BrdU ανιχνεύτηκαν κύτταρα, τα οποία γεννήθηκαν μερικές ώρες μετά την ένεση στο 

εκάστοτε αναπτυξιακό στάδιο. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε να ελεγχθεί αν υπάρχει 

αντιστοιχία στο πρότυπο εντοπισμού των νευρικών κυττάρων που παράγονται ανά 

εξεταζόμενη εμβρυϊκή φάση μεταξύ των φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών. Τα 

επιλεχθέντα στάδια ήταν Ε10.5, Ε13.5, Ε14.5 και Ε16.5. 

Ε10.5 – Ρ0.5 

Κατά την Ε10.5 παράγονται οι πρώτοι νευρώνες για τον εποικισμό κυρίως κοιλιακών 

δομών του πρόσθιου εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου και της CeA (McConnell and 

Angevine, 1983; Soma et al., 2009). Ο φλοιός δεν εποικίζεται ακόμα, αν και στο 

φλοιϊκό στρώμα VI υπάρχουν μερικά στικτωδώς BrdU-σημασμένα κύτταρα, καθώς η 

περιοχή αρχίζει να εποικίζεται από κύτταρα τα οποία προκύπτουν την Ε11 (Wood et 

al., 1992). Την συγκεκριμένη εμβρυϊκή ημέρα, τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφανίζουν 

μικρότερους πληθυσμούς παραγόμενων κυττάρων αλλά ο εντοπισμός τους παραμένει 

ίδιος, δηλαδή κοιλιακά του τελικού εγκεφάλου και στο εσώτερο στρώμα του φλοιού. 

Αντίστοιχα συμπεράσματα προέκυψαν και για τον CeA. Βέβαια, σε νεογέννητα (Ρ0) 

Fras1
-/-

 με περιορισμένο αριθμό κυττάρων στον CeAm παρατηρήθηκε περαιτέρω 

μείωση των BrdU θετικών κυττάρων στον συγκεκριμένο υποπυρήνα. Ωστόσο, δεν 

είναι σαφές αν ο περιορισμένος αριθμός των E10.5 γεννημένων κυττάρων στην CeA 

είναι η αιτία της ιστολογικής CeAm διαταραχής στα Fras1
-/-

 ποντίκια. Ο 

περιορισμένος αριθμός των Ε10.5 γεννημένων κυττάρων του τελικού εγκεφάλου θα 

μπορούσε να είναι αποτέλεσμα κάποιας μικρής καθυστέρησης στην ανάπτυξη των 

Fras1
-/-

 ποντικιών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα φυσιολογικά. Συνεπώς, ο 

παρατηρούμενος περιορισμός των BrdU θετικών κυττάρων του CeA θα μπορούσε να 

αποκαθίσταται μεταγενέστερα. 

Ε13.5 – Ρ0.5 

Κατά την Ε13.5 παράγεται πληθώρα νευρικών κυττάρων με τελικό εντοπισμό σχεδόν 

όλες τις περιοχές του πρόσθιου εγκεφάλου. Στην αμυγδαλή οι μεγαλύτεροι BrdU-

θετικοί πληθυσμοί περιλαμβάνουν τα ITCs και τα κύτταρα του LA (Soma et al., 

2009). Στον φλοιό υπάρχουν BrdU-σημασμένα κύτταρα σε όλα τα στρώματα, σχετικά 

ομοιόμορφα κατανεμημένα. Τα Fras1
-/-

 ποντίκια δεν εμφανίζουν σημαντικές 

αποκλίσεις από τα φυσιολογικά στην αμυγδαλή ή τον φλοιό. 
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Ε14.5 – Ρ0.5 

Οι νευρώνες, οι οποίοι γεννιούνται την Ε14.5, αθροίζονται κυρίως στα επιφανειακά 

στρώματα του φλοιού, ενώ ένας μικρότερος αριθμός κυττάρων εντοπίζεται 

ομοιόμορφα σε όλα τα υπόλοιπα φλοιϊκά στρώματα. Ωστόσο, στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

τα BrdU-σημασμένα κύτταρα εντοπίζονται τόσο στα επιφανειακά όσο και στα μεσαία 

φλοιϊκά στρώματα στις πιο ραχιαίες περιοχές του νεοφλοιού. Επιπλέον, στην περιοχή 

της αμυγδαλής BrdU-σημασμένα κύτταρα εντοπίζονται στην δεξαμενή του πλευρικού 

μεταναστευτικού ρεύματος (lateral migratory stream, LMS) συμπεριλαμβανομένων 

πιθανά κάποιων ITCs των PCCs τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα Fras1
-/-

  

νεογέννητα ποντίκια, χωρίς διαφοροποιήσεις. 

 

Εικόνα 33: BrdU εντοπισμός των Ε16.5 γεννημένων κυττάρων στον τελικό εγκέφαλο 

φυσιολογικών (Α-Γ) και Fras1
-/-

 (Δ-ΣΤ) νεογέννητων (Ρ0) ποντικιών. Μονόπλευρη άποψη 

στεφανιαίων τομών εγκεφάλου νεογέννητων ποντικιών. Στα μεταλλάγματα διακρίνονται οι 

εξής αποκλίσεις: αυξημένη παρουσία BrdU θετικών κυττάρων (πράσινη χρώση στις εικόνες 

Α και Δ, επιπλέον, ασπρόμαυρη απόδοση αποκλειστικά της BrdU χρώσης στις εικόνες Β και 

Ε) στις νευρογενείς ζώνες (κοιλιακή, υποκοιλιακή), στις μεταβατικές ζώνες (ενδιάμεση, 

προφλοιακή) (§) και στο πλευρικό μεταναστευτικό ρεύμα (βέλη), αλλά περιορισμένη 

παρουσία τους σε πιο απομακρυσμένες δομές από τις νευρογενείς ζώνες, όπως ο απιοειδής 

φλοιός (αστερίσκοι). Οι πυρήνες (κόκκινο) είναι επιχρωματισμένοι με propidium iodide, ΡΙ 

(Γ, ΣΤ). Παρατηρώντας την γενική μορφολογία του ιστού με την βοήθεια της ΡΙ χρώσης, 

παρατηρείται πως τόσο οι νευρογενείς όσο και οι μεταβατικές ζώνες των Fras1
-/-

 

νεογέννητων ποντικιών διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων (§). 

Ε16.5 – Ρ0.5 

Κατά την Ε16.5, τα παραγόμενα κύτταρα κατανέμονται κυρίως στις ζώνες κοιλιακή, 

υποκοιλιακή, ενδιάμεση και υποφλοιακή (ventricular, subventricular and intermediate 
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zones, subplate), ενώ ένας μικρός αριθμός κυττάρων διασκορπίζεται ομοιόμορφα στις 

υπόλοιπες εγκεφαλικές δομές. Στους εγκεφάλους των Fras1
-/-

 νεογέννητων ποντικιών 

εντοπίστηκαν τρεις αποκλίσεις. Η πρώτη απόκλιση παρατηρήθηκε στις μεταβατικές 

ζώνες του χιτωνίου (ενδιάμεση, υποφλοιακή), όπου ο αριθμός των BrdU-θετικών 

κυττάρων είναι μεγαλύτερος στα Fras1
-/-

 ποντίκια (Εικ. 31Ε). Επιπρόσθετα, αξίζει να 

αναφερθεί πως τα Fras1
-/-

 διαθέτουν επίσης διογκωμένες τις ζώνες κοιλιακή και 

υποκοιλιακή του τελικού εγκεφάλου (Εικ. 31ΣΤ). Η δεύτερη διαφορά εντοπίζεται στο 

πλευρικό μεταναστευτικό ρεύμα (LMS) καθώς στα φυσιολογικά ποντίκια δεν 

παρατηρείται ιδιαίτερος αριθμός BrdU-θετικών κυττάρων, ενώ αντίθετα στα Fras1
-/-

 

ποντίκια υπάρχουν πολλά BrdU-θετικά κύτταρα τοπικά εντοπισμένα κατά μήκος του 

LMS (Εικ. 31Β, Ε). Η τρίτη διαφορά καταγράφηκε σε περιοχές απομακρυσμένες από 

τις νευρογενείς ζώνες, κοιλιακά του τελικού εγκεφάλου όπως ο απιοειδής φλοιός, 

όπου στα φυσιολογικά ποντίκια υπάρχουν ομοιόμορφα κατανεμημένα BrdU-θετικά 

κύτταρα, ενώ στα Fras1
-/-

 ποντίκια υπάρχουν πολύ λιγότερα.  

3.3.2 Φυσιολογική μετανάστευση κυττάρων των μέσων νευρογενών σταδίων του 

τελικού εγκεφάλου Fras1
-/-

 ποντικιών 

 

Ε13.5 – Ε14.5 ή Ε15.5 

Η δεύτερη μελέτη περιελάμβανε ενέσεις BrdU σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο 

και μελέτη εμβρυϊκών εγκεφάλων είκοσι-τέσσερις ή σαράντα-οκτώ ώρες μετά την 

ένεση. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνέβαλε στον έλεγχο του ρυθμού 

μετανάστευσης κυττάρων σε πιο πρώιμα στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου, και 

συγκεκριμένα κατά την Ε13.5 ημέρα της εμβρυογένεσης. Είκοσι-τέσσερις ώρες 

αργότερα (Ε14.5), στο χιτώνιο των φυσιολογικών εμβρύων, τα μεταναστεύοντα 

BrdU-θετικά κύτταρα καταλάμβαναν τρεις διακριτές στιβάδες, την κοιλιακή, την 

κατώτερη (inferior band) και την ανώτερη ζώνη (superior band), οι δύο τελευταίες 

δομές είναι εφήμερες εντός της υποκοιλιακής και ενδιάμεσης ζώνης αντίστοιχα και 

σχηματίζονται από συσσώρευση μεταναστευόντων κυττάρων (Bayer et al., 1991). Η 

ανώτερη ζώνη βρισκόταν σε φάση ολοκλήρωσης στα φυσιολογικά ποντίκια, ενώ 

αντίθετα στα Fras1
-/-

 περιοριζόταν στα πιο έξω-κοιλιακά τμήματα του χιτωνίου. 

Παράλληλα, η φλοιϊκή πλάκα (cortical plate) σε κάποια Fras1
-/-

 έμβρυα διέθετε 

περιορισμένο πάχος σε σύγκριση με τα φυσιολογικά. Στα Fras1
-/-

 έμβρυα τα Ε13.5 

γεννημένα κύτταρα εντοπίζονταν στις ενδιάμεσες ζώνες κατ’ αντιστοιχία των 

φυσιολογικών εμβρύων. Με την παρέλευση σαράντα-οκτώ ωρών (Ε15.5), BrdU-

θετικά κύτταρα έχουν εισέλθει στην πλευρική φλοιϊκή πλάκα, ενώ μεγάλοι 

πληθυσμοί παραμένουν στις μεταβατικές ζώνες, όπως υποκοιλιακή, ενδιάμεση και 

υποφλοιακή καθώς και στο LMS. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 

φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών.  

3.3.3 Νευρογένεση στον τελικό εγκέφαλο κατά την Ε12.5 

Το τρίτο πρωτόκολλο περιελάμβανε ένεση BrdU κατά την Ε12.5 και απομόνωση 

ιστών 1.5 ώρες αργότερα. Η διαδικασία αυτή μας επέτρεψε να ερευνήσουμε τον 

ρυθμό πολλαπλασιασμού στις νευρογενείς ζώνες του τελικού εγκεφάλου, και 
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ιδιαίτερα σε περιοχές πιθανούς εμπλοκής της πρωτεΐνης Fras1 στην διαχείριση 

αυξητικών και μορφογενετικών παραγόντων, όπως στο μόλις διαμορφωμένο 

χοριοειδές πλέγμα των πλευρικών κοιλιών, το ακόλουθο hem και τον αρχέγονο 

ιππόκαμπο. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν πως το προς διαμόρφωση χοριοειδές 

πλέγμα στα Fras1
-/-

 είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος, φαίνεται παχύτερο και διαθέτει 

μεγαλύτερο αριθμό BrdU θετικών κυττάρων από το αντίστοιχο στα φυσιολογικά 

έμβρυα. Ο αρχέγονος ιππόκαμπος και ευρύτερα οι υπόλοιπες δομές του έσω-ραχιαίου 

χιτωνίου φαίνονται περιορισμένες σε αυτό το στάδιο. Όλα τα παραπάνω αποτελούν 

πιθανά ενδείξεις καθυστέρησης κατά την ανάπτυξη των Fras1
-/-

 ποντικιών και όχι 

ουσιαστικές διαταραχές στην διαμόρφωση των έσω ραχιαίων δομών του τελικού 

εγκεφάλου. Σε αυτό συνηγορούν και τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα αναπτυξιακά 

στάδια, στα οποία δεν διακρίνεται κάποια σημαντική διαταραχή στις 

προαναφερθείσες περιοχές του έσω-ραχιαίου τελικού εγκεφάλου, ως εκ τούτου θα 

μπορούσαν να είναι άλλη μία ένδειξη αναπτυξιακής καθυστέρησης στους εγκεφάλους 

των Fras1
-/-

 ποντικιών.  

3.3.4 Καθυστέρηση στην ανάπτυξη και στην μετανάστευση κυττάρων κατά τα 

ύστερα αναπτυξιακά στάδια του τελικού εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών   

Συνοψίζοντας, βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτουν ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα σχετικά με την ανάπτυξη του τελικού εγκεφάλου στα Fras1
-/-

 

ποντίκια. Το πρώτο συμπέρασμα είναι πως καταγράφεται μία ελαφρά καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη του τελικού εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών, καθώς φαίνεται να 

εμφανίζει πρότυπα ανάπτυξης, τα οποία παρατηρούνται λίγο νωρίτερα στα 

φυσιολογικά ποντίκια. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι ο ευρύτερος εντοπισμός 

των Ε14.5-γεννημένων κυττάρων στη ραχιαία φλοιϊκή πλάκα στα  Fras1
-/-

 έμβρυα 

κατά την Ρ0.5, πρότυπο το οποίο θυμίζει τον αντίστοιχο εντοπισμό Ε13.5 με Ε14.0 

γεννημένων κυττάρων στα φυσιολογικά έμβρυα. Επιπλέον, διαταραχή στο ρυθμό 

μετανάστευσης δεν καταγράφηκε σε κανένα πρώιμο στάδιο πέρα του πιο ύστερου 

εξετασθέντος σταδίου, του Ε16.5-Ρ0.5. Η διαταραχή σε αυτό το στάδιο φαίνεται 

σημαντική καθώς στα Fras1
-/-

 νεογέννητα, τα Ε16.5-γεννημένα κύτταρα μετά από 

τρεις ημέρες μετανάστευσης κατά πλειοψηφία παραμένουν στις μεταβατικές ζώνες 

(ενδιάμεση, υποφλοιακή και πλευρικό μεταναστευτικό ρεύμα) και οι πιο 

απομακρυσμένες περιοχές του τελικού εγκεφάλου από τις νευρογενής ζώνες έχουν 

εποικιστεί περιορισμένα κατά την Ρ0.5. Αντίθετα, στα φυσιολογικά νεογέννητα, 

αρκετά από τα Ε16.5 γεννημένα κύτταρα κατανέμονται ομοιόμορφα στις διάφορες 

αναπτυσσόμενες μονάδες του εγκεφάλου, ενώ ο αριθμός τους είναι πιο περιορισμένος 

στις μεταβατικές περιοχές συγκριτικά με τα μεταλλάγματα.  

3.4 Πτυχές της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των Fras1
-/-

 ποντικιών 

Κατά την διάρκεια της εκτροφής, της προετοιμασίας και πραγματοποίησης των 

πειραμάτων παρατηρήθηκαν συμπεριφορικές αποκλίσεις μεταξύ ενήλικων 

φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών, οι οποίες δεν αποσαφηνίστηκαν από τα 

προαναφερθέντα πρωτόκολλα. Κάποιες από τις διαταραχές έχουν χαμηλή διείσδυση 

στον πληθυσμό των μεταλλαγμάτων, αλλά όταν εκδηλώνονται παρατηρείται μία 
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συνέπεια στα χαρακτηριστικά τους. Παρακάτω παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις της 

συμπεριφοράς των Fras1
-/-

 ποντικιών με σκοπό να αποκαλυφθούν πτυχές της 

νευροπαθογένειας του στελέχους αυτού, οι οποίες μελλοντικά θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν βάση για συστηματική μελέτη και κατανόηση του φαινοτύπου αλλά και 

ευρύτερα της λειτουργίας του εγκεφάλου. 

3.4.1 Περιστροφική συμπεριφορά 

Στον Fras1
-/-

 πληθυσμό ποντικιών καταγράφεται σποραδικά αλλά σταθερά μία 

ασυνήθιστη συμπεριφορά. Σε ενήλικα θηλυκά ποντίκια του στελέχους αυτού 

εμφανίζεται μία αυθόρμητη ασύμμετρη περιστροφική δραστηριότητα κάτω από τις 

σταθερές συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες επικρατούν εντός του ζωοτροφείου. Η 

διείσδυση του συγκεκριμένου φαινοτύπου είναι πολύ χαμηλή και παρατηρείται μετά 

την ηλικία των τριών μηνών (πιθανά 1% των θηλυκών, το μικρότερο σε ηλικία 

ποντίκι κατ’ εξαίρεση το οποίο έχει παρατηρηθεί ήταν 1.5 μηνών). Τα θηλυκά άτομα, 

τα οποία εκδήλωσαν την συγκεκριμένη συμπεριφορά, διακατέχονταν από ασυνήθιστη 

υπερκινητικότητα, ενώ διέγραφαν κύκλους αποκλειστικά μίας κατεύθυνσης, είτε 

δεξιόστροφα (clockwise) είτε αριστερόστροφα (counter-clockwise). Βέβαια, η 

περιστροφική συμπεριφορά συνήθως δεν ήταν μία συνεχής κατάσταση, καθώς 

υπήρχαν φάσεις ανάπαυλας και φάσεις με έντονη έξαρση. Στις φάσεις ανάπαυλας τα 

ποντίκια στρέφονταν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αντίθετα, στις φάσεις έξαρσης 

ακολουθούσαν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ παρατηρήθηκε πως η παρουσία 

φυσικών εμποδίων (άλλα ποντίκια) δεν επέφερε διακοπή παρά μετατόπιση της 

δραστηριότητας.  

Η συμπεριφορά ενός εξ αυτών των θηλυκών ηλικίας πέντε μηνών μελετήθηκε στην 

αρένα ανοιχτού πεδίου απουσία φωτός. Αρχικά, παρατηρήθηκε επέκταση του 

λανθάνοντος χρόνου (latency) μέχρι το ποντίκι να πλησιάσει τα τοιχώματα με 

αλλεπάλληλες πρόσθιες εκτάσεις του κορμού για εξερεύνηση και πισωπατήματα, 

συμπεριφορά η οποία παρατηρήθηκε σε κάποια OFT εξεταζόμενα αρσενικά Fras1
-/-

 

ποντίκια παρουσία φωτός, όπως περιγράφεται παραπάνω. Στα πρώτα επτά λεπτά, 

εκδήλωσε θιγμοτακτισμό και περιποίηση ενώ καταγράφηκε περιορισμένη 

στερεοτυπική συμπεριφορά. Ωστόσο, μετά το όγδοο λεπτό υπήρξε μία κλιμάκωση 

και τελικά μία ολιγόλεπτη έξαρση της κυκλικής δραστηριότητας μετά το δωδέκατο 

λεπτό (12:20). Επιπλέον, εξετάστηκε ένα δεύτερο θηλυκό ποντίκι Fras1
-/-

 ηλικίας 

εξήμιση μηνών χωρίς περιστροφική συμπεριφορά, το οποίο δεν εμφάνισε κανένα από 

τα ασυνήθιστα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Τα θηλυκά ποντίκια με έντονη 

κυκλική δραστηριότητα εμφάνιζαν συνήθως διαταραγμένη μητρότητα, καθώς έχει 

παρατηρηθεί εκτεταμένη εκδήλωση κανιβαλισμού ή εγκατάλειψης των νεογέννητων 

και ελάχιστη μητρική φροντίδα (περιορισμένος θηλασμός και προσοχή των 

νεογέννητων). Όταν ένα ποντίκι εκδήλωνε την περιστροφική διαταραχή, την 

διατηρούσε σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Ωστόσο, πρόσφατα καταγράφηκε μία 

περίπτωση ενός θηλυκού ποντικιού ηλικίας τριών μηνών, το οποίο εμφάνισε την 

συγκεκριμένη στερεοτυπία όσο διήρκησε η έκθεσή του σε έναν ελαφρά αγχωτικό 

περιβάλλον (ασταθές κλουβί διαβίωσης) και με την απομάκρυνσή του επανήλθε 
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σταδιακά. Μόνο σε ένα αρσενικό Fras1
-/-

 ποντίκι έχει παρατηρηθεί περιστροφική 

στερεοτυπία. Αντίστοιχη συμπεριφορά δεν έχει καταγραφεί έως σήμερα σε 

φυσιολογικά θηλυκά ή αρσενικά ποντίκια του χρησιμοποιούμενου στελέχους 

αναφοράς NMRI. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ενήλικα φυσιολογικά και Fras1
-/-

 ποντίκια 

εκτέθηκαν σε διάφορες αγχογόνες διαδικασίες, όπως μεταφορά στον κλωβό εξέτασης 

του φόβου αρσενικών και ενέσεις BrdU κατά τα μέσα και ύστερα στάδια της 

εγκυμοσύνης θηλυκών ποντικιών. Στα BrdU πειράματα, τρία από τα δεκαεπτά 

χρησιμοποιηθέντα θηλυκά ποντίκια (17.64%) εκδήλωσαν έντονη ασύμμετρη κυκλική 

δραστηριότητα μετά την ένεση, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. Κανένα από τα 

δεκαέξι φυσιολογικά έγκυα θηλυκά ποντίκια δεν εμφάνισε αντίστοιχη συμπεριφορά. 

Μία απρόσμενη συμπεριφορά καταγράφηκε κατά την εξέταση της μνήμης του 

εξαρτημένου φόβου σε αρσενικά Fras1
-/-

 ποντίκια. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, μετά 

την παρέλευση μίας ώρας στον χώρο αναμονής, κατά την έναρξη του πειράματος, τα 

εξεταζόμενα αρσενικά ποντίκια τοποθετούνταν εντός του κλωβού εξέτασης. Λόγω 

του μικρού μεγέθους του, επέτρεψε την εκδήλωση περιορισμένου αριθμού 

επαναλαμβανόμενων κυκλικών περιστροφών τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα 

Fras1
-/-

 ποντίκια και τις δύο ημέρες του πρωτοκόλλου (ημέρα της εκμάθησης και 

ημέρα της εξέτασης). Ωστόσο, ενώ τα φυσιολογικά ποντίκια πραγματοποιούσαν 

περιστροφές και προς τις δύο κατευθύνσεις, τρία από τα δεκατέσσερα μεταλλάγματα 

(21%) εμφάνισαν εντονότερη περιστροφική κίνηση προς μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, μάλιστα κάποιες φορές κατέφευγαν σε επιτόπιες περιστροφές. Η 

σχετική δραστηριότητα κατά την εκδήλωσή της ήταν περιορισμένης διάρκειας σε 

σύγκριση με την αυθόρμητα παρατηρούμενη στερεοτυπική δραστηριότητα των 

Fras1
-/-

 θηλυκών ποντικιών στο κλουβί διαμονής τους. Βραχύχρονες επαναλήψεις 

καταγράφηκαν και την δεύτερη ημέρα εξέτασης, ανεξάρτητα από το στάδιο του 

πρωτοκόλλου (εγκλιματισμός, έκθεση σε ηχητικό ερέθισμα και ενδιάμεσα στάδια). 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δύο από τα τρία προαναφερθέντα αρσενικά ήταν 

αδέλφια με θηλυκό, το οποίο εκδήλωσε αυθόρμητα στερεοτυπία.  

3.4.2 Τα Fras1
-/-

 ποντίκια δεν διαθέτουν προτίμηση για τα αλμυρό νερό 

Στα πλαίσια της μελέτης της λειτουργίας της αμυγδαλής είχε επιλεγεί η χρήση της 

μεθόδου εξαρτημένης γευστικής αποστροφής (conditioned taste aversion; Reilly and 

Bornovalova, 2005). Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των γευστικών 

ικανοτήτων τόσο των φυσιολογικών όσο και των Fras1
-/-

 αρσενικών ποντικιών με μία 

απλή εξέταση της έμφυτης προτίμησης των ποντικιών στο αλατούχο νερό. Σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο, τα ποντίκια παρέμεναν χωρίς νερό για εικοσιτέσσερις ώρες στο 

κλουβί διαβίωσης και ακολούθως μεταφέρονταν στο κλουβί εξέτασης με σκοπό την 

εξοικείωση με τον χώρο καθώς και τα ειδικά βαθμοθετημένα δοχεία του. Το βήμα 

αυτό ήταν αναγκαίο για την προσαρμογή κυρίως των Fras1
-/-

 ποντικιών, τα οποία 

εμφάνισαν πιο αργή εξοικείωση με την χρήση του νέου στομίου των συγκεκριμένων 

δοχείων της εξέτασης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επέστρεφαν στο κλουβί 

διαβίωσης. Τις δύο ακόλουθες ημέρες, με την συμπλήρωση εικοσιτετραώρου 
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ελλείψει νερού, υποβάλλονταν στην διαδικασία της επιλογής μεταξύ του νερό της 

βρύσης και ενός αλατούχου υδατικού διαλύματος (NaCl, 50 mM). Tα αθροιστικά 

αποτελέσματα της πρώτης και δεύτερης δοκιμασίας έδειξαν πως ενώ τα φυσιολογικά 

ποντίκια εμφάνισαν προτίμηση για το αλατούχο διάλυμα (κατανάλωση αλατούχου 

διαλύματος 75.4 ± 6.6 % της συνολικής κατανάλωσης διαλυμάτων, n=7), τα Fras1
-/-

 

ποντίκια κατανάλωσαν περίπου ίδιες ποσότητες νερού της βρύσης και αλατούχου 

διαλύματος (κατανάλωση αλατούχου διαλύματος 46.1 ± 7.1 % της συνολικής, n=4) 

(Εικ. 32). Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική απόκλιση στην συνολική κατανάλωση 

νερού και αλατούχου διαλύματος μεταξύ των φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών 

(Wt: 4.17 ± 0.49 ml; Fras1
-/-

: 2.95 ± 0.65 ml; P>0.05). Συνεπώς, η μέθοδος της 

εξαρτημένης γευστικής αποστροφής απορρίφθηκε καθώς τα αρσενικά Fras1
-/-

 

ποντίκια φαίνεται να διαθέτουν αποκλίνουσα αίσθηση της γεύσης ή διαταραγμένη 

λειτουργία του συστήματος ανταμοιβής (στα πειράματα αυτά συνέβαλε και η 

φοιτήτρια Βάσσια Σακκά, επίβλεψη Κ. Σιδηροπούλου). 

 

Εικόνα 34: Τα Fras1
-/-

 ποντίκια δεν εκδήλωσαν προτίμηση για το αλμυρό νερό, εν αντιθέσει 

με τα φυσιολογικά ποντίκια. Η προτίμηση υπολογίστηκε με τον λόγο της κατανάλωσης 

αλατούχου διαλύματος προς την συνολική κατανάλωση νερού βρύσης και αλατούχου 

διαλύματος. 

3.4.3 Λοιπές διαταραχές στην συμπεριφορά των Fras1
-/-

 ποντικιών 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, τα θηλυκά Fras1
-/-

 ποντίκια, τα οποία εκδηλώνουν 

κυκλική δραστηριότητα, εμφανίζουν έντονα διαταραγμένη μητρική συμπεριφορά. 

Ωστόσο, κάποια από τα υπόλοιπα θηλυκά του συγκεκριμένου στελέχους εμφανίζουν 

αντίστοιχη διαταραχή, με ηπιότερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί 

περιορισμένης έκτασης κανιβαλισμός και εγκατάλειψη ή περιορισμένη φροντίδα των 

νεογέννητων από κάποιες μητέρες. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι οι αυξημένες 

συγκρούσεις μεταξύ ενήλικων αμφιθαλών αρσενικών Fras1
-/-

 αδελφών ποντικιών. Οι 

συγκρούσεις αυτές οδηγούσαν συχνά στον τραυματισμό κάποιων εξ αυτών ή ακόμα 

και τον ευνουχισμό όλων των αδελφών από το επικρατές αρσενικό του κλουβιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η Fras1 είναι μέλος της οικογένειας των εξωκυττάριων πρωτεϊνών Fras1/Frem και 

συναντάται σε όλη την φυλογενετική ιστορία των δευτεροστόμιων οργανισμών 

(Petrou et al., 2008). Στα ποντίκια, έχει εντοπιστεί αποκλειστικά στην βασική 

μεμβράνη εμβρυϊκών επιθηλίων, όπως άλλωστε και όλα τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας, Frem1, Frem2 και Frem3 (Chiotaki et al., 2007), ενώ μετά την γέννηση η 

παρουσία της περιορίζεται σημαντικά και διατηρείται σε τμήματα της βασικής 

μεμβράνης της επιδερμίδας τους (Pavlakis et al., 2008). Η Fras1 σχηματίζει ένα 

σύμπλοκο με τις Frem1 και Frem2, το οποίο σταθεροποιείται μόνο εφόσον 

συνυπάρχουν και οι τρεις συμβαλλόμενες πρωτεΐνες (Takamiya et al., 2006; Petrou et 

al., 2007b; Carney et al., 2010). Το σύμπλοκο αυτό σχηματίζει ινίδια, τα οποία 

δεσμεύονται στην εκτεθειμένη επιφάνεια της βασικής μεμβράνης προς το μεσέγχυμα 

και εκτείνονται προς το υποκείμενο στρώμα όπου φαίνεται να αναπτύσσουν επαφές 

(Dalezios et al., 2007; Petrou et al., 2007a; 2007b). Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

ινιδίων της υποελασματικής ζώνης συμβάλλει στην συγκράτηση της βασικής 

μεμβράνης και του επιθηλίου από το μεσέγχυμα. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις πως η 

Fras1 σχετίζεται με λειτουργίες του πιο πολυσύνθετου οργάνου των θηλαστικών, του 

εγκεφάλου. Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του 

ρόλου της Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου στα ποντίκια. Η 

μελέτη περιέλαβε καταγραφή του προτύπου κατανομής μεταγράφων και της 

πρωτεΐνης Fras1 στον εμβρυϊκό και ενήλικο εγκέφαλο, ιστολογική και μοριακή 

συγκριτική ανάλυση εγκεφάλων φυσιολογικών και Fras1
-/-

 ποντικιών και 

συμπεριφορική μελέτη ενήλικων μεταλλαγμάτων.  

4.1 Έκφραση του γονιδίου Fras1 στον εγκέφαλο ποντικιών 

4.1.1 Κατανομή των μεταγράφων του γονιδίου Fras1 στον εγκέφαλο ποντικιών 

Επειδή η οικογένεια των γονιδίων Fras1/Frem κωδικοποιεί εκκρινόμενες πρωτεΐνες 

με εντοπισμό τη βασική μεμβράνη επιθηλίων κατά την εμβρυογένεση, η έρευνα έχει 

στραφεί προς επιθηλιακές δομές, όπου παρατηρείται εκτενής μελέτη της συμβολής 

μελών της οικογένειας στην ανάπτυξη και λειτουργία τους στον ποντικό. Ωστόσο, 

υπάρχουν ελάχιστα και αποσπασματικά δεδομένα σχετικά με την παρουσία 

μεταγράφων ή των αντίστοιχων πρωτεϊνών στον εγκέφαλο. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία συστηματική καταγραφή της κατανομής 

των μεταγράφων του γονιδίου Fras1 στον εγκέφαλο εμβρύων και νεαρών ποντικιών 

(αδημοσίευτα αποτελέσματα RNA in situ υβριδοποίησης του Γ. Χαλεπάκη). 

Σύμφωνα με την ανάλυση, προέκυψε πως κατά την ανάπτυξη, μετάγραφα του Fras1 

εντοπίζονται κυρίως στα χοριοειδή πλέγματα και περιορισμένα σε όλον τον τελικό 

εγκέφαλο. Στα νεαρά ποντίκια (P30), Fras1 μετάγραφα καταγράφηκαν σε 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως εσωτερικές στιβάδες του νεοφλοιού 

(πιθανά IV και VI), σε υποπεριοχές του ιππόκαμπου (υπόθεμα και CA1), στο 
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ραβδωτό, στον επικλινή πυρήνα, στον έξω αμυγδαλοειδή πυρήνα, σε περιοχές του 

εγκεφαλικού συστήματος όσφρησης (οσφρητικοί βολβοί, απιοειδή λοβοί, οσφρητικά 

φύματα), σε πυρήνα του θαλάμου (πιθανά στον VPM) και σε μία λεπτή στιβάδα 

κυττάρων της παρεγκεφαλίδας (πιθανά τα κύτταρα Purkinje). Εντονότερη έκφραση 

παρατηρήθηκε σε όλα τα χοριοειδή πλέγματα. Μετάγραφα Fras1 στο ενήλικο 

κεντρικό νευρικό σύστημα αναφέρονται σε παλαιότερες δημοσιεύσεις, όπως στον 

εγκέφαλο (cerebrum, brain), την παρεγκεφαλίδα (cerebellum) (Kiyozumi et al., 2007) 

και τον θάλαμο (McGregor et al., 2003), χωρίς ωστόσο να προκύπτουν δεδομένα για 

το ακριβές πρότυπο εντοπισμού τους.  

To παρουσιαζόμενο πρότυπο μεταγράφων του Fras1 επικαλύπτεται με το ευρύτατο 

πρότυπο εντοπισμού της πρωτεΐνης GRIP1 στον πρόσθιο εγκέφαλο ενήλικου 

αρουραίου, η οποία περιλαμβάνει τους οσφρητικούς βολβούς, το ραβδωτό, τις 

στιβάδες ΙΙ έως V (στην στιβάδα IV εντοπίζεται αποκλειστικά στους πυραμιδικούς 

νευρώνες) και μία λεπτή στιβάδα οριζόντια διατεταγμένων κυττάρων μεταξύ 

στιβάδας VI και της λευκής ουσίας του νεοφλοιού, όλες τις υποπεριοχές του 

ιππόκαμπου (CA1, CA2, CA3 και DG), το μαστίο (mammillary body), τα Purkinje 

κύτταρα της παρεγκεφαλίδας και περιοχές της αμυγδαλής, του θαλάμου και του 

υποθαλάμου, οι οποίες δεν αναφέρονται (Dong et al., 1999; Wyszynski et al., 1998). 

4.1.2 Ασυνεχές πρότυπο εναπόθεσης της πρωτεΐνης Fras1 στη βασική μεμβράνη 

της μήνιγγας του εμβρυϊκού εγκεφάλου 

Ακολούθως, έγινε προσπάθεια ανοσοϊστοχημικού εντοπισμού της πρωτεΐνης Fras1 

στον εγκέφαλο εμβρύων και ενήλικων ποντικιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η 

πρωτεΐνη Fras1 εντοπίστηκε στην βασική μεμβράνη της μήνιγγας, αλλά δεν κάλυπτε 

όλο το ανάπτυγμα παρά μόνο περιορισμένα τμήματά της. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε 

στην βασική μεμβράνη της μήνιγγας, η οποία περιβάλει το τηλεγκεφαλικό hem, τον 

έσω προμετωπιαίο φλοιό και το υποκείμενο διάφραγμα, το ραχιαίο διεγκέφαλο, τα 

πλευρικά τοιχώματα του πρόσθιο κοιλιακού διεγκεφάλου (προοπτική περιοχή), 

κοιλιακά του οπίσθιου διεγκεφάλου, τη ραχιαία και κοιλιακή μέση γραμμή στον μέσο 

και οπίσθιο εγκέφαλο, την κοιλιακή μέση γραμμή (εδαφιαίο πέταλο) του υπόλοιπου 

νευρικού σωλήνα και περιορισμένα στο έσω ραχιαίο χιτώνιο του τελικού εγκεφάλου, 

συμπεριλαμβανομένου του αρχέγονου ιππόκαμπου. Απόθεση της πρωτεΐνης Fras1 

καταγράφηκε επίσης σε όλες τις βασικές μεμβράνες των χοριοειδών πλεγμάτων των 

εγκεφαλικών κοιλιών. Η Fras1 εντοπίστηκε σε τμήματα της βασικής μεμβράνης του 

κεντρικού νευρικού συστήματος καθόλη την διάρκεια του δεύτερου μισού της 

εμβρυογένεσης στα ποντίκια, από Ε10.5 έως P0. Η παρουσία της στα χοριοειδή 

πλέγματα την Ε13.5 και κοιλιακά του νευρικού σωλήνα επιβεβαιώνεται και από 

παλαιότερα δημοσιευμένα αποτελέσματα του εργαστηρίου (Chiotaki et al., 2007). 

Επιπλέον, η ενδoκυττάρια πρωτεΐνη GRIP1, η οποία συμβάλει στην πολωμένη 

έκκριση της Fras1, εντοπίζεται ήδη από την ημέρα Ε10.5 της εμβρυογένεσης του 

αρουραίου στον εγκέφαλο (Dong et al., 1999), ενώ μετάγραφα Grip1 εντοπίζονται 

ομοιόμορφα σε ολόκληρο το κεντρικό νευρικό σύστημα του ποντικιού από την Ε12.5 

έως την Ε17.5 (Brückner et al., 1999). 
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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τον ανοσοεντοπισμό της πρωτεΐνης 

Frem2. Το πρότυπο κατανομής της Frem2 ήταν διακεκομμένο στην βασική μεμβράνη 

της μήνιγγας και απόλυτα αντίστοιχο του προαναφερθέντος προτύπου της πρωτεΐνης 

Fras1. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ξαφνιάζει καθώς οι πρωτεΐνες Fras1, Frem1 και 

Frem2 συνυπάρχουν στις εμβρυϊκές επιθηλιακές βασικές μεμβράνες (Chiotaki et al., 

2007; Petrou et al., 2007b) σχηματίζοντας ένα ετεροτριμερές σύμπλεγμα (Kiyozumi 

et al., 2006), το οποίο προσδένεται στη βασική μεμβράνη και παραμένει σταθερό 

εφόσον συνυπάρχουν και οι τρεις πρωτεΐνες μαζί (Kiyozumi et al., 2007; Petrou et 

al., 2007b; Carney et al., 2010). Η συνύπαρξη των Fras1, Frem1 και Frem2 

πρωτεϊνών στην βασική μεμβράνη των χοριοειδών πλεγμάτων έχει παλαιότερα 

καταγραφεί σε Ε13.5 (Chiotaki et al., 2007) και Ε15.5 έμβρυα (Kiyozumi et al., 

2012). Το παρατηρούμενο πρότυπο της πρωτεΐνης Frem2 είναι σύμφωνο με το 

πρότυπο εντοπισμού μεταγράφων Frem2, καθώς τα τελευταία εντοπίζονται σε 

κύτταρα του hem, του μελλοντικού χοριοειδούς πλέγματος, του οροφιαίου πετάλου 

του διεγκεφάλου και του κοιλιακού νωτιαίου μυελού (Timmer et al., 2005; Jadeja et 

al., 2005; Short et al., 2007). Η κατανομή της πρωτεΐνης Frem1 δεν μελετήθηκε στην 

παρούσα εργασία. Ωστόσο, βάση παλαιότερων αποτελεσμάτων (Chiotaki et al., 

2007), η Frem1 εντοπίστηκε στη βασική μεμβράνη των χοριοειδών πλεγμάτων και 

απουσίαζε από τη βασική μεμβράνη της μήνιγγας γειτονικών εγκεφαλικών περιοχών, 

όπως άλλωστε και τα άλλα δύο συμβαλλόμενα μέλη στο ετεροτριμερές σύμπλεγμα 

Fras1-Frem1-Frem2.  

Αντίστοιχα  με το Fras1 και το Frem2 περιορισμένο πρότυπο εντοπισμού στην 

βασική μεμβράνη της μήνιγγας πλησίον του εδαφιαίου πετάλου του νωτιαίου μυελού 

έχει καταγραφεί για την αλυσίδα α5 της laminin κατά την Ε13.5. Μάλιστα, η έλλειψή 

της οδηγεί σε εξεγκεφαλία, συνδακτυλίες και εμβρυϊκή θνησιμότητα (Miner et al., 

1998). Βέβαια, στα Fras1
-/-

 ποντίκια η συγκεκριμένη πρωτεΐνη συνεχίζει να υπάρχει 

στην βασική μεμβράνη της επιδερμίδας τους κατά την Ε15.5 (Vrontou et al., 2003).  

4.1.3 Η πρωτεΐνη Frem3 εντοπίζεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες πρωτεΐνες 

Fras1/Frem στην βασική μεμβράνη της μήνιγγας του εγκεφάλου 

Το πρότυπο απόθεσης της Frem3 δεν συμπίπτει με το προαναφερθέν ασυνεχές 

πρότυπο των υπόλοιπων μελών της οικογένειας Fras1/Frem. Η Frem3 υπάρχει σχεδόν 

ομοιόμορφα σε όλο το ανάπτυγμα της βασικής μεμβράνης της μήνιγγας του 

αναπτυσσόμενου εγκεφάλου, προσομοιάζοντας τα πρότυπα απόθεσης κύριων μορίων 

της βασικής μεμβράνης, όπως οι laminins και το κολλαγόνο τύπου IV. Είναι η πρώτη 

φορά όπου αναφέρεται απόκλιση στο πρότυπο εντοπισμού κάποιας εκ των μελών της 

οικογένειας των πρωτεϊνών Fras1/Frem σε βασική μεμβράνη κατά την εμβρυογένεση. 

Ωστόσο, υπάρχουν επιστημονικά ευρήματα, τα οποία συνηγορούν στην ευρύτερα 

αποκλίνουσα συμπεριφορά της πρωτεΐνης Frem3 από την υπόλοιπη οικογένεια. 

Χαρακτηριστικά, στις επιθηλιακές βασικές μεμβράνες εμβρύων, απουσία ενός εκ των 

υπόλοιπων τριών μελών της οικογένειας (Fras1, Frem1 και Frem2) χάνεται ο 

εντοπισμός όλων των υπολοίπων εκτός της Frem3, η οποία φαίνεται να προσδένεται 

αυτόνομα στην βασική μεμβράνη (Petrou et al., 2007b; Kiyozumi et al., 2007). 
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Επιπλέον, η πρωτεΐνη Frem3 συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την ενηλικίωση στην βασική 

μεμβράνη της επιδερμίδας και άλλων εσωτερικών επιθηλίων των ποντικιών, ενώ η 

παρουσία των Fras1, Frem1 και Frem2 περιορίζεται δραστικά σε ορισμένα σημεία 

της επιδερμίδας και χάνεται εντελώς από τα εσωτερικά όργανα (Pavlakis et al., 2008). 

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατα αδημοσίευτα αποτελέσματα της διδακτορικής 

διατριβής του Ε. Παυλάκη (Γ. Χαλεπάκης), ισομορφές της πρωτεΐνης Frem3 

εντοπίζονται επιπλέον στην βασική μεμβράνη των αγγείων, τα περιφερικά νεύρα και 

κύτταρα του αίματος, περιοχές από τις οποίες απουσιάζουν τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας (Διδακτορική Διατριβή Ε. Παυλάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2009). 

4.1.4 Η πιθανή συμβολή της Fras1 στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του τελικού 

εγκεφάλου 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, στα μέσα εμβρυϊκά στάδια του ποντικού, η 

πρωτεΐνη Fras1 εντοπίζεται στη βασική μεμβράνη της μήνιγγας υπερκαλύπτοντας 

εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται κοντά στη ρυγχαία μέση γραμμή 

(rostral midline), καθώς και δομές, οι οποίες αποτελούν ή προέρχονται από την 

ραχιαία μέση γραμμή (dorsal midline) του αναπτυσσόμενου κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Οι δομές αυτές διαθέτουν μορφογενετικές ιδιότητες, λόγω της έκλυσης 

βιοδραστικών παραγόντων, όπως BMPs (bone morphogenetic proteins), FGFs 

(fibroblast growth factors) και Wnts. Η λειτουργία τους ως οργανωτές καθορίζει την 

ανάπτυξη και την διαμόρφωση όλων των ραχιαίων δομών του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και συνεπώς του τελικού εγκεφάλου, όπως το χοριοειδές πλέγμα και τον 

ιππόκαμπος (Παράρτημα 4). Ακόμα και το ευρύτερο πρότυπο εντοπισμού της Fras1 

στο χιτώνιο του τελικού εγκεφάλου κατά την Ε10.5 (πέραν της ραχιαίας μέσης 

γραμμής) και ο σταδιακός περιορισμός του σε δομές του έσω ραχιαίου χιτωνίου μέχρι 

την Ε12.5 προσομοιάζει την παρατηρούμενη δυναμική της Wnt σηματοδότησης στο 

αρχέγονο φλοιϊκό νευροεπιθήλιο κατά τα στάδια Ε10.5 έως Ε12.5, αν και η 

συγκεκριμένη σηματοδότηση είναι χαμηλή στο CP και το hem (Machon et al., 2007). 

Η ρύθμιση της εξωκυττάριας διάθεσης και δράσης των προαναφερθέντων 

μορφογενετικών παραγόντων επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασής τους με 

γλυκοπρωτεΐνες και πρωτεογλυκάνες του εξωκυττάριου πλέγματος. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, η αλληλεπίδραση ενός μορφογόνου με μία πρωτεΐνη βασίζεται στην 

ύπαρξη των κατάλληλων πρωτεϊνικών μοτίβων. Η πρωτεΐνη Fras1 αποτελείται από 

πολλαπλά πρωτεϊνικά μοτίβα, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω (1.1.3 Η 

οικογένεια πρωτεϊνών Fras1/Frem). Μάλιστα, από αυτά, τα έξι μοτίβα chordin-like ή 

vWC (von Willebrand factor type C), τα δεκατέσσερα μοτίβα furin-like (FU) και τα 

δώδεκα μοτίβα CSPG της NG2-like περιοχής αποτελούν εν δυνάμει ρυθμιστές 

αυξητικών και μορφογενετικών παραγόντων, όπως και των τριών προαναφερθέντων 

(BMPs, Wnts και FGFs). Συνοπτικά, για άλλες πρωτεΐνες έχει δειχθεί ότι τα μοτίβα 

vWC προσδένουν BMPs και άλλους TGF-β παράγοντες ρυθμίζοντας την κυτταρική 

τους σηματοδότηση (Abreu et al., 2002; Wilkinson et al., 2003). Επιπλέον, 

αλληπεδρούν με τον VEGF (vascular endothelial growth factor; Wilkinson et al., 

2007), για τον οποίο υπάρχουν in vivo και in vitro δεδομένα σχετικά με πιθανή 



 
112 Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου 

συμβολή του στην νευρογένεση, την επιβίωση, την μετανάστευση, την αξονική 

καθοδήγηση και την συναπτική δυναμική (μνήμη και μάθηση) στον εγκέφαλο 

(Mackenzie and Ruhrberg, 2012). Τα μοτίβα FU, πλούσια σε κατάλοιπα κυστεΐνης, 

προσδιορίσθηκαν ως οι μη καταλυτικές περιοχές των furin πρωτεασών (Roebroek et 

al., 1992) με δυνατότητα πρόσδεσης BMPs, όπως BMP-4 (Cui et al., 1998; Hogan et 

al., 1996). Επιπλέον, τα δύο μοτίβα FU των R-spondins συμβάλλουν στην Wnt 

σηματοδότηση, καθώς είναι επαρκή και αναγκαία για την ενδυνάμωσή της 

συγκεκριμένης σηματοδότησης (Kazanskaya et al., 2004; Kim et al., 2008; Yoon and 

Lee, 2012). Επιπλέον, τα μοτίβα CSPG της NG2-like περιοχής φαίνεται να 

συμβάλλουν σε διαδικασίες διαχείρισης αυξητικών παραγόντων, όπως ο FGF-2 

(Goretzki et al., 1999).  

Ωστόσο, ο εντοπισμός της πρωτεΐνης Fras1 σε περιοχή όπου παράγονται οι 

προαναφερθέντες πιθανοί προσδέτες της ίσως αποτελεί ένδειξη στοχευμένης 

παρουσίας και πιθανής συμβολής στην διαχείριση αυτών των μορίων, όπως στην 

συγκράτησή τους πλησίον της βασικής μεμβράνης έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ή 

εντοπισμένη δράση.  

Παράρτημα 4: Μορφογενετικοί παράγοντες στην διαμόρφωση του ρυγχαίου και 

ραχιαίου τελικού εγκεφάλου των ποντικιών 

 

Γέννηση του τελικού εγκεφάλου 

Η σωστή διαμόρφωση του εγκεφάλου καθορίζεται από την δημιουργία εφήμερων 

αναπτυξιακών δομών στο νευροεπιθήλιο και την λειτουργία τους ως κέντρα 

οργάνωσης. Η οργανωτική τους ικανότητα προκύπτει από την δυνατότητά τους να 

εκκρίνουν σηματοδοτικούς παράγοντες, οι οποίοι δρουν σε γειτονικούς κυτταρικούς 

πληθυσμούς (cell non-autonomous), όπως BMPs, Wnts, FGFs και Shh. 

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του πιο πρόσθιου τμήματος του κεντρικού νευρικού 

συστήματος, του τελικού εγκεφάλου, εξαρτάται από την FGF σηματοδότηση στην 

πρόσθια νευρική κορυφογραμμή (anterior neural ridge, ANR) πριν από το κλείσιμο 

του νευρικού σωλήνα. Μάλιστα, η ταυτόχρονη καταστολή της έκφρασης των FGF 

υποδοχέων της συγκεκριμένης περιοχής, FGFR-1, -2 και -3 μετά την Ε8.5 οδηγεί 

στην μη ανάπτυξη των δομών του τελικού εγκεφάλου εκτός της ραχιαίας μέσης 

γραμμής (dorsal midline, DM) (Paek et al., 2009). Σημαντικότατο ρόλο στην 

διαμόρφωση του τελικού εγκεφάλου διαδραματίζουν επιπλέον διάφορα ANR-

προερχόμενα μόρια αναστολείς της σηματοδότησης Wnt, καθώς ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των Wnts και των καταστολέων τους στο πρόσθιο νευροεκτόδερμα είναι 

καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση του τελικού εγκεφάλου (Houart et al., 

2002; Mukhopadhyay et al., 2001).  

 

Η ραχιαία μέση γραμμή του τελικού εγκεφάλου  

Η ραχιαία μέση γραμμή του τελικού εγκεφάλου  διαθέτει μία εφήμερη δομή, η οποία 

αποκαλείται οροφιαίο πέταλο (roof plate, ισχύει ευρύτερα για το κεντρικό νευρικό 

σύστημα) και λειτουργεί ως οργανωτής, καθώς τα κύτταρά του εκλύουν τους 

σηματοδοτικούς παράγοντες BMPs (Furuta et al., 1997) και Wnts (Parr et al., 1993). 

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δομής εξαρτάται από την BMP (Fernandes et al., 

2007) και την FGF σηματοδότηση (Storm et al., 2006; Okada et al., 2008), 

ρυθμίζοντας την ραχιαία μορφογένεση κατά τα μέσα εμβρυϊκά στάδια. Αρχικά, η 
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Wnt σηματοδότηση βοηθάει στην ανάπτυξη ευρύτερα του τελικού εγκεφάλου, ενώ 

στην συνέχεια συμβάλει στον καθορισμό του ραχιαίου τμήματός του, πριν από την 

έναρξη της νευρογένεσης, μέσω καταστολής του κοιλιακού κυτταρικού 

προγραμματισμού (Backman et al., 2005; Gunhaga et al., 2003). Κατά την Ε10.5, το 

οροφιαίο πέταλο του τελικού εγκεφάλου, αναπτύσσει σταδιακά εσωτερική πτύχωση 

δημιουργώντας τις δομές μεταξύ των δύο ημισφαιρίων, όπως ο έσω ραχιαίος φλοιός, 

ο αρχέγονος ιππόκαμπος, το hem και το χοριοειδές πλέγμα. Η BMP σηματοδότηση 

ρυθμίζει τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των προαναφερθέντων έσω δομών του 

τελικού εγκεφάλου (Fernandes et al., 2007; Cheng et al., 2006; Currle et al., 2005) 

καθώς επίσης και την αύξηση του μεγέθους του φλοιού (Monuki et al., 2001). 

Ωστόσο, η επαγόμενη σηματοδότηση μέσω του υποδοχέα BMPR1a φαίνεται να 

ρυθμίζει αποκλειστικά τον σχηματισμό του χοριοειδούς πλέγματος (Hébert et al., 

2002; Panchision et al., 2001). Επιπλέον, η ρυγχαία μέση γραμμή (rostral midline) 

επηρεάζει την ανάπτυξη του ραχιαίου τελικού εγκεφάλου μέσω της επαγωγής της 

FGF σηματοδότησης, συμβάλλοντας στον καθορισμό της προσθιο-οπίσθιας 

διαμόρφωσης του αναπτυσσόμενου εγκεφαλικού φλοιού (Fukuchi-Shimogori and 

Grove, 2001; Garel et al., 2003). 

 

Διαμόρφωση των έσω ραχιαίων δομών του χιτωνίου 

Στο έσω ραχιαίο χιτώνιο του τελικού εγκεφάλου, καθορίζεται το όριο του αρχέγονου 

φλοιού με το hem, ως απόρροια του ανταγωνισμού μεταξύ των BMPs και του LIM 

homeodomain μεταγραφικού παράγοντα Lhx2, ρυθμιστής για το φλοιϊκό 

‘πεπρωμένο’ των κυττάρων (cortical cell fate) (Mangale et al., 2008). Μεταξύ της 

Ε10.5 και E12.5, η σηματοδότηση Wnt υποχωρεί από το πρόσθιο και έξω χιτώνιο και 

περιορίζεται στην έσω και οπίσθια μοίρα του τελικού εγκεφάλου, στο Lhx2 θετικό 

έσω ραχιαίο φλοιϊκό νευροεπιθήλιο (Machon et al., 2007), πλησίον των ορίων μεταξύ 

φλοιού και hem (cortex-hem boundary, CHB). Η συγκεκριμένη περιοχή αναπτύσσει 

μοριακό προγραμματισμό για την διαμόρφωση του ιππόκαμπου (Tole et al., 2001). Ο 

προγραμματισμός αυτός καθορίζεται από το hem μέσω της παραγωγής Wnt και την 

επαγωγή της αντίστοιχης σηματοδότησης με ένα μη-αυτόνομο κυτταρικό μηχανισμό 

(Machon et al., 2007). Το hem αποτελεί την κύρια πηγή έκκρισης Wnt παραγόντων 

στον τελικό εγκέφαλο (Wnt 2b, 3a, 5a: Grove et al., 1998; Wnt 7b, 8b: Lee et al., 

2000). 

 

Γένεση του χοριοειδούς πλέγματος και των κυττάρων Cajal-Retzius 

Εντός της ζώνης του hem και παράλληλα με την γένεση των κυττάρων Cajal-Retzius, 

αρχίζει να διαφοροποιείται ο μη νευρικός ιστός τους χοριοειδούς πλέγματος με έναν 

ανταγωνιστικό μηχανισμό. Κατά την Ε10.5, τα κύτταρα του hem εκφράζουν 

ταυτόχρονα ένα προνευρικό bHLH (basic helix-loop-helix) γονίδιο, το neurogenin2 

(Ngn2), και τα γονίδια καταστολέων των bHLH, Hes1 και Hes5. Ωστόσο, μέχρι την 

Ε11.5 στα κύτταρα έχει επικρατήσει ένας εκ των ανταγωνιστών, ο οποίος θα 

καθορίσει τον κυτταρικό προγραμματισμό τους. Αν επικρατήσει η Ngn2, τότε το 

κύτταρο θα αδρανοποιήσει τα γονίδια Hes και την παραγωγή BMPs, επάγοντας τον 

νευρικό κυτταρικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη των κυττάρων Cajal-Retzius. 

Αν επικρατήσουν οι Hes καταστολείς, τότε καταστέλλεται η έκφραση του γονιδίου 

Ngn2 και διατηρείται η παραγωγή των BMPs οδηγώντας στον σχηματισμό 

κυβοειδούς μη-νευρικού επιθηλιακού κυττάρου του χοριοειδούς πλέγματος. Τα 

BMPs επάγουν την έκφραση των Hes γονιδίων και άρα τον μη νευρικό κυτταρικό 

προγραμματισμό (Imayoshi et al., 2008). 
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4.1.5 Πρωτεΐνη Fras1 και γέννηση των κυττάρων Cajal-Retzius 

Κατά την περίοδο Ε10.5 έως Ε12.5, στο hem γεννιούνται τα κύτταρα Cajal-Retzius 

(CRs) (Bielle et al., 2005), τα οποία παράγουν προνευρικούς (Ngn2) και νευρικούς 

δείκτες (Tuj1) (Imayoshi et al., 2008), και συνεπώς αποτελούν τα πιο πρώιμα νευρικά 

κύτταρα του εγκεφάλου. Τα κύτταρα Cajal-Retzius μεταναστεύουν και εγκαθίστανται 

στην επιχείλια ζώνη (marginal zone, MZ) του αναπτυσσόμενου φλοιού. Με την 

εγκατάστασή τους παράγουν την εκκρινόμενη γλυκοπρωτεΐνη Reelin, η οποία 

συμβάλει στην σωστή οργάνωση της νευρικής διαστρωμάτωσης του νεοφλοιού 

(Soriano and Del Río, 2005).  

Πέρα του hem, κύτταρα Cajal-Retzius γεννιούνται στην περιοχή του διαφράγματος 

και του κοιλιακού χιτωνίου, στα όρια του χιτωνίου με το υποχιτώνιο (pallium-

subpallium boundary, PSB) (Bielle et al., 2005). Κάποια κύτταρα Cajal-Retzius ίσως 

παράγονται σε περιοχές του πρόσθιου υποθαλάμου (προοπτική περιοχή, pro-optic 

area, POA) και της ενδοσκελιαίας περιοχής (entopeduncular area, EP), καθώς σε 

αυτές τις περιοχές έχουν εντοπιστεί Reelin-θετικά κύτταρα (Alcántara et al., 1998). Η 

βασική μεμβράνη επί των συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών ή πλησίον τους, με 

μόνη εξαίρεση το κοιλιακό χιτώνιο στο PSB, περιέχει και την πρωτεΐνη Fras1. Στις 

προαναφερθείσες περιοχές προέλευσης των κυττάρων Cajal-Retzius, εξαιρουμένου 

του hem, παρατηρείται επιπλέον η έκφραση του homeodomain μεταγραφικού 

παράγοντα Dbx1 (Bielle et al., 2005).  

Μία επιπλέον μοριακή συσχέτιση κάποιων εκ των ετερόκλιτων περιοχών, τις οποίες 

περιβάλει η βασική μεμβράνη της μήνιγγας παρουσία της Fras1, προκύπτει από την 

μελέτη της έκφρασης των μεταγραφικών παραγόντων p63 και p73, μέλη της 

οικογένειας των ογκοκατασταλτικών μεταγραφικών παραγόντων p53. Ο p73 

εκφράζεται σε συγκεκριμένους κυτταρικούς πληθυσμούς στον πρόσθιο εγκέφαλο 

κατά την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των hem-προερχόμενων κυττάρων Cajal-

Retzius, του hem, του χοριοειδούς πλέγματος, κυττάρων στην προοπτική περιοχή 

(Yang et al., 2000; Tissir et al., 2009) και κυττάρων της taenia tecta του έσω 

προμετωπιαίου φλοιού (mPFC, Meyer et al., 2002). Μάλιστα, στην περιοχή του έσω 

χιτωνίου οι δύο κύριοι τύποι ισομορφών του εμφανίζουν διαφορετική κατανομή. 

Συγκεκριμένα, οι ισομορφές, οι οποίες διαθέτουν μετενεργοποιητική περιοχή 

(transactivation domain, TA), TAp73, ενεργοποιούν προ-αποπτωτικούς μηχανισμούς 

και υπερισχύουν στο χοριοειδές πλέγμα και το τμήμα του hem πλησίον του, ενώ οι 

ισομορφές, οι οποίες στερούνται την TA, ΔΝp73, καταστέλλουν την συγκεκριμένη 

επαγωγή (Grob et al., 2001) και εντοπίζονται σε κύτταρα του ραχιαίου hem και σε 

κύτταρα Cajal-Retzius (Hernández-Acosta et al., 2011). Απουσία της p73 

εντοπίζονται διάφορες αστοχίες στην ανάπτυξη του τελικού εγκεφάλου (Meyer et al., 

2002, 2004), όπως το περιορισμένο μέγεθος του χοριοειδούς πλέγματος (Cabrera-

Socorro et al., 2006; Hernández-Acosta et al., 2011).  

Στον αναπτυσσόμενο τελικό εγκέφαλο, η p63 εμφανίζει παρόμοια κατανομή με την 

p73 στα κύτταρα Cajal-Retzius, αν και εκφράζεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 

συγκριτικά με την επιδερμίδα. Ωστόσο, στα p63
-/-

 ποντίκια δεν παρατηρήθηκε κάποια 
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διαταραχή στην ανάπτυξη του τελικού εγκεφάλου (Hernández-Acosta et al., 2011). Η 

p63 εμπλέκεται στο μηχανισμούς ανάπτυξης της πολύστιβης δομής της επιδερμίδας 

και διατήρησης της συνοχής της βασικής μεμβράνης της (Koster and Roop, 2004). Το 

τελευταίο το επιτυγχάνει η ΔΝp63a ισομορφή της, επάγοντας την παραγωγή 

πρωτεΐνης Fras1 στην αναπτυσσόμενη επιδερμίδα, μέσω άμεσης πρόσδεσης στον 

υποδοχέα του γονιδίου Fras1 (Koster et al., 2007).  

Συνοψίζοντας, κύτταρα Cajal-Retzius παράγονται από διάφορες περιοχές του 

πρόσθιου εγκεφάλου και σχεδόν όλες εντοπίζονται στα όρια του εμβρυϊκού χιτωνίου, 

όπως στο κοιλιακό χιτώνιο πλησίον του PSB, στο hem, στο διάφραγμα και στο 

υπερκείμενο έσω προμετωπιαίο φλοιό. Επιπλέον, κύτταρα Cajal-Retzius πιθανά 

προέρχονται από την προοπτική/ενδοσκελιαία περιοχή του διεγκεφάλου. Η βασική 

μεμβράνη πλησίον των παραπάνω περιοχών, με μόνη εξαίρεση το PSB, διαθέτει 

πρωτεΐνη Fras1. Μάλιστα, ο μεταγραφικός παράγοντας p63, ο οποίος εκφράζεται στα 

κύτταρα Cajal-Retzius με καταγωγή το hem και τον έσω προμετωπιαίο φλοιό, 

προσδένεται και επάγει την έκφραση του γονιδίου Fras1 στην εμβρυϊκή επιδερμίδα.  

Βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των παρόντων αποτελεσμάτων, δεν 

προκύπτει κάποια συσχέτιση μεταξύ της σύστασης της βασικής μεμβράνης με την 

γέννηση των κυττάρων Cajal-Retzius. Ωστόσο, στην περίπτωση του hem, δεν 

αποκλείεται η παρουσία της πρωτεΐνης Fras1 να συσχετίζεται με την δυνατότητα της 

περιοχής του χοριοειδούς πλέγματος και του εγγύς hem να διατηρούν έναν μη-

νευρογενές κυτταρικό προγραμματισμό, συγκρατώντας BMPs πλησίον τους, και 

μέσω της επαγωγής της BMP-σηματοδότησης να ενισχύεται η έκφραση των Hes 

γονιδίων εις βάρος του νευρογενούς Ngn2 (Παράρτημα 4: «Γένεση του χοριοειδούς 

πλέγματος και των κυττάρων Cajal-Retzius»). Αν πράγματι ισχύει μία τέτοια σχέση, 

τότε στα Fras1
-/-

 ποντίκια το παραγόμενο BMP δεν θα συγκρατούταν από την βασική 

μεμβράνη και θα μπορούσε να διαχέεται έχοντας την δυνατότητα να προκαλέσει δύο 

αντίθετες διαδικασίες. Θα μπορούσε να περιορίζει την BMP σηματοδότηση μέσω 

διάχυσης του μορφογενετικού παράγοντα στο μεσέγχυμα, οδηγώντας στον 

σχηματισμό περισσότερων κυττάρων Cajal-Retzius εις βάρος του μεγέθους του 

διαφοροποιούμενου χοριοειδούς πλέγματος, είτε αντίθετα, να επεκτείνει το 

χοριοειδές πλέγμα λόγω της πλευρικής διάχυσης των BMPs εις βάρος του αριθμού 

των παραγόμενων κυττάρων Cajal-Retzius. Η μελέτη των τελευταίων σε μέσα 

εμβρυϊκά στάδια στα Fras1
-/-

 ποντίκια ίσως αποκαλύψουν κάποια πιθανή συσχέτιση 

μεταξύ των τόσο φαινομενικά διακριτών καταστάσεων, της σύστασης της βασικής 

μεμβράνης και της νευρογένεσης των κυττάρων Cajal-Retzius.  

4.2 Αμυγδαλή 

4.2.1 Ιστολογικές και μοριακές διαταραχές σε πυρήνες της πρόσθιας μοίρας της 

αμυγδαλής των Fras1
-/-

 ποντικιών 

Η παρούσα εργασία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη της αμυγδαλής καθώς 

σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, μετάγραφα Fras1 είχαν εντοπιστεί 

στον έξω πυρήνα της αμυγδαλής (LA) (αδημοσίευτα αποτελέσματα Γ. Χαλεπάκη), 
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ενώ παράλληλα στα Fras1
-/-

 ποντίκια είχε παρατηρηθεί πρόβλημα στην εκδήλωση 

εξαρτημένου φόβου (αδημοσίευτα αποτελέσματα Α. Σταματάκη), η οποία εξαρτάται 

από την σωστή λειτουργία της αμυγδαλής. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκε ιστολογική 

και μοριακή ανάλυση σε πυρήνες της αμυγδαλής, οι οποίοι συμμετέχουν στο 

κύκλωμα του φόβου, όπως το έξω βασικό σύμπλεγμα (BLA), η κεντρική αμυγδαλή 

(CeA) και ο κύριος παρεμβαλλόμενος πυρήνας (ΙΑ). Ο περιορισμένος αριθμός 

νευρικών μοριακών δεικτών για την διάκριση των παραπάνω πυρήνων της αμυγδαλής 

και των υποπυρήνων τους επέβαλε την μελέτη του προτύπου έκφρασης νέων δεικτών 

στην περιοχή, όπως των Ctip2, Foxp1 και Foxp2. Οι συγκεκριμένοι νευρικοί δείκτες 

επιλέχθηκαν επειδή εκφράζονται στο υπερκείμενο ραβδωτό και δύο εκ των 

μελετώμενων πυρήνων διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά και προέλευση με το 

ραβδωτό (Παράρτημα 2). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, το 

Ctip2 διαπιστώθηκε πως εντοπίζεται στα Foxp2-θετικά παρεμβαλλόμενα κύτταρα 

(ITCs), καθώς και στους τρεις υποπυρήνες του CeA, με εντονότερη έκφραση στον 

έξω υποπυρήνα του (CeAl). O Foxp2 εκφράζεται από τα ITCs (Waclaw et al., 2010; 

Kaoru et al., 2010; Takahashi et al., 2008) και κύτταρα του πρόσθιου πυρήνα της 

αμυγδαλής (ΑΑΑ) αλλά όχι από κύτταρα του CeA. Ο Foxp1 εντοπίστηκε σε κύτταρα 

του CeAl και του ραχιαίου τμήματος του θυλακιακού υποπυρήνα (CeAc) αλλά όχι 

του έσω υποπυρήνα (CeAm). Το παραπάνω αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο καθώς το 

Foxp1 εκφράζεται μόνο σε κύτταρα vLGE-καταγόμενα στο υποχιτώνιο (Takahashi et 

al., 2008), όπως άλλωστε είναι όλα τα κύτταρα του CeAl και μερικά κύτταρα του 

CeAc (Bupesh et al., 2011; Waclaw et al., 2010). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε ο Tbr1 

ως νευρικός δείκτης κυττάρων, τα οποία προέρχονται από το χιτώνιο και σχηματίζουν 

το BLA σύμπλεγμα (Puelles et al., 2000; Hevner et al., 2001).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκριτικής ιστολογικής μελέτης, διαπιστώθηκαν 

προβλήματα στην διαμόρφωση των παραπάνω πυρήνων της αμυγδαλής στα Fras1
-/-

 

ποντίκια. Μάλιστα, οι διαταραχές στην μορφολογία τους εντοπίζονταν κυρίως στο 

πρόσθιο τμήμα της αμυγδαλής (απόσταση -0.88 mm έως -1.2 mm από το βρέγμα). Εν 

συντομία, οι παρατηρούμενες διαταραχές περιελάμβαναν την διόγκωση του πρόσθιου 

CeAl εις βάρος του υποκείμενου CeAm, λόγω της συσσώρευσης αφύσικα μεγάλου 

αριθμού ομοειδών κυττάρων με όλα τα χαρακτηριστικά των φυσιολογικών κυττάρων 

του CeAl (μορφολογία και μοριακό πρότυπο). Αντίθετα, η πρόσθια μοίρα του CeAm 

στα Fras1
-/-

 ποντίκια κάλυπτε μικρότερο όγκο και διέθετε μικρότερη κυτταρική 

πυκνότητα από τον CeAm φυσιολογικών ποντικιών, διατηρώντας ωστόσο το σωστό 

μοριακό πρότυπο. Ο ΙΑ διέθετε περιορισμένο μέγεθος αν και επεκτεινόταν προς τα 

πίσω. Η εμφάνιση του συγκεκριμένου φαινοτύπου σε όλα τα εξετασθέντα στάδια 

μετά την γέννηση των Fras1
-/-

 ποντικιών (ηλικίες από νεογέννητα έως έξι μηνών) 

αποτελεί σοβαρή ένδειξη για προβληματική διαμόρφωση των προαναφερθέντων 

πυρήνων και υποπυρήνων της αμυγδαλής κατά την ανάπτυξη.  

Προβλήματα στην διαμόρφωση πυρήνων της αμυγδαλής έχουν αναφερθεί κατά την 

μελέτη διαφόρων μεταλλαγμάτων στα ποντίκια. Χαρακτηριστικά, περιορισμένο 

μέγεθος του ΙΑ έχει καταγραφεί σε μεταλλάγματα, στα οποία διαταράσσεται η 
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διαμόρφωση του LGE (ελεγχόμενη κατάργηση του Gsx2, Gsx2cKO, στον τελικό 

εγκέφαλο, Waclaw et al., 2010) ή ο σχηματισμός dLGE-προερχόμενων νευρώνων 

(ελεγχόμενη κατάργηση Sp8 (Sp8cKO) στον κοιλιακό τηλεγκέφαλο; Waclaw et al., 

2010). Γενικά, μεταλλάξεις οι οποίες επιδρούν στον σχηματισμό LGE-προερχόμενων 

νευρώνων, επηρεάζουν επιπλέον την ανάπτυξη του ραβδωτού και των οσφρητικών 

βολβών (Corbin et al., 2000; Waclaw et al., 2006; 2010). Μάλιστα στα Gsx2cKO 

ποντίκια παρατηρείται επιπλέον επέκταση του LA πυρήνα (Waclaw et al., 2010). Ο 

παρατηρούμενος φαινότυπος στα Fras1
-/-

 ποντίκια δύσκολα θα μπορούσε να 

προέρχεται από διαταραχή σε νευρογενή ζώνη του τελικού εγκεφάλου καθώς η 

προέλευση των επηρεαζόμενων κυτταρικών πληθυσμών περιλαμβάνουν όλες τις 

κοιλιακές νευρογενείς ζώνες, όπως οι έξω και έσω γαγγλιακές προεξοχές (LGE και 

MGE αντίστοιχα), η πρόσθια ενδοσκελιαία περιοχή (ΑΕΡ) και το κοιλιακό χιτώνιο 

(VP) (Παράρτημα 2), και άρα ο παρατηρούμενος φαινότυπος των Fras1
-/-

 ποντικιών 

θα έπρεπε πιθανά να ήταν ευρύτατος σε όλο τον κοιλιακό τελικό εγκέφαλο. Στην 

περίπτωση των COUP-TFIIcKO μεταλλαγμάτων παρατηρήθηκε περιορισμός της 

έκφρασης των υποδοχέων semaphorins, neuropilin1 και neuropilin2, στα Pax6-θετικά 

κύτταρα του CGE κατά την ανάπτυξη, περιορίζοντας την εγκατάστασή τους στην 

περιοχή του έσω βασικού πυρήνα της αμυγδαλής (BMA), και ως εκ τούτου ο 

πυρήνας είναι υποπλασμένος (Tang et al., 2012). Η διαταραγμένη μετανάστευση ή η 

λάθος εγκατάσταση των κυττάρων στην περιοχή της πρόσθιας αμυγδαλής είναι πιο 

πιθανό να αποτελεί την αιτία του ιστολογικού φαινοτύπου στα Fras1
-/-

 ποντίκια. 

Ωστόσο, βάση των υπαρχόντων δεδομένων δεν προκύπτουν στοιχεία, τα οποία θα 

υποστήριζαν μία τέτοια θεωρεία.  

4.2.2 Το κύκλωμα φόβου είναι λειτουργικό στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

Βάση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής συμπεριφορικής μελέτης, εξάγονται 

σημαντικά συμπεράσματα για την λειτουργία του κυκλώματος του φόβου στα Fras1
-/-

 

ποντίκια. Το κυριότερο εξ αυτών είναι πως τα μεταλλάγματα εκδηλώνουν φόβο 

παρουσία ενός μη εξαρτημένου επώδυνου ερεθίσματος. Συνεπώς, το κύκλωμα του 

φόβου και άρα οι συμβαλλόμενες εγκεφαλικές περιοχές σε αυτό είναι λειτουργικά. 

Όσον αφορά την αμυγδαλή, εξάγεται το πολύ σημαντικό συμπέρασμα ότι ο 

ενορχηστρωτής του φόβου, ο CeAm, είναι λειτουργικός, καθώς πειράματα 

οπτογενετικής σε ποντίκια ή στοχευμένης βλάβης σε αρουραίους δείχνουν πως η 

λειτουργία του είναι καθοριστική για την εκδήλωση του φόβου (Zimmerman et al., 

2007; Ciocchi et al., 2010). Το συγκεκριμένο συμπέρασμα είναι ιδιαίτερης βαρύτητας 

λαμβάνοντας υπόψη πως η διαταραγμένη διαμόρφωση της πρόσθιας μοίρας του 

CeAm δεν επηρεάζει την εκδήλωση του φόβου.  

Ωστόσο, η μελέτη της εκδήλωσης μη εξαρτημένου φόβου ανέδειξε μία 

συμπεριφορική απόκλιση στα Fras1
-/-

 ποντίκια. Συγκεκριμένα, στους πέντε πρώτους 

κλονισμούς η εκδήλωση του φόβου, όπως αποτυπώνεται μέσω της ακινησίας των 

υποκειμένων, κλιμακώνεται με αντίστοιχο ρυθμό μεταξύ των φυσιολογικών και των 

Fras1
-/-

 ποντικιών, αποτελώντας πιθανά μία ένδειξη για την σχετικά ομαλή 

απενεργοποίηση του μηχανισμού καταστολής του φόβου του CeAl (PKC-δ θετικούς 
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νευρώνες), του CeAc και των ITCs. Ωστόσο, μετά τον πέμπτο κλονισμό, τα 

φυσιολογικά ποντίκια εμφάνισαν μία τάση σταθεροποίησης της ακινησίας σε επίπεδα 

χαμηλότερα του 50%. Αντίστοιχη σταθεροποίηση στα επίπεδα παγώματος έχουν 

καταγραφεί στους αρουραίους μετά το πέμπτο κλονισμό (Zimmerman et al., 2007). 

Αντίθετα, στα Fras1
-/-

 ποντίκια καταγράφηκε αδυναμία της σταθεροποίησης και 

επέκτασή της σε επίπεδα υψηλότερα του 75%. Η συγκεκριμένη απόκλιση πιθανά δεν 

οφείλεται σε πρόβλημα των PKC-δ θετικών νευρώνων καταστολής του φόβου του 

CeAl αλλά και των αντίστοιχων σε CeAc και ITCs, καθώς πειράματα οπτογενετικής 

έδειξαν πως η πρώιμη απενεργοποίησή τους οδηγεί σε αντίστοιχα πρώιμη (πριν από 

τον πέμπτο κλονισμό) ραγδαία αύξηση του παγώματος, αναπτύσσοντας μία 

στατιστικά σημαντική διαφορά με τα ζώα αναφοράς (Ciocchi et al., 2010), 

χαρακτηριστικό το οποίο δεν παρατηρήθηκε στην παρούσα συγκριτική μελέτη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να ελεγχθεί το μικροκύκλωμα ρύθμισης των νευρώνων 

καταστολής του φόβου στο επίπεδο της ενεργοποίησης και δράσης των PKC-δ 

αρνητικών νευρώνων του CeAl καθώς και νευρώνων με αντίστοιχη δράση στον CeAc 

και τα ITCs. Είναι αξιοσημείωτο πως οι συγκεκριμένοι νευρώνες ρύθμισης δέχονται 

ερεθίσματα από τον LA πυρήνα (Ciochi et al., 2010; Paré et al., 2004), ο οποίος 

διαθέτει μετάγραφα του γονιδίου Fras1. 

4.2.3 Αδυναμία των Fras1
-/-

 ποντικιών να εκδηλώσουν εξαρτημένο φόβο   

Στα πλαίσια της συγκριτικής μελέτης της ανάπτυξης εξαρτημένου φόβου, τα Fras1
-/-

 

ποντίκια εμφάνισαν μία σημαντική διαταραχή. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αρχικά 

πραγματοποιήθηκε έκθεση των υποκειμένων ταυτόχρονα σε ουδέτερο ηχητικό και 

επώδυνο ερέθισμα. Ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, τα φυσιολογικά ποντίκια 

εκδήλωσαν φόβο παρουσία μόνο του ανώδυνου ηχητικού ερεθίσματος, ενώ τα Fras1
-

/-
 ποντίκια δεν εκδήλωσαν φόβο. Το συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να 

προκαλείται από την περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης συνδυαστικής μνήμης του 

φόβου στην αμυγδαλή. Η διαδικασία αυτή εξαρτάται από την λειτουργία τόσο του 

συμπλέγματος BLA όσο και του πυρήνα CeA (Wilensky et al., 2006; Zimmerman et 

al., 2007) και μάλιστα της CeAl υπομονάδας του (Ciocchi et al., 2010). Επιπλέον, 

πρόσφατα παρατηρήθηκε πως η λειτουργικότητα του CeA είναι πιο σημαντική στην 

εκδήλωση του εξαρτημένου φόβου, καθώς η NMDA-επαγόμενη βλάβη στο BLA του 

αρουραίου επιτρέπει την ανάπτυξη της μνήμης του φόβου μετά από πολλαπλές 

επαναλήψεις της δοκιμασίας ταυτόχρονης έκθεσης σε μη εξαρτημένο (US) και 

εξαρτημένο (CS) ερέθισμα, αλλά δεν επιτυγχάνεται μετά από καταστολή του CeA 

(Zimmerman et al., 2007). Αυτή η ιδιότητα πιθανότατα απορρέει από τους νευρώνες 

του CeAl (βάση των συμπερασμάτων των Ciocchi et al., 2010; Duvarci et al., 2011). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα Fras1
-/-

 ποντίκια φαίνεται να διατηρούν λειτουργικό το 

κύκλωμα του φόβου, αλλά φαίνεται να διαθέτουν περιορισμένη ικανότητα 

συσχετισμού επώδυνων ερεθισμάτων με ηχητικά ουδέτερα ερεθίσματα στην 

αμυγδαλή (είτε στον LA είτε στον CeAl υποπυρήνα), η οποία θα εξασφάλιζε την 

απομνημόνευση και την εδραίωση εξαρτημένων φόβων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της in situ υβριδοποίησης, εντοπίστηκαν μετάγραφα του γονιδίου 

Fras1 τόσο στο πρόσθιο όσο και το οπίσθιο LA, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με 
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την δυνατότητα του Fras1 να επηρεάζει την ανάπτυξη της συναπτικής πλαστικότητας 

και άρα της μνήμης στον συγκεκριμένο πυρήνα. Επιπλέον, προκύπτουν ερωτήματα 

σχετικά με το αν συμβάλει στην διαταραχή η ασυνήθιστα υπερκυτταρική πρόσθια 

μοίρα του CeAl και ο μορφολογικά διαταραγμένος ΙΑ των Fras1
-/-

 ποντικιών, καθώς 

στα φυσιολογικά ποντίκια οι συγκεκριμένοι πυρήνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

ρύθμιση της απόκτησης και έκφρασης του φόβου. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δοκιμασίας, ελέγχθηκε η ενεργοποίηση νευρώνων 

της αμυγδαλής 1.5 ώρα μετά την εξέταση (δεύτερη ημέρα, εξέταση μνήμης του 

φόβου) με την χρήση του δείκτη cFos, αποσκοπώντας στην επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων των συμπεριφορικών πειραμάτων. Ωστόσο, αυξημένη νευρωνική 

ενεργοποίηση στο BLA, το ΙΑ και την CeA παρατηρήθηκε τόσο στα φυσιολογικά 

όσο και στα Fras1
-/-

 ποντίκια σε σύγκριση με τα υποκείμενα αναφοράς (ποντίκια τα 

οποία δεν εκτέθηκαν στο επώδυνο ερέθισμα), παρόλο που τα μεταλλάγματα δεν 

έκδήλωσαν σημαντικά επίπεδα φόβου. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

μελέτης δεν ήταν ενδεικτικά των συμπεριφορικών αποκλίσεων. Αν θεωρηθεί το 

αποτέλεσμα ως μη πραγματικό, τότε θα μπορούσε να αποδοθεί σε πολλούς 

παράγοντες, όπως στο μικρό δείγμα των εξετασθέντων ζώων (n=3-4 ανά κατηγορία) 

καθώς και σε αστοχίες κατά την πραγματοποίηση του πειράματος. Οι αστοχίες αυτές 

σχετίζονται πιθανά με τον περιορισμένο χρόνο εξοικείωσης των υποκειμένων με τον 

χώρο παραμονής πριν την πραγματοποίηση του πειράματος και την αναγνώριση του 

σχετικά τροποποιημένου χώρου εξέτασης κατά την δεύτερη ημέρα, καθώς κυρίως τα 

Fras1
-/-

 ποντίκια εκδήλωναν άγχος ή φόβο πριν την έκθεση στον ήχο. Ωστόσο, ακόμα 

και το ήπιο άγχος, επαγόμενο από την έκθεση σε ανοιχτό πεδίο, προκαλεί 

ενεργοποίηση του BLA συμπλέγματος στα τρωκτικά (αύξηση νευρικής 

δραστηριότητας των ποντικιών, Wang et al., 2011; αυξημένη cFos έκφραση στον 

αρουραίο Hale et al., 2006; 2008). Άρα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 

διαδικασία εξοικείωσης των υποκειμένων με τους χώρους πριν την πραγματοποίηση 

του συγκεκριμένου πειράματος.  

Επιπλέον, η επανένωση των αρσενικών εξεταζόμενων υποκειμένων στο ίδιο κλουβί 

κατά την διάρκεια του παρεμβαλλόμενου εικοσιτετράωρου και μετά την ολοκλήρωση 

της εξέτασης (2
η
 ημέρα) οδηγούν συχνά σε συγκρούσεις. Όταν τα φυσιολογικά 

αρσενικά ποντίκια επιστρέφονταν στο κλουβί τους, επιβεβαίωναν την προϋπάρχουσα 

ιεραρχία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστες προστριβές. 

Αντίθετα, τα Fras1
-/-

 αρσενικά ποντίκια καθυστερούσαν σημαντικά και οι μεταξύ 

τους προστριβές ήταν πιο έντονες (όπως αντίστοιχα έχει περιγραφεί και στην 

καθημερινή τους συμπεριφορά, 3.4.3 Λοιπές διαταραχές στην συμπεριφορά των 

Fras1
-/-

 ποντικιών). Οι έντονες προστριβές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία 

ανεπιθύμητη παράμετρο αύξησης της έκφρασης του cFos από κύτταρα σε περιοχές 

της αμυγδαλή όπως ο CeA και ο MeA (hamsters: Kollack-Walker et al., 1997). 

Επίσης, πειράματα έχουν δείξει πως η επιστροφή αρουραίου στο κλουβί διαβίωσης 

μετά από δοκιμασία εξαρτημένου φόβου οδηγεί στην αύξηση της έκφρασης του cFos 

στην αμυγδαλή, συμπεριλαμβανομένου του BLA και του CeA, τόσο στο εξετασμένο 
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υποκείμενο όσο και στον μη εξετασμένο ‘συγκάτοικό’ του (cagemate; Knapska et al., 

2006). Συνεπώς, θα πρέπει τα εξεταζόμενα ποντίκια να διαβιούν σε ξεχωριστά 

κλουβιά μία εβδομάδα τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου 

πειράματος και μέχρι την απομόνωση των εγκεφάλων τους.  

4.2.4 Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εκδηλώνουν άγχος 

Στα πλαίσια της μελέτης του κυκλώματος φόβου ελέγχθηκε η εκδήλωση του άγχους. 

Η συγκεκριμένη συμπεριφορική διαδικασία εξαρτάται κυρίως από την σωστή 

λειτουργία του έξω βασικού πυρήνα τελικής ταινίας (BNSTl), ως αναπόσπαστο 

τμήμα της εκτεταμένης αμυγδαλής. Ο συγκεκριμένος πυρήνας διαθέτει μία ομόλογη 

κυτταρική και νευροχημική σύσταση, νευρωνική διασύνδεση (Alheid et al., 1995 από 

Davis et al., 2010) και προέλευση με τον CeA (Bupesh et al., 2011). Ωστόσο, η 

εκδήλωση του άγχους εξαρτάται τόσο από την σωστή λειτουργία του BLA 

συμπλέγματος όσο και του CeAl υποπυρήνα (Tye et al., 2011), καθώς και οι δύο 

προβάλλουν στο BNSTl (Dong et al., 2001). Η δυνατότητα εκδήλωσης άγχους των 

Fras1
-/-

 ποντικιών μελετήθηκε στην εξέταση ανοιχτού πεδίου με τον υπολογισμό του 

θιγμοτακτισμού τους (παραμονή πλησίον των τοιχωμάτων, περιοχή περιορισμένης 

εκδήλωσης άγχους). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα μεταλλάγματα εκδήλωσαν 

θιγμοτακτισμό αντίστοιχο με τα φυσιολογικά ποντίκια, τόσο παρουσία όσο και 

απουσία του αγχογόνου φωτός. Ωστόσο, προέκυψαν κάποια ευρήματα, τα οποία 

χρήζουν περαιτέρω μελέτης, όπως ότι παρουσία φωτός κατά την διάρκεια του πρώτου 

λεπτού, κάποια Fras1
-/-

 ποντίκια εμφάνισαν επέκταση του λανθάνοντος χρόνου 

(latency) κατά την τοποθέτησή τους στην αρένα, εκδηλώνοντας μία ασυνήθιστη 

συμπεριφορά βραδείας προσαρμογής. Η συμπεριφορά αυτή επηρέαζε την οριζόντια 

κινητικότητά τους, η οποία περιοριζόταν σημαντικά. Άλλο ένα ενδιαφέρον εύρημα 

προέκυψε από την μελέτη της αντίδρασης στην έκθεση σε ένα νέο περιβάλλον 

(αντίδραση εκτοπισμού), όπως αυτή αποτυπώνεται από την περιποίηση, καθώς 

παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα έναρξης της διαδικασίας περιποίησης αλλά 

σύντομα διακοπτόταν, ιδιαίτερα το πρώτο πεντάλεπτο της εξέτασης. Αυτό θα 

μπορούσε να είναι απόρροια εκδήλωσης άγχους (Kalueff and Tuohimaa, 2004b), αν 

και χρειάζεται περεταίρω μελέτη καθώς θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για 

διαταραχή στην διεκπεραίωση τελετουργιών.  

4.2.5 Διαφοροποιήσεις της πρόσθιας και οπίσθιας επικράτειας της κεντρικής 

αμυγδαλής 

Την τελευταία δεκαετία η έρευνα σχετικά με την ταυτοποίηση της προέλευσης των 

νευρώνων των διαφόρων πυρήνων της αμυγδαλής έχει προχωρήσει σημαντικά 

(περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο Παράρτημα 2). Η CeA διαθέτει 

νευρώνες, οι οποίοι προέρχονται από το LGE, το MGE και το AEP (Bupesh et al., 

2011; Waclaw et al., 2010; Soma et al., 2009; García-López et al., 2008). Ωστόσο, 

δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά με διακριτό μηχανισμό ανάπτυξης της πρόσθιας και 

οπίσθιας μοίρας του CeA, διαδικασία η οποία έχει καταγραφεί για άλλους πυρήνες 

της αμυγδαλής, όπως στον MeA (García-López et al., 2008). 
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Βέβαια, μελετώντας τις νευρικές διασυνδέσεις στους αρουραίους από και προς τoν 

CeA διαπιστώνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ της πρόσθιας και 

οπίσθιας μοίρας του. Χαρακτηριστικά, η έξω περιοχή του διάμεσου πυρήνα του 

οπίσθιου σκέλους του πρόσθιου συνδέσμου (the lateral part of interstitial nucleus of 

the posterior limb of the anterior commissure, IPACl) των αρουραίων προβάλει σε 

διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου των έσω και θυλακιακού 

υποπυρήνων της CeA και κυρίως της πρόσθιας μοίρας τους (Shammah-Lagnado et 

al., 2001).  

Ταυτόχρονα, έχουν καταγραφεί αποκλίσεις στην στόχευση των απαγωγών 

νευραξόνων από την πρόσθια και οπίσθια μοίρα του CeA πυρήνα στον αρουραίο. Επί 

παραδείγματι, η πρόσθια μοίρα του CeAm των αρουραίων διασυνδέεται με τον 

θάλαμο (συγκεκριμένα με το ουραίο τμήμα της μέσης γραμμής του θαλάμου, caudal 

part of the midline thalamus) μέσω απαγωγών ινών, ενώ η υπόλοιπη CeA διαθέτει 

περιορισμένη άμεση σύνδεση με το θάλαμο (Shammah-Lagnado et al., 2001). 

Παρόμοια, το ραχιαίο πνευμονογαστρικό σύμπλεγμα (dorsal vagal complex) του 

αρουραίου δέχεται προσαγωγές ίνες κυρίως από την πρόσθια και μέση μοίρα της CeA 

συμβάλλοντας στην ρύθμιση της γαστρο-εντερικής δραστηριότητας από την 

αμυγδαλή (Zhang et al., 2003). Παράλληλα, κυρίως η πρόσθια μοίρα του έσω 

υποπυρήνα του CeA στους αρουραίους νευρώνει πυρήνες κατεχολαμινεργικών 

νευρώνων του εγκεφαλικού στελέχους, όπως το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο (ventral 

tegmental area), τη μέλαινα ουσία (substantia nigra) και τον υπομέλα τοπο (locus 

coerulus) (Wallace et al., 1992). Επιπλέον, στα ποντίκια η πρόσθια μοίρα του CeAm 

και η οπίσθια μοίρα του CeAl προβάλουν στη γεφυρική παραβραχιόνια περιοχή 

(pontine parabrachial nucleus, PbN) (Tokita et al., 2009) επηρεάζοντας την γευστική 

δραστηριότητα (Li et al., 2005). 

Η διακριτή νευρωνική διασύνδεση των διαφόρων επικρατειών του CeA πυρήνα 

εξηγεί τις παρατηρούμενες αποκλίσεις στην συμβολή των συγκεκριμένων 

υποπεριοχών του σε διάφορες συμπεριφορικές διεργασίες. Χαρακτηριστικά, η 

πρόσθια μοίρα του CeA επηρεάζει την (διλειμματική συμπεριφορά) conflict behavior 

in a water lick test στους αρουραίους, ενώ η οπίσθια μοίρα του εμφανίζει σημαντικά 

περιορισμένη επίδραση (Shibata et al., 1989). Διαφορετική επίδραση στην εκδήλωση 

του άγχους έχουν η πρόσθια, μέση και οπίσθια μοίρα του CeA πυρήνα στους 

αρουραίους, όπως αυτή καταγράφεται στην δοκιμασία του υπερυψωμένου 

λαβυρίνθου (elevated plus maze), καθώς ερεθισμός (kindling) της οπίσθιας μοίρας 

αυξάνει το άγχος, της μέσης μοίρας δεν επηρεάζει την συμπεριφορά και της πρόσθιας 

μοίρας έχει αγχολυτική επίδραση (Adamec and Shallow, 2000). Επιπλέον, στους 

αρουραίους η πρόσθια μοίρα του CeA εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία στην 

ρύθμιση της learned incentive salience onto a specific reward cue, καθώς η διέγερση 

των υποδοχέων οπιοειδών στον πρόσθιο CeA ενισχύει επιλεκτικά και αναστρέψιμα 

την ελκυστικότητα του εξαρτημένου ερεθίσματος ανταμοιβής, ενώ αυτή η υποκίνηση 

εξαφανίζεται όταν επάγεται GABA-εξαρτώμενη καταστολή στον πρόσθιο CeA 

πυρήνα (Mahler and Berrigde, 2009). 
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4.3 Ιππόκαμπος  

4.3.1 Διαταραγμένη κατανομή των CA υποπεριοχών του ιππόκαμπου των Fras1
-/-

 

ποντικιών 

Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε επιπλέον η μορφολογία και η λειτουργία του 

ιππόκαμπου στα Fras1
-/-

 ποντίκια, καθώς εντοπίστηκαν μετάγραφα του γονιδίου 

Fras1 στην CA1 υποπεριοχή της και το υπόθεμα σε φυσιολογικά ποντίκια. Η 

ιστολογική και μοριακή ανάλυση του ιππόκαμπου Fras1
-/-

 ενήλικων ποντικιών 

αποκάλυψε τον περιορισμό της CA1 υποπεριοχής και την ταυτόχρονη ραχιαία 

επέκταση των CA2 και CA3 υποπεριοχών. Παρόμοιος φαινότυπος αναφέρεται σε 

ενήλικα μεταλλάγματα ποντικού, στα οποία στοχευμένα απενεργοποιήθηκε το 

γονίδιο Pten (phosphatase and tensin homolog on chromosome ten) σε ώριμα νευρικά 

κύτταρα του φλοιού και του ιππόκαμπου. Τα συγκεκριμένα ποντίκια εμφανίζουν μετά 

την γέννηση σταδιακή διόγκωση του DG και του CA3, λόγω υπερτροφίας των 

νευρικών σωμάτων, εις βάρος του CA1 το οποίο συμπιέζεται (Kwon et al., 2006). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, από την ιστολογική ανάλυση 

ιππόκαμπων δεν προέκυψε υπερτροφία των νευρικών σωμάτων ούτε κάποια 

σταδιακή επιδείνωση του φαινοτύπου σε μεγαλύτερης ηλικίας Fras1
-/-

 ποντίκια 

(σύγκριση ποντικιών ηλικίας μεταξύ Ρ15 και έξι μηνών).  

Η παρατηρούμενη επέκταση των CA2 CA3 υποπεριοχών εις βάρος της CA1 είναι 

ανεξάρτητη από προβλήματα στην μετανάστευση των μετα-μιτωτικών νευρώνων του 

ιππόκαμπου, καθώς η μετανάστευση των πρόδρομων πυραμιδικών νευρώνων της CA 

περιοχής του ιππόκαμπου γίνεται ακτινωτά (Nakahira and Yuasa, 2005) από την 

νευρογενή στιβάδα με μοριακά προκαθορισμένο προγραμματισμό (Tole and Grove, 

2001). Επιπλέον, γενετικά μεταλλάγματα ποντικού τα οποία επηρεάζουν την 

συγκεκριμένη μετανάστευση έχουν επίπτωση στην στρωματογένεση των CA 

υποπεριοχών του ιππόκαμπου (p35
-/-

: Wenzel et al., 2001; Lis1+/-: Wang and 

Baraban, 2008; Tsai et al., 2007). Χαρακτηριστικά, η κατάργηση του γονιδίου 

doublecortin (DCX) στα ποντίκια οδηγεί στην επιβράδυνση ή το σταμάτημα της 

μετανάστευσης των πυραμιδικών νευρώνων του ιππόκαμπου κατά τα ύστερα στάδια 

της εμβρυογένεσης, επηρεάζοντας την διαστρωμάτωση κυρίως της CA3 υποπεριοχής 

(Kappeler et al., 2007) και όχι την κατανομή των CA υποπεριοχών. Από την μελέτη 

του φαινοτύπου των Fras1
-/-

 ποντικιών στον ιππόκαμπο δεν καταγράφηκε πρόβλημα 

στην διαστρωμάτωση του CA. Η παρατηρούμενη διαταραχή μάλλον έχει την βάση 

της σε αστοχία κατά την απόκτηση του διακριτού μοριακού προγραμματισμού των 

διαφορετικών CA υποπεριοχών. Ο συγκεκριμένος μοριακός προγραμματισμός 

λαμβάνει χώρα στο νευροεπιθήλιο του έσω ραχιαίου χιτωνίου με φλοιϊκό μοριακό 

‘πεπρωμένο’ αρκετά πρώιμα, καθώς έχει ολοκληρωθεί κατά την Ε12.5 (Tole and 

Grove, 2001). Σήμερα, δεν είναι απόλυτα σαφές πως ρυθμίζεται αυτός ο διακριτός 

μοριακός προγραμματισμός των διαφορετικών υποπεριοχών του CA του ιππόκαμπου 

στα θηλαστικά (Παράρτημα 3), αλλά χρονικά συμπίπτει με την δράση πολλών 

μορφογενετικών παραγόντων (BMPs, Wnts).  
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4.3.2 Τα Fras1
-/-

 ποντίκια εμφανίζουν φυσιολογική αναγνώριση και διάκριση 

αντικειμένων 

Τα προβλήματα στην απόκτηση μνήμης φόβου καθώς και η μη φυσιολογική 

κατανομή των CA υποπεριοχών του ιππόκαμπου των Fras1
-/-

 ποντικιών επέβαλλαν 

την μελέτη της λειτουργίας του, ως κύριο όργανο μνήμης και μάθησης, με την χρήση 

συμπεριφορικού πρωτοκόλλου αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα, τα μεταλλάγματα είχαν την δυνατότητα να διακρίνουν ένα 

άγνωστο από ένα γνωστό αντικείμενο. Συνεπώς, η μορφολογική διαταραχή στον 

ιππόκαμπο των Fras1
-/-

 ποντικιών δεν επηρεάζει την συγκεκριμένη διαδικασία 

μνήμης.  

Ωστόσο, παρατηρήθηκε διαφορά στην εξερευνητική δραστηριότητα, καθώς τα Fras1
-

/-
 ποντίκια είχαν στατιστικά σημαντικά περιορισμένη δραστηριότητα γύρω από τα 

δύο δείγματα, δείχνοντας περιορισμένο πιθανά ενδιαφέρον, λειτουργία η οποία δεν 

εξαρτάται άμεσα από την λειτουργία του ιπποκάμπου. Η συγκεκριμένη διαφορά στην 

συμπεριφορά δεν φάνηκε να επηρεάζει την απόδοση των μεταλλαγμάτων στην τελική 

εξέταση αναγνώρισης καινοφανούς αντικείμενου. Σε αυτό συνέβαλε και η 

εκτεταμένη χρονικά έκθεση των ποντικιών στα δύο πανομοιότυπα αντικείμενα κατά 

την δεύτερη ημέρα εξιοικίωσης. 

4.4 Διαταραχές κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών  

4.4.1 Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των Fras1
-/-

 ποντικιών 

Οι καταγραφείσες διαταραχές στην μορφολογία της αμυγδαλής και του ιππόκαμπου 

των Fras1
-/-

 ποντικιών φαίνεται πως οφείλονται σε αναπτυξιακές διαταραχές. Ως εκ 

τούτου, το ενδιαφέρον μας στράφηκε στην παρατήρηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης του 

εγκεφάλου τους με την χρήση του BrdU. Ελέγχθηκε η κατανομή κυττάρων 

γεννημένων σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια (Ε10.5, Ε13.5, Ε14.5 και Ε16.5) 

στις διάφορες επικράτειες του εγκεφάλου νεογέννητων ποντικιών. Σύμφωνα με τα 

συγκριτικά αποτελέσματα, στα περισσότερα αναπτυξιακά στάδια, παρατηρήθηκε μία 

ελαφρά καθυστέρηση στην ανάπτυξη του εγκέφαλου των Fras1
-/-

 ποντικιών. 

Συγκεκριμένα, κατά την Ε10.5, έναρξη της νευρογενούς περιόδου του εγκεφάλου των 

ποντικιών με γένεση κυττάρων του κοιλιακού τελικού εγκεφάλου κυρίως (McConnell 

and Angevine, 1983; Soma et al., 2009), παρατηρείται περιορισμένος αριθμός 

παραγόμενων κυττάρων στα Fras1
-/-

 ποντίκια.  

Τα Ε14.5-γεννημένα κύτταρα του φλοιού συσσωρεύονταν κυρίως στα επιφανειακά 

στρώματα και δευτερευόντως παρατηρήθηκαν κάποια διάσκορπα κύτταρα στα 

υπόλοιπα φλοιϊκά στρώματα του νεογέννητου εγκεφάλου των φυσιολογικών 

ποντικιών. Στα Fras1
-/-

 ποντίκια καταγράφηκε η εξής ασυνέπεια, στα ραχιαία 

τμήματα του νεοφλοιού, η κατανομή των BrdU-σημασμένων κυττάρων δεν 

περιοριζόταν στα επιφανειακά στρώματα, αλλά κάλυπταν και τα μεσαία στρώματά 

του. Αυτή η διαφοροποίηση θα μπορούσε να αποδοθεί σε μία ελαφρά καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη, καθώς η συγκεκριμένη κατανομή των BrdU θετικών κυττάρων στο 

ραχιαίο χιτώνιο των Fras1
-/-

 ποντικιών προσεγγίζει την πιο διάχυτη κατανομή, η 
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οποία καταγράφεται φυσιολογικά την Ε13.5 σε όλο το ανάπτυγμα του φλοιού 

(Tomassy et al., 2010; αποτελέσματα παρούσας εργασίας). Η έκτοπη παρουσία των 

συγκεκριμένων κυττάρων ραχιαία και όχι πλευρικά του νεοφλοιού είναι φυσιολογική 

καθώς η ανάπτυξή του εξελίσσεται από τις έξω προς τις έσω επικράτειές του (Ignacio 

et al., 1995). Οπότε, στον έξω (πλευρικό) νεοφλοιό η ανάπτυξη είναι προχωρημένη 

και τα κύτταρα μίας συγκεκριμένης εμβρυϊκής ημέρας είναι εντοπισμένα πιο 

επιφανειακά, ενώ αντίθετα, στον έσω ραχιαίο φλοιό η ανάπτυξη είναι καθυστερημένη 

και τα κύτταρα της ίδιας αναπτυξιακής ημέρας εντοπίζονται επιπλέον σε πιο μεσαία 

στρώματα.  

Η παρατήρηση της κατανομή των Ε13.5-γεννημένων κυττάρων ένα είκοσι-τετράωρο 

αργότερα στις νευρογενείς (κοιλιακή και υποκοιλιακή) και στις προσωρινές 

μεταβατικές ζώνες (ενδιάμεση και υποφλοιϊκή) του χιτωνίου αποκάλυψε ένα 

ενδιαφέρον εύρημα. Κάποια Fras1
-/-

 έμβρυα διέθεταν περιορισμένο μέγεθος φλοιϊκής 

πλάκας σε σύγκριση με τα φυσιολογικά έμβρυα, λόγω καθυστέρησης στην ανάπτυξη. 

Σε αναπτυξιακά αίτια θα μπορούσε να οφείλεται εν μέρει η διογκωμένη κοιλιακή 

ζώνη στον τελικό εγκέφαλο των Fras1
-/-

 ποντικιών κατά την P0. Αντίστοιχη 

καθυστέρηση παρατηρείται και στην σωματική διάπλαση των νεογέννητων Fras1
-/-

 

ποντικιών. 

4.4.2 Προβλήματα στην μετανάστευση των κυττάρων στον εμβρυϊκό τελικό 

εγκέφαλο των Fras1
-/-

 ποντικιών 

Η μετανάστευση των κυττάρων του τελικού εγκεφάλου ελέγχθηκε σε δύο 

αναπτυξιακά στάδια, κατά την Ε13.5 (μεσαία στάδια νευρογένεσης) και κατά την 

Ε16.5 (ύστερα στάδια νευρογένεσης). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα BrdU-

ανοσοεντοπισμού των Ε13.5-γενημένων κυττάρων μετά από 24 ώρες, παρατηρήθηκε 

ότι τα περισσότερα φυσιολογικά έμβρυα είχαν διαμορφώσει σχεδόν πλήρως την 

ανώτερη στιβάδα με τα συγκεκριμένα κύτταρα (εφήμερη δομή της ενδιάμεσης ζώνης, 

προκύπτει από συσσώρευση μεταναστευόντων κυττάρων; Bayer et al., 1991). 

Αντίθετα, στα περισσότερα Fras1
-/-

 ποντίκια ο σχηματισμός της στιβάδας αυτής ήταν 

περιορισμένος σε πιο έξω κοιλιακά τμήματα του χιτωνίου. Δεν είναι απόλυτα σαφές 

αν αυτό το εύρημα σχετίζεται με καθυστέρηση στην μετανάστευση των κυττάρων ή 

το αναπτυξιακό στάδιο του εγκεφάλου, καθώς και στα δύο συγκρινόμενα στελέχη τα 

μεταναστεύοντα κύτταρα έχουν καλύψει παρεμφερείς αποστάσεις. Η μελέτη του 

εντοπισμού των Ε13.5-γεννημένων κυττάρων μετά από 48 ώρες δεν αποκάλυψε 

αποκλίσεις στην μετανάστευση μεταξύ Fras1
-/-

 και φυσιολογικών ποντικιών. 

Συνεπώς, βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων, η μετανάστευση των Ε13.5-

γεννημένων κυττάρων του τελικού εγκεφάλου κατά την διάρκεια του πρώτου και 

δεύτερου εικοσιτετραώρου δεν φαίνεται να διαταράσσεται σημαντικά στα Fras1
-/-

 

έμβρυα.  

Ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα σχετικά με την μετανάστευση προέκυψαν κατά την Ρ0 

από την μελέτη των Ε16.5-γεννημένων κυττάρων (τρεις ημέρες αργότερα). 

Συγκεκριμένα, τα φυσιολογικά ποντίκια εμφάνιζαν αυξημένη παρουσία των 

συγκεκριμένων κυττάρων στις νευρογενείς και μεταβατικές στιβάδες του φλοιού 
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καθώς και μία ομοιόμορφη κατανομή τους σε όλο τον υπόλοιπο τελικό εγκέφαλο. 

Ωστόσο, στα Fras1
-/-

 νεογέννητα παρατηρήθηκε αυξημένη συσσώρευση BrdU-

θετικών μεταναστευόντων κυττάρων στην ενδιάμεση ζώνη και το πλευρικό 

μεταναστευτικό ρεύμα. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των Ε16.5-γεννημένων κυττάρων 

ήταν περιορισμένος στα πιο απομακρυσμένα από τις νευρογενείς ζώνες τμήματα του 

τελικού εγκεφάλου. Και οι τρεις διαφορές θα μπορούσαν να συνδέονται, καθώς μία 

πιθανή εξήγηση για όλες τις αποκλίσεις είναι η καθυστέρηση κατά την μετανάστευση 

των Ε16.5-γεννημένων κυττάρων. Βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, κύτταρα τα 

οποία γεννιούνται στην κοιλιακή ζώνη του χιτωνίου στους αρουραίους, χρειάζονται 

τέσσερις με πέντε ημέρες για να εγκατασταθούν στον απιοειδή φλοιό (Bayer et al., 

1991; Bai et al., 2008). Κατά την P0, στα φυσιολογικά ποντίκια η μετανάστευση έχει 

προχωρήσει σημαντικά, εξού και η ομοιόμορφη κατανομή των BrdU θετικών 

κυττάρων. Αντίθετα, στα Fras1
-/-

 τα κύτταρα βρίσκονται κυρίως εντός των ζωνών 

μετανάστευσης και λιγοστά κύτταρα έχουν εισχωρήσει εντός των αναπτυσσόμενων 

λειτουργικών δομών του εγκεφάλου. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω περιορισμένης 

μετανάστευσης, καθώς εμφανίζουν ομοιότητα με δημοσιευμένα αποτελέσματα 

σχετικά με διαταραχές στην μετανάστευση νευρώνων. Χαρακτηριστικά, σε 

πειράματα καταστολής της έκφρασης των LIS1 και DSX (παράγοντες οι οποίοι 

συμβάλλουν στην κίνηση του πυρήνα και την διατήρηση της διπολικής μορφολογίας 

των μεταναστευόντων νευρώνων) με RNAi στην ζώνη του κοιλιακού χιτωνίου 

αρουραίου, μετά από έξι ημέρες παρατηρήθηκε περιορισμένη μετανάστευση προς τον 

απιοειδή λοβό και τους φλοιόμορφους πυρήνες της αμυγδαλής σχηματίζοντας 

αθροίσματα εντός του LMS και της ενδιάμεσης ζώνης σε σύγκριση με ιστούς 

αναφοράς (Bai et al., 2008). Οι περιορισμένοι ρυθμοί μετανάστευσης τόσο στον 

αναπτυσσόμενο Fras1
-/-

 τελικό εγκέφαλο όσο και στο μοντέλο του Bai και των 

συνεργατών του θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως εξής: Οι νευρογενείς ζώνες 

παράγουν κύτταρα τα οποία είτε μεταναστεύουν ακτινωτά αποκτώντας μία δίπολη 

διαμόρφωση είτε μετακινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις αναπτύσσοντας 

πολλαπλή πολικότητα (30.1% των Ε14.5 γεννημένων κυττάρων, ανάλυση κατά την 

Ε16.5 στα ποντίκια; Nakahira and Yuasa, 2005). Τα συγκεκριμένα κύτταρα 

εκφράζουν μοριακούς δείκτες προβολικών νευρικών κυττάρων. Επιπλέον, μπορούν 

να κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις αν και η ταχύτητα μετανάστευσής τους 

είναι 80% μικρότερη από την αντίστοιχη των δίπολων κυττάρων (Tabata and 

Nakajima, 2003). Η παρατηρούμενη καθυστέρηση θα μπορούσε να είναι απόρροια 

της ασυνήθιστα μεγάλης παρουσίας των κυττάρων πολλαπλής πολικότητας κατά τα 

τελευταία αναπτυξιακά στάδια. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στα Fras1
-/-

 ποντίκια παρατηρήθηκε περιορισμένη 

μετανάστευση κυττάρων κατά τα ύστερα εμβρυϊκά στάδια στον τελικό εγκέφαλο, με 

αποτέλεσμα την συσσώρευση κυττάρων στις προσωρινές μεταβατικές ζώνες. Σε πιο 

πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές αποκλίσεις και τα λιγοστά 
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σχετικά ευρήματα δεν είναι σαφές αν προκαλούνται από προβλήματα στην 

μετανάστευση ή την καθυστερημένη ανάπτυξη.   

4.5 Αποκλίσεις της συμπεριφοράς των Fras1
-/-

 ποντικιών και η πρόκληση της 

ερμηνείας τους 

4.5.1 Αντίληψη της γεύσης και το σύστημα ανταμοιβής 

Η γευστική πληροφορία μεταφέρεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα μέσω των 

κρανιακών νεύρων VII, IX και X στον ρυγχαίο πυρήνα της μονήρους δεσμίδας 

(rostral nucleus of solitary tract, NST). Από εκεί οδηγείτε στον παραβραχιόνιο 

πυρήνα της γέφυρας (parabrachial nucleus, PbN). Τα νευρικά κύτταρα του PbN 

προβάλλουν στον κοιλιακό οπίσθιο έσω πυρήνα του θαλάμου  (ventral  posterior 

medial nucleus of thalamus, VPMpc), ο οποίος συνδέεται με το γευστικό τμήμα του 

φλοιού της νήσου (insular cortex, IN). Παράλληλα, ο PbN αναπτύσσει αμφίδρομη 

επικοινωνία με την κεντρική αμυγδαλή (CeA), τον βασικό πυρήνα της τελικής ταινίας 

(BNST), την ανώνυμη ουσία και τον έξω υποθάλαμο (lateral hypothalamus, LH) 

(Tokita et al., 2009; 2010). Οι συγκεκριμένοι πυρήνες συμβάλλουν στην ρύθμιση της 

γευστικής δραστηριότητας νευρώνων του PbN (Li et al., 2005) και στην διαδικασία 

της “hedonic-motivational” εκτίμηση της γεύσης (Tokita et al., 2009; 2010). Είναι 

αξιοσημείωτο πως ο PbN συνδέεται με προσαγωγές ίνες από τον CeA, κυρίως της 

πρόσθιας μοίρας του έσω υποπυρήνα του CeA (CeAm) και της οπίσθιας μοίρας του 

έξω υποπυρήνα του CeA (CeAl, Tokita et al., 2009). Επιπλέον, ο PbN προβάλει στο 

έξω-βασικό σύμπλεγμα (BLA, Bernard et al., 1993). Παράλληλα, το BLA σύμπλεγμα 

και ο CeA δέχονται αισθητικές πληροφορίες από διάφορες περιοχές του εγκεφαλικού 

φλοιού, συμπεριλαμβανομένου του γευστικού κέντρου του φλοιού της νήσου 

(McDonald AJ, 1998). Μάλιστα, πειράματα συμπεριφοράς έχουν δείξει πως το BLA 

σύμπλεγμα συμμετέχει σε διαδικασίες εκμάθησης γεύσεων και αποκρίσεων 

συνδεδεμένων με ανταμοιβή (Fontanini et al., 2009).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως η σωστή λειτουργία των BLA και 

CeA της αμυγδαλής καθορίζει ένα μεγάλο εύρος διεργασιών γεύσης. Τα φυσιολογικά 

ποντίκια διαθέτουν Fras1 μετάγραφα στον LA πυρήνα της αμυγδαλής, αν και δεν 

είναι ακόμα σαφής ο ρόλος τους στην σωστή λειτουργία των νευρώνων του 

(αντίστοιχα, μετάγραφα παρατηρούνται και στον VPM, ωστόσο σύμφωνα με το 

υπάρχον υλικό δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται ο προαναφερόμενος υποπυρήνας 

VPMpc). Παράλληλα, τα Fras1
-/-

 ποντίκια φέρουν δυσμορφικό CeA, 

συμπεριλαμβανομένης της υποπλασίας της πρόσθιας μοίρας του CeAm, η οποία 

προβάλει στο PbN, όπως αναφέρεται παραπάνω (Tokita et al., 2009). Επιπλέον, τα 

μεταλλάγματα εμφανίζουν διαταραχές στην συμπεριφορά, οι οποίες θα μπορούσαν να 

οφείλονται στην υπολειτουργία του ενός ή και των δύο αυτών πυρήνων (LA και CeA) 

της αμυγδαλής (παράγραφος «4.2.3 Αδυναμία των Fras1
-/-

 ποντικιών να εκδηλώσουν 

εξαρτημένο φόβο»). Συνεπώς, η αδυναμία των Fras1
-/-

 ποντικιών να εκδηλώσουν 

προτίμηση για το αλατούχο νερό έναντι του νερού βρύσης ίσως επηρεάζεται από τις 

αστοχίες στην λειτουργία της αμυγδαλής. Τα υπάρχοντα αποτελέσματα δεν 

αποσαφηνίζουν τη φύση του προβλήματος, αν δηλαδή τα Fras1
-/-

 ποντίκια 
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εμφανίζουν πρόβλημα στην διάκριση της διαφορετικότητας των δύο διαλυμάτων 

(νερό βρύσης και αλατούχο διάλυμα, περιορισμένη γευστική αντίληψη των 

μεταλλαγμάτων) ή στην απόδοση της κατάλληλης κινητήριας αξίας σε κάθε ένα εκ 

των διαλυμάτων. 

4.5.2 Κυκλική δραστηριότητα 

Η μακροχρόνια παρατήρηση των Fras1
-/-

 ποντικιών έδειξε πως τα ενήλικα θηλυκά 

άτομα εμφανίζουν την προδιάθεση να εκδηλώσουν μία αυθόρμητη περιστροφική 

δραστηριότητα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η διείσδυση είναι περιορισμένη 

αρκετά, αλλά δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα αντίστοιχη συμπεριφορά στα 

φυσιολογικά ποντίκια του NMRI στελέχους. Επιπλέον, η πραγματοποίηση ενέσεων 

BrdU σε έγκυα θηλυκά επηρέασε αποκλειστικά τα Fras1
-/-

 ποντίκια ενισχύοντας την 

εκδήλωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ στα φυσιολογικά έγκυα θηλυκά 

ποντίκια δεν παρατηρήθηκε καμία αντίστοιχη περίπτωση. Σε αρσενικά Fras1
-/-

 

ποντίκια έχει παρατηρηθεί μία μεμονωμένη περίπτωση εκδήλωσης εντός του χώρου 

εκτροφής. Επιπλέον, καταγράφηκε κυκλική δραστηριότητα με ηπιότερα 

χαρακτηριστικά σε κάποια αρσενικά κατά την τοποθέτησή τους στον κλωβό εξέτασης 

του φόβου. Ελέγχοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίστηκαν τρεις κύριες 

κατηγορίες αιτιών για την πρόκληση πανομοιότυπης κυκλικής συμπεριφοράς, 

αστάθεια του ντοπαμινεργικού συστήματος, προβλήματα στην ανάπτυξη και 

λειτουργία του έσω ους και συννοσηρότητα με stress-επαγόμενες διαταραχές και 

αυτισμό. 

Κυκλική συμπεριφορά και ντοπαμινεργικό σύστημα 

Τα χαρακτηριστικά της ασυνήθιστης αυτής δραστηριότητας στα Fras1
-/-

 ποντίκια 

συμπίπτουν με την περιγραφόμενη κυκλική συμπεριφορά ποντικιών συγκεκριμένων 

στελεχών (Nielsen et al., 1997), καθώς και γενετικών μεταλλαγμάτων, όπως των 

circling (ci) αρουραίων (Richter et al., 1999) αλλά και των Tshr
hyt

 γενετικά 

υποθυροειδικών ποντικιών (Kincaid AE, 2001). Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

αναφέρεται πως παρατηρήθηκε απόκλιση στην λειτουργία του ντοπαμινεργικού 

συστήματος. Στον αρουραίο ci εντοπίστηκε μία ανισορροπία στην μελανοραβδωτή 

(nigrostriatal) λειτουργία και περιορισμένη συγκέντρωση ντοπαμίνης και 

μεταβολιτών ντοπαμίνης ομόπλευρα της προτιμώμενης κατεύθυνσης περιστροφής 

(Richter et al., 1999), ενώ στα Tshr
hyt

 ποντίκια παρατηρήθηκε περιορισμός σαράντα 

τις εκατό στον αριθμό των  ντοπαμινεργικών νευρώνων στη μέλαινα ουσία 

(substantia nigra) και το κοιλιακό καλυπτρικό δεμάτιο (ventral tegmental area, VTA) 

σε σύγκριση με ομόζυγα μεταλλάγματα χωρίς την κυκλική δραστηριότητα και 

ετερόζυγα ποντίκια (Kincaid AE, 2001).  

Η αυθόρμητη συνεχή κυκλική δραστηριότητα εντάσσεται στις στερεοτυπίες. Υπάρχει 

πληθώρα δημοσιεύσεων στις οποίες συσχετίζεται η προβληματική δραστηριότητα του 

ντοπαμινεργικού συστήματος στα βασικά γάγγλια με την εκδήλωση στερεοτυπιών. 

Στις κινητικές στερεοτυπίες περιλαμβάνονται επιπλέον επίμονες κινήσεις της 

κεφαλής, στερεοτυπική κατακόρυφη κινητική και οσφρητική δραστηριότητα (Creese 

and Iversen, 1972). Χαρακτηριστικά, η υπερδιέγερση των τάξης D1 και D2 
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υποδοχέων ντοπαμίνης με την χρήση ψυχοκινητικών διεγερτών (αμφεταμίνη, 

κοκαΐνη) οδηγεί στην υπερενεργοποίηση κυρίως των ραβδοσωματίων του ραβδωτού 

και στην εκδήλωση  κινητικών στερεοτυπιών (Canales and Graybiel, 2000). 

Αντίστοιχα αποτελέσματα έχει η χορήγηση L-DOPA σε ποντίκια τα οποία δεν 

μπορούν να συνθέσουν ντοπαμίνη (ελλείψει της υδροξυλάσης τυροσίνης στα 

ντοπαμινεργικά νεύρα, Chartoff et al., 2001). 

Διαταραγμένη συμπεριφορά ως απόρροια προβλημάτων του έσω αυτιού  

Υπάρχει μία δεύτερη κατηγορία μεταλλαγμάτων στο ποντίκι, με κοινό 

χαρακτηριστικό τους την έντονη κυκλική δραστηριότητα, την επαναλαμβανόμενη 

κίνηση της κεφαλής και την υπερδραστηριότητα. Η ασυνήθιστη αυτή συμπεριφορά 

προκαλείτε από προβληματική ανάπτυξη και λειτουργία του έσω αυτιού οδηγώντας 

σε κάποιες περιπτώσεις στην κώφωση. Η γενετική αιτία της διαταραχής είναι η 

εξάλειψη ενός η περισσότερων γονιδίων με συμβολή στην ανάπτυξη και σωστή 

διαμόρφωση δομών του έσω αυτιού, όπως των στερεοκροσσών (stereocilia) των 

αισθητικών τριχωτών κυττάρων (hair cells) του κοχλία (Tmie deletions: spinner 

ποντίκια, Mitchem et al., 2002; circling ποντίκια (C57BL/6J-cir), Cho et al., 2006), 

του οριζόντιου (έξω) ημικυκλικού καναλιού (horizontal (lateral) semicircular canal) 

(epistatic circler (Ecl) ποντίκια: Cryns et al., 2004), ή ολόκληρη την διαμόρφωση του 

έσω αυτιού (Gpr26/Cpxm2/Chst15 deletion, chr. 7 F3 deletion, Somma et al., 2012).  

Άγχος και κατάθλιψη  

Το άγχος και η κατάθλιψη είναι δύο καταστάσεις οι οποίες προκαλούνται από το 

stress. Το άγχος συμβάλει στην εκδήλωση υπερβολικής ανησυχίας απουσία κάποιου 

άμεσου κίνδυνου ως μηχανισμός άμυνας, ενώ η κατάθλιψη προκαλεί ψυχική 

παραίτηση, ανηδονία και διαταραχές στον ύπνο. Σήμερα υπάρχουν δεδομένα, τα 

οποία υποστηρίζουν πως τα ποντίκια έχουν την προδιάθεση να εκδηλώσουν άγχος ή 

κατάθλιψη πριν από την έκθεση σε χρόνιο stress (Strekalova et al., 2004). Όπως 

αναφέρεται παραπάνω (3.2.1 Αμυγδαλή), η εκδήλωση του άγχους εξαρτάται από την 

λειτουργία του BLA συμπλέγματος, του CeA και του έξω βασικού πυρήνα τελικής 

ταινίας (BNSTl), καθώς οι δύο τελευταίοι πυρήνες ρυθμίζουν τις αυτόνομες νευρικές 

λειτουργίες.  

Σε πολλές περιπτώσεις ψυχικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών παρατηρείτε 

συννοσηρότητα, καθώς μπορεί να εκδηλώνονται ταυτόχρονα με το άγχος ή την 

κατάθλιψη. Ένα κοινό χαρακτηριστικό για κάποιες ασθένειες με χαρακτηριστικά 

εκδήλωσης stress είναι η εμφάνιση στερεοτυπιών. Συγκεκριμένα, 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές καταγράφονται στις διαταραχές στο φάσμα του 

ιδεοψυχαναγκασμού (obsessive–compulsive spectrum disorders, OCSD), τη 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (attention deficit 

hyperactivity disorder, ADHD), το σύνδρομο Rett και τις διαταραχές στο φάσμα του 

αυτισμού (autism spectrum disorder, ASD).  

Σήμερα υπάρχουν μοντέλα στα τρωκτικά, τα οποία αναπαράγουν την κλινική εικόνα 

των παραπάνω ανθρώπινων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου των στερεοτυπιών. Η 
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πιο συχνά μελετώμενη στερεοτυπία στα τρωκτικά είναι η περιποίηση. Κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες αποτελεί μία έμφυτη τελετουργία με προκαθορισμένη σειρά 

βημάτων (Aldridge and Berridge, 1998; Kalueff and Tuohimaa, 2004b). Ωστόσο, σε 

παθολογικές καταστάσεις, όπως το OCD-like (obsessive–compulsive disorder) 

μοντέλο ποντικιού, η τελετουργία γίνεται πιο άκαμπτη και συνεχόμενα επαναλήψιμη 

με εντονότερη αντίσταση σε διακοπές. Ασθενείς με OCD και ποντίκια με OCD-like 

συμπεριφορά εμφανίζουν υπερδραστηριότητα του μελανοραβδωτού ντοπαμινεργικού 

συστήματος (άνθρωπο: Tritsch and Sabatini, 2012; ποντίκι: Berridge et al., 2005). 

Επιπλέον, δυσλειτουργία του ντοπαμινεργικού συστήματος παρατηρείται σε stress-

συσχετισμένες ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια (Tanaka S, 2006) και η ADHD (Wu et 

al., 2012). Σε ένα άλλο μετάλλαγμα, στο ποντίκι με στοχευμένη καταστολή του tkrB 

υποδοχέα (tropomyosin-related kinase B, υποδοχέας του brain-derived neurotrophic 

factor, BDNF) στον πρόσθιο εγκέφαλο, και άρα περιορισμό της BDNF 

σηματοδότησης, εμφανίστηκαν χαρακτηριστικά του ADHD, όπως στερεοτυπική 

υπερκινητικότητα με περιορισμένη εξερευνητική δραστηριότητα και παρορμητικές 

αντιδράσεις σε νέα ερεθίσματα χωρίς να εκδηλώνει αυξημένο άγχος στο elevated plus 

maze ή νεοφοβία στη δοκιμασία αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου (Zörner et 

al., 2003).  

Το σύνδρομο Rett είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση συννοσηρότητας, καθώς πέρα από 

την παρατηρούμενη υποβάθμιση (deterioration) των πνευματικών και σωματικών 

ικανοτήτων, καταγράφεται εκδήλωση άγχους/φόβου, διακυμάνσεις της διάθεσης, 

απαρηγόρητος κλαυθμός και αυτισμός (στερεοτυπίες στις κινήσεις των χεριών, 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος και της γλώσσας) (Mount et al., 2002; 

2003). 

Αυτισμός 

Ο αυτισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών διαταραχών με υψηλή 

ετερογένεια. Τα κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των διαταραχών είναι η 

προβληματική κοινωνική συμπεριφορά, οι διαταραχές στην επικοινωνία και η 

εκδήλωση στερεοτυπικής συμπεριφοράς και περιορισμένων ενδιαφερόντων. 

Συννοσηρότητα παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με ASD διαταραχή καθώς μπορεί να 

συνυπάρχει με διανοητική αναπηρία, άγχος και κρίσεις επιληψίας (seizures). 

Επιπλέον, η στερεοτυπική συμπεριφορά φέρει πολλές ομοιότητες με την αφύσικη 

δραστηριότητα ασθενών με OCSD (Zandt et al., 2007).  

Σε ασθενείς με αυτισμό, έχουν εντοπιστεί μεταβολές στην ανάπτυξη περιοχών του 

εγκεφάλου, όπως ο εγκεφαλικός φλοιός, η παρεγκεφαλίδα και η αμυγδαλή. Η 

αμυγδαλή αγοριών με αυτισμό εμφανίζει μία ραγδαία διόγκωση και σταθεροποίηση 

πρώιμα κατά την παιδική ηλικία, ενώ σε φυσιολογικά άτομα παρατηρείται μία 

σταδιακή αύξηση, η οποία διαρκεί καθ’ όλη την παιδική και εφηβική ηλικία. 

Μεταθανάτια ανάλυση έχει αποκαλύψει διάφορες μεταβολές στην κυτταρική 

διαμόρφωση της αμυγδαλής (περιορισμένος αριθμός κυττάρων ή αυξημένος αριθμός 

αλλά περιορισμένο μέγεθος των κυττάρων). Διαφοροποιήσεις στο μέγεθος της 

αμυγδαλής έχουν συσχετιστεί επίσης με εκδήλωση έντονου άγχους και περιορισμένες 
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κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (Amaral et al., 2008). Μάλιστα, σύμφωνα 

με πρόσφατα αποτελέσματα παρατηρήθηκε πως σε έναν νεαρό ασθενή με αυτισμό 

και συμπεριφορά αυτοτραυματισμού (self-injurious behavior, SIB), η διέγερση (deep 

brain stimulation, DBS) συγκεκριμένα του BLA περιόρισε τόσο τα αυτιστικά όσο και 

τα SIB χαρακτηριστικά (Sturm et al., 2013).  

Η προβληματική λειτουργία της αμυγδαλής σε ασθενείς με ASD αποτελεί την αιτία 

για πρόκληση κάποιων εκ των καταγραφόμενων συμπεριφορικών διαταραχών. 

Χαρακτηριστικά, η αμυγδαλή συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κοινωνικής γνώσης (social cognition), καθώς συμμετέχει μαζί με άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου στην επεξεργασία των χαρακτηριστικών του προσώπου. Ωστόσο, 

ασθενείς με ASD διαθέτουν διαταραγμένη αναγνώριση χαρακτηριστικών του 

προσώπου αλλά και των συναισθημάτων, τα οποία μπορεί να αποτυπώνουν. Με την 

χρήση της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (functional magnetic resonance 

imaging, fMRI), έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με ASDs αποκλίσεις στα επίπεδα 

ενεργοποίησης της αμυγδαλής. Συνεπώς, ασθενείς με αυτισμό εμφανίζουν δυσκολία 

στην συναισθηματική απόδοση κοινωνικών ερεθισμάτων πιθανά λόγω και της 

διαταραχής στην διαμόρφωση των κοινωνικών πλαισίων από την αμυγδαλή (Dichter 

GS, 2012).  

Παράρτημα 5: Το γενετικό υπόβαθρο του αυτισμού 

Το γενετικό αίτιο, το οποίο ευθύνεται για την εκδήλωση του αυτισμού, μπορεί να 

ποικίλει σημαντικά μεταξύ κλινικών περιπτώσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα αποτελέσματα, είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν μία σειρά από γενετικές 

ανωμαλίες σε ασθενείς με ASDs και αντίστοιχα γενετικά μεταλλάγματα στο ποντίκι. 

Μία κατηγορία ASD μεταλλάξεων επηρεάζουν γονίδια, τα οποία συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και λειτουργία των νευρωνικών συνάψεων. Εν συντομία, έχουν εντοπιστεί 

μεταλλάξεις σε γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες διακυτταρικής συναπτικής 

σύνδεσης, όπως προσυναπτικά η neurexin1 (άνθρωπος: NRXN1, Szatmari et al., 

2007; Kim et al., 2008; Glessner et al., 2009; ποντίκι: Νeurexin1α
-/-

, μόνο γνωστικές 

δυσλειτουργίες, Etherton et al., 2009) και μετασυναπτικά οι neuroligins (άνθρωπος: 

NLGN3-R451C NLGN4, Jamain et al., 2003; ποντίκι: neuroligin3-R451C, gain-of-

function, Tabuchi et al., 2007). Οι neurexin και neuroligins αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους επιτρέποντας την διασυναπτική επαφή (Ichtchenko et al., 1995; Εικ. 35). 

Επιπλέον, έχουν ενοχοποιηθεί μεταλλάξεις σε γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν 

ενδοκυττάριες πρωτεϊνικές σκαλωσιές του μετασυναπτικού νευρώνα, όπως οι Shank 

πρωτεΐνες, οι οποίες συμμετέχουν στον σχηματισμό του συμπλόκου PSD-95–

SAPAP–SHANK με ρόλο πρωτεϊνικής σκαλωσιάς (Kim et al., 1997; Εικ. 35), 

SHANK1 (άνθρωπος: Sato et al., 2012; ποντίκι: Shank1
-/-

, εκδηλώνουν μόνο 

γνωστική δυσλειτουργία, Hung et al., 2008), SHANK2 (άνθρωπος: Berkel et al., 

2010) και Shank3 (ποντίκι: Peça et al., 2011), και η GRIP1 (άνθρωπος: gain-of-

function μεταλλάξεις, Mejias et al., 2011). Όλες οι παραπάνω συμβάλλουν στην 

στοχευμένη ενδοκυττάρια κυστιδιακή μεταφορά, τον εντοπισμό των υποδοχέων 

νευροδιαβιβαστών στην μετασυναπτική επιφάνεια και την οργάνωση των συνάψεων.  

 

Κάποιες από τις προαναφερθείσες μεταλλάξεις επηρεάζουν την ισορροπία μεταξύ 

διεγερτικής και κατασταλτικής νευροδιαβίβασης στον εγκέφαλο (Εικ. 35), όπως στην 

περίπτωση του αλληλόμορφου neuroligin3-R451C (Tabuchi et al., 2007; Gogolla et 
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al., 2009b) και των ASD-συσχετισμένων αλληλόμορφων του GRIP1 γονιδίου (Mejias 

et al., 2011). Αντίστοιχη διαταραχή καταγράφεται σε άτομα με ASD και μεταλλάξεις 

σε γονίδια καναλιών ιόντων, όπως το τασο-ελεγχόμενο κανάλι νατρίου NaV1.1 

(Scn1α
+/-

), το οποίο είναι το κύριο κανάλι ιόντων νατρίου για τους GABA-εργικούς 

ενδονευρώνες (ποντίκι: Han et al., 2012; άνθρωπος: Weiss et al., 2003) και το SCN2α  

(άνθρωπος: Sanders et al., 2012). Επιπλέον, μεταλλαγμένα γονίδια, τα οποία 

εντοπίζονται σε ασθενείς με ASD, συμμετέχουν σε νευρωνικές διεργασίες όπως 

αξονική ανάπτυξη (contactin4, CNTN4, Glessner et al., 2009), αξονική και 

δενδριτική ανάπτυξη και συναπτογένεση μέσω της mTOR σηματοδότησης (ΡΤΕΝ, 

TSC1, TSC2 και άλλα γονίδια, Ehninger and Silva, 2010). Είναι αξιοσημείωτο πως οι 

μεταλλάξεις συχνά είναι επικρατείς και εκδηλώνονται σε ετερόζυγους φορείς και 

κάποιες εξ αυτών επηρεάζουν αποκλειστικά τα αρσενικά άτομα και όχι τα θηλυκά, 

όπως στην περίπτωση του SHANK1 (Sato et al., 2012). 

 
Εικόνα 35: Τόσο σε ασθενείς με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ASD), όσο και σε 

ποντίκια με ASD-like διαταραχές έχει καταγραφεί προβληματική νευροδιαβίβαση. Η 

τελευταία επηρεάζεται από μεταλλάξεις, οι οποίες διαταράσσουν την δια-συναπτική 

αλληλεπίδραση (neurexins-neuroligins), την μετασυναπτική στόχευση και διαχείριση 

υποδοχέων γλουταμικού (πρωτεΐνες σκαλωσιές GRIP1, SHANKs) και τον σχηματισμό 

διαύλων ιόντων (Scn subunits). Σχηματική απόδοση μίας σύναψης και του εντοπισμού των 

μορίων, τα οποία εμπλέκονται στην εκδήλωση αυτισμού. Για τα μόρια, των οποίων 

μεταλλάξεις έχουν εντοπιστεί αποκλειστικά σε ανθρώπους, χρησιμοποιούνται πράσινοι 

χαρακτήρες, ενώ για εκείνα, των οποίων μεταλλάξεις έχουν εντοπιστεί τόσο σε ανθρώπους 

όσο και σε ποντίκια, χρησιμοποιούνται κυανοί χαρακτήρες. Με γκρι χαρακτήρες 

αναγράφονται συμπληρωματικά μόρια χωρίς χαρακτηρισμένη συσχέτιση με την εκδήλωση 

αυτισμού. 
 

 

4.5.3 Μητρική φροντίδα 

Παραπάνω αναφέρεται η σημασία της ντοπαμίνης στην ανάπτυξη κινητικών 

στερεοτυπιών. Ωστόσο, η ντοπαμίνη διαδραματίζει άλλο ένα σημαντικότατο ρόλο 

στον εγκέφαλο, καθώς ρυθμίζει την κοινωνική συμπεριφορά. Μία ιδιαίτερη πτυχή της 

κοινωνικής συμπεριφοράς είναι η μητρική φροντίδα, η οποία φαίνεται να εξαρτάται 

από την ανάπτυξη κοινωνικού κινήτρου (social motivation). Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο TR Insel (2003), ένας παρθένος ή έγκυος θηλυκός αρουραίος 

αποφεύγει ή επιτίθεται σε άγνωστα νεογνά, όχι επειδή τα τελευταία του προκαλούν 

φόβο, αλλά εξαιτίας της έλλειψης επιλεκτικού κινήτρου  να αλληλεπιδράσει με αυτά. 
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Ωστόσο, η συμπεριφορά του αλλάζει με τον τοκετό, οπότε αποκτά την κατάλληλη 

κινητήρια αξία. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα αποτελέσματα προκύπτει το εξής 

κύκλωμα σχετικά με την μητρική συμπεριφορά: η έσω προοπτική περιοχή (mPOA) 

διεγείρεται από την μητρική συμπεριφορά και συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη 

του μητρικού κινήτρου ενεργοποιώντας το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο (ventral 

tegmental area, VTA), την αρχή του ντοπαμινεργικού συστήματος. Το VTA 

συνδέεται μέσω της αμυγδαλής και του BNST με τον επικλινή πυρήνα (accumbens). 

Η φροντίδα των νεογνών (και όχι το μητρικό κίνητρο) εξαρτάται από την παρουσία 

της ντοπαμίνης και την ενεργοποίηση των κυττάρων στον επικλινή πυρήνα (Insel TR, 

2003).  

4.5.4 Ερμηνεύοντας την συμπεριφορά των Fras1
-/-

 ποντικιών  

Ένας περιορισμένος αριθμός των Fras1
-/-

 θηλυκών ποντικιών εκδηλώνουν μετά την 

ενηλικίωση κινητική στερεοτυπία (έντονη μονόπλευρη κυκλική περιστροφή). 

Επιπλέον, σε συνθήκες πρόκλησης stress καταγράφηκε μία αύξηση των θηλυκών 

ποντικιών με την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σε αρσενικά ποντίκια έχει καταγραφεί 

μία φορά εντός του εκτροφείου, αλλά παρατηρήθηκε αυξημένη ασύμμετρη κυκλική 

δραστηριότητα σε κάποια άτομα όταν τοποθετήθηκαν στον κλωβό εξέτασης του 

φόβου. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις η παρατήρηση επικεντρώθηκε στην 

κυκλική δραστηριότητα. Το μοναδικό θηλυκό ποντίκι με την συγκεκριμένη 

διαταραχή, του οποίου ελέγχθηκε η συμπεριφορά με την δοκιμασία ανοιχτού πεδίου 

(OFT), εμφάνισε την κυκλική συμπεριφορά αλλά όχι στερεοτυπική επανάληψη της 

περιποίησης. Διαταραχή παρατηρήθηκε επιπλέον στην μητρική φροντίδα των 

ποντικιών με στερεοτυπία. 

Η περιστροφική συμπεριφορά των Fras1
-/-

 ποντικιών θα μπορούσε να οφείλεται σε 

πρόβλημα στην ανάπτυξη ή την λειτουργία του έσω αυτιού, καθώς η πρωτεΐνη Fras1 

εντοπίζεται στην βασική μεμβράνη, η οποία περιβάλλει το έξω τοίχωμα του 

εμβρυϊκού κοχλία (αδημοσίευτα αποτελέσματα του εργαστηρίου του Γ. Χαλεπάκη). 

Τα συγκεκριμένα ποντίκια δεν φαίνεται να πάσχουν από καθολική κώφωση, αλλά 

διαταραχές του έσω ους δεν προκαλούν πάντα κώφωση, όπως στα Ecl ποντίκια, τα 

οποία διαθέτουν αμφίπλευρα δυσπλαστικά οριζόντια ημικυκλικά κανάλια [(Cryns et 

al., 2004) λόγω προβληματικής έκφρασης ενός μη κωδικοποιούμενου RNA (Rubie), 

πριν (upstream) από το γονίδιο BMP4 (Roberts et al., 2012). Τόσο το Rubie όσο και 

το BMP4 εκφράζονται αποκλειστικά στις περιοχές του εμβρυϊκού επιθηλίου του 

ωτικού κυστιδίου από όπου εκφύονται τα ημικυκλικά κανάλια (Roberts et al., 2012; 

Chang et al., 2008)].  

Μία αρκετά ενδιαφέρουσα υπόθεση για την κατανόηση της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς των Fras1
-/-

 ποντικιών είναι η εξής: ο καταγεγραμμένος 

συμπεριφορικός φαινότυπος προσομοιάζει συμπεριφορές, στις οποίες παρατηρείται 

δυσλειτουργία του ντοπαμινεργικού συστήματος. Η συγκεκριμένη διαταραχή 

επηρεάζει την μελανοραβδωτή λειτουργία (συμπεριλαμβανομένου της μέλαινας 

ουσίας και του VTA) και οδηγεί στην εκδήλωση κυκλικής δραστηριότητας (Richter 

et al., 1999; Kincaid AE, 2001). Μάλιστα, στους αρουραίους παρατηρείται 
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εκτεταμένη διασύνδεση της πρόσθιας μοίρας του υποπυρήνα CeAm με τους 

ντοπαμινεργικούς νευρώνες σε περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους του VTA και της 

μέλαινας ουσίας (Wallace et al., 1992). Επιπλέον, η δυσλειτουργία του 

ντοπαμινεργικού συστήματος στο VTA έχει επίπτωση και στην ανάπτυξη της 

μητρικής φροντίδας (Insel TR, 2003).  

Συνεπώς, τα Fras1
-/-

 ποντίκια θα μπορούσαν να εμφανίζουν περιορισμένη ή άνιση 

μεταξύ των δύο ημισφαιρίων ντοπαμινεργική λειτουργία, επηρεαζόμενα πιθανά από 

τον διαφορετικό βαθμό ατροφίας του πρόσθιου CeAm, ο οποίος παρατηρείται μεταξύ 

της αριστερής και δεξιάς αμυγδαλής στο ίδιο υποκείμενο. Πιθανή δυσλειτουργία του 

ντοπαμινεργικού συστήματος θα μπορούσε να εξηγήσει τόσο την κυκλική 

δραστηριότητα όσο και την προβληματική εκδήλωση της μητρικής φροντίδας σε 

κάποια θηλυκά Fras1
-/-

 ποντίκια. Η υπόθεση αυτή θα πρέπει μελλοντικά να 

μελετηθεί.  

Το άγχος και η κατάθλιψη μεταβάλλουν την συμπεριφορά των ποντικιών. 

Χαρακτηριστικά, στην δοκιμασία αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου (NOR), 

παρατηρήθηκε πως το άγχος οδηγεί σε αύξηση του χρόνου μέχρι την πρώτη επαφή 

των ζώων με τα αντικείμενα και περιορίζει τον αριθμό των επαφών με αυτά, όπως και 

το χρόνο της εξερεύνησης του αντικειμένου (Kalueff and Tuohimaa, 2004b). 

Αντίστοιχα, ποντίκια με ανηδονία (κατάθλιψη) εμφάνισαν περιορισμό στον χρόνο 

εξερεύνησης του νέου αντικειμένου (Strekalova et al., 2004). Τα εξετασθέντα Fras1
-/-

 

ποντίκια σε δοκιμασία NOR εμφάνισαν τόσο περιορισμένο αριθμό επαφών όσο και 

περιορισμένο χρόνο εξερεύνησης των αντικειμένων. Συνεπώς, η αιτία πρόκλησης της 

συγκεκριμένης απόκλισης θα μπορούσε να είναι η εκδήλωση κάποιας stress-

επαγόμενης συμπεριφοράς.  

Επιπλέον, στην δοκιμασία του OFT, ποντίκια με έντονο άγχος εμφανίζουν 

υψηλότερη συχνότητα έναρξης της περιποίησης αλλά και πρώιμη διακοπή της ή 

λανθασμένη αλληλουχία των επιμέρους σταδίων της (Kalueff and Tuohimaa, 2005). 

Παράλληλα, παρατηρείται περιορισμένη κινητικότητα, αυξημένος χρόνος μέχρι να 

εγκαταλείψει την θέση αρχικής τοποθέτησης και περισσότερες εκτάσεις του σώματος 

για εξερεύνηση. Η κατάθλιψη αποκλίνει από την προαναφερθείσα συμπεριφορά ως 

προς την κινητικότητα, η οποία αυξάνεται, και τις εκτάσεις του σώματος, οι οποίες 

περιορίζονται.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του OFT, ο θιγμοτακτισμός, ως στοιχειώδης δείκτης 

άγχους, των Fras1
-/-

 είναι ταυτόσημος με τον αντίστοιχο των φυσιολογικών 

ποντικιών. Ωστόσο, παρατηρείται αυξημένος χρόνος μέχρι να εγκαταλείψουν την 

αρχική περιοχή τοποθέτησης (το κέντρο της αρένας) παρουσία φωτός, περισσότερες 

εκτάσεις του σώματος για εξερεύνηση, περιορισμένη κινητικότητα και αυξημένη 

συχνότητα αλλά αμετάβλητη η συνολική διάρκεια περιποίησης το πρώτο πεντάλεπτο 

στην δοκιμασία ανοιχτού πεδίου, και περιορισμένη εξερευνητική δραστηριότητα 

στην δοκιμασία αναγνώρισης καινοφανούς αντικειμένου. Συνεπώς, εξαιρουμένου του 

θιγμοτακτισμού, η υπόλοιπη συμπεριφορά των Fras1
-/-

 ποντικιών προσομοιάζει 
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καταστάσεις εκδήλωσης άγχους και κατάθλιψης, έτσι όπως αυτές περιγράφονται από 

τους Kalueff και Tuohimaa (2004a). Μάλιστα, στα VDR
-/-

 (vitamin-D receptor) 

ποντίκια με έντονη εκδήλωση άγχους, καταγράφηκαν διαταραχές και στην μητρική 

συμπεριφορά (παραμέληση των νεογέννητων, κανιβαλισμός και φτωχή κατασκευή 

φωλιάς) (Kalueff AV, University of Tampere, 2005), κατ’ αντιστοιχία με μερικά 

Fras1
-/-

 θηλυκά και την πλειοψηφία εκείνων τα οποία εκδηλώνουν την κυκλική 

συμπεριφορά.  

Η παρατήρηση στερεοτυπιών και προβληματικής κοινωνικής συμπεριφοράς συχνά 

παραπέμπει σε διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού (ASD). Βέβαια, ο αυτισμός 

εκδηλώνεται κυρίως σε αρσενικά άτομα στο ανθρώπινο είδος (Abrahams and 

Geschwind, 2008), αν και δεν υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές για τα ποντίκια με 

ASD-like διαταραχές. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκαν ενδιαφέροντα δεδομένα, τα οποία 

συσχετίζουν την εκδήλωση ASD με την ενδοκυττάρια πρωτεϊνική σκαλωσιά Grip1, 

υπέυθυνη για την κυστιδιακή μεταφορά και έκκριση της πρωτεΐνης Fras1 (Takamiya 

et al., 2004; Long et al., 2008) αλλά και άλλων εκκρινόμενων διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών όπως υποδοχέων νευροδιαβίβασης (Hoogenraad et al., 2005; Stegmüller et 

al., 2003; Stegmüller et al., 2003; Dong et al., 1997). Συγκεκριμένα, αλληλόμορφα 

του γονιδίου GRIP1, τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνη με αυξημένη συγγένεια 

πρόσδεσης στους υποδοχείς γλουταμικού GluA2/3, έχουν εντοπιστεί σε ασθενείς με 

ASD. Πειράματα in vitro σε νευρικές κυτταρικές καλλιέργειες έδειξαν ότι οι ASD-

συσχετισμένα αλληλόμορφα του GRIP1 γονιδίου οδηγούν στην αυξημένη 

επιφανειακή κατανομή των GluA2 υποδοχέων. Συνεπώς, ο αυτισμός είναι απόρροια 

πιθανά της αυξημένης ενεργότητας της Grip1 πρωτεΐνης.  Αντίθετα, η έλλειψη των 

πρωτεϊνών Grip1 και Grip2 στα νευρικά κύτταρα ποντικιών οδηγεί στην αύξηση της 

κοινωνικής συμπεριφοράς, καμία μεταβολή στην εκδήλωση άγχους και μειωμένη 

απομνημόνευση ενός νέου αντικειμένου (Mejias et al., 2011). Ο φαινότυπος αυτός 

διαφέρει από τον αντίστοιχο των ενήλικων Fras1
-/-

 ποντικιών. Η παρατηρούμενη 

αντίθεση μεταξύ της σύμπτωσης των εμβρυϊκών φαινοτύπων και της απόκλισης των 

συμπεριφορικών φαινοτύπων μετά την ενηλικίωση των Grip1
-/-

 και Fras1
-/-

 ποντικιών 

είναι αναμενόμενη καθώς μετά την γέννηση η Grip1 διαθέτει ευρύτατη παρουσία 

στον πρόσθιο εγκέφαλο (Dong et al., 1999; Wyszynski et al., 1998), συμβάλλοντας 

σε διάφορες εγκεφαλικές νευρικές διεργασίες όπως στη μεταφορά υποδοχέων 

(AMPA υποδοχείς, Dong et al., 1997; Wyszynski et al., 1999; EphrinB, Brückner et 

al., 1999; EphB, Hoogenraad et al., 2005), στη μορφογένεση δενδριτών (Hoogenraad 

et al., 2005), στην ωρίμανση συνάψεων (Wyszynski et al., 2002), και στην ανάπτυξη 

μακροχρόνιας καταστολής (long-term depression, LTD) (ιππόκαμπος, Kim et al., 

2001; κύτταρα Purkinje της παρεγκεφαλίδας, Takamiya et al., 2008). Ωστόσο, 

εφόσον αποδειχθεί ότι συντίθεται πρωτεΐνη Fras1 σε περιοχές του εγκεφάλου, δεν 

αποκλείεται στις συγκεκριμένες περιοχές η πρωτεΐνη Fras1 να συμβάλει σε διάφορες 

διεργασίες, όπως και στον σωστό εντοπισμό και λειτουργία της Grip1. 

Σε άλλα ASD μοντέλα στο ποντίκι, καταγράφεται διαταραγμένη κοινωνική 

συμπεριφορά και συνήθως εκδήλωση στερεοτυπιών όπως αυξημένη διάρκεια 
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περιποίησης (Shank3B
-/-

 και Scn1a
+/-

) και κυκλική δραστηριότητα (Scn1a
+/-

). Τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους ποικίλουν καθώς τα Scn1α
+/-

 και 

Shank3B
-/-

 ποντίκια εκδηλώνουν άγχος αλλά όχι τα Neuroligin-3 R451C ποντίκια, 

ενώ υπερκινητικότητα καταγράφεται μόνο στα Scn1α
+/-

. Η χωρική μάθηση και μνήμη 

φαίνεται να ενισχύεται στα Neuroligin-3 R451C, να μην επηρεάζεται στα Shank3B
-/-

 

και να περιορίζεται στα  Scn1α
+/-

 ποντίκια (Shank3B
-/-

: Peҫa et al., 2011; Scn1a
+/-

: 

Han et al., 2012; Neuroligin-3 R451C: Tabuchi et al., 2007). Η συσχέτιση του 

συμπεριφορικού φαινοτύπου των Fras1
-/-

 ποντικιών με τον αυτισμό προϋποθέτει 

τουλάχιστον την μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία πρέπει να 

δρομολογηθεί. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συμπεριφορικές αποκλίσεις των Fras1
-/-

 ποντικιών θα 

μπορούσαν να οφείλονται σε τρεις κύριους λόγους: στη διαταραγμένη ανάπτυξη του 

έσω αυτιού, σε προβλήματα στη λειτουργία του ντοπαμινεργικού συστήματος και 

στην ύπαρξη συννοσηρότητας με stress συσχετισμένες νευρογενείς ασθένειες. Και οι 

τρεις παραπάνω υποθέσεις θα μπορούσαν μελλοντικά να αποτελέσουν αντικείμενο 

ενδελεχούς επιστημονικής μελέτης. 
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Συντομογραφίες 

aa: αμινοξικά κατάλοιπα Grip1: glutamate interacting protein 1 
AC: κύτταρα της αραχνοειδούς μήνιγγας Hc: ιππόκαμπος 
ADHD: διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και  HGF: hepatocyte growth factor 
             υπερκινητικότητας HS-GAGs: γλυκοζαμινογλυκάνη θειϊκής ηπαράνης 
AF: ινίδια αγκυροβόλησης HSPG: πρωτεογλυκάνες θειϊκής ηπαράνης 
AEP: πρόσθια ενδοσκελιαία περιοχή  IA: κύριος παρεμβαλλόμενος αμυγδ πυρήνας 
Am: αμυγδαλή ILK: integrin-linked kinase 
AMPA: α-amino-3 hydroxy-5-methyl-4-isoxazole  IPAC: διάμεσος πυρήνα του οπίσθιου σκέλους  
             propionic acid           του πρόσθιου συνδέσμου 
ANR: πρόσθια νευρική κορυφογραμμή ITCs: παρεμβαλλόμενος κυτ. πλ. της αμυγδαλής 
AON: πρόσθιος οσφρητικός πυρήνας IPTG: isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside 
APOER2: apolipoprotein E receptor type 2 LA: έξω πυρήνας της αμυγδαλή 
ASD: διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού LB: Luria-Bertani 
BDNF: brain-derived neurotrophic factor  ll: διαυγής ζώνη της ΒΜ 
bfb: blood filled blisters  LGE: έξω γαγγλιακή προεξοχή 
bl: blebs ld: πυκνή ζώνη της ΒΜ 
BLA: έξω βασική αμυγδαλή LMS: έξω (πλευρικό) μεταναστευτικό ρεύμα 
ΒΜΑ: έσω βασικός πυρήνας της αμυγδαλής LTP: μακροχρόνια ενδυνάμωση 
ΒΜΡ: bone morphogen protein LVDCCs: L τύπου, τασο-εξαρτώμενα κανάλια Ca

2+
  

BNST: βασικός πυρήνας τελικής ταινίας MeA: έσω πυρήνας της αμυγδαλής 
BrdU: bromodeoxyuridine Mes: μεσέγχυμα 
CA: Αμμώνειο Κέρας ιππόκαμπου  MGE: έσω γαγγλιακή προεξοχή 
CAM: μόρια κυτταρικής προσκόλλησης  MGm-v: έσω – κοιλιακός τομέας του έσω  
CeA: κεντρικός πυρήνας της αμυγδαλής                 γονατώδους σώματος 
CeAl: έξω υποπυρήνας της CeA MMP: μεταλλοπρωτεϊνάση πλέγματος  
CeAm: έσω υποπυρήνας της CeA mPFC: έσω προμετωπιαίος φλοιός 
CeAc: θυλακιακός της CeA MSN: μεσαίου μεγέθους ακανθώδεις νευρώνες 
CGE: ουραία γαγγλιακή προεξοχή ΜΖ: επιχείλια ζώνη του φλοιού 
cKO: conditional knockout (ελεγχόμενη κατάργηση) NCAM: μόρια νευρικής κυτταρικής πρόσδεσης  
CNS: κεντρικό νευρικό σύστημα NGF: nerve growth factor  
CoA: φλοιώδης πυρήνας της αμυγδαλής  NLOT: πυρήνας της έξω οσφρητικής ρίζας 
CP: χοριοειδές πλέγμα NMDA: N-methyl-d-aspartate receptor 
CR: Cajal-Retzius NST: πυρήνας της μονήρους δεσμίδας 
CRD: περιοχή πλούσια σε κατάλοιπα κυστεΐνης OCSD: διαταραχές στο φάσμα του  
CS: εξαρτημένο ερέθισμα              ιδεοψυχαναγκασμού 
CS-GAGs: γλυκοζάμινογλυκάνη θειϊκής χονδροϊτίνης OFT: δοκιμασία ανοιχτού πεδίου 
CSF: εγκεφαλονωτιαίο υγρό ΟΤ: οσφρητικό φύμα  
CSPG: πρωτεογλυκάνες θειϊκής χονδροϊτίνης PbN: παραβραχιόνιο πυρήνα της γέφυρας 
CTX ή Ctx: νεοφλοιός PCCs: περιθυλάκιες δεσμίδες κυττάρων, ITCs 
DAPI: 4’,6-diamidino-2-phenylindole PDZ: Postsynaptic density-95/Discs large/zona  
DG: οδοντωτή έλικα           occludens-1 
EC: ενδοθηλιακό κύτταρο PFC: προμετωπιαίος φλοιός  
EGF: epidermal growth factor PI: propidium iodide 
Ep: επιθήλιο PIN: οπίσθιος ενδοπετάλιος θαλαμικός πυρήνας 
EPv: ενδοαπιοειδής κοιλιακός πυρήνας PIR ή Pir: απιοειδής φλοιός 
FAK: focal adhesion kinase PL: χιτώνιο  
FGF: fibroblast growth factor PNN: περινευρωνικό δίκτυο  
FITC: fluorescein isothiocyanate POA: προοπτική περιοχή διεγκεφάλου 
fMRI: λειτουργική μαγνητική τομογραφίας PSB: όριο χιτωνίου-υποχιτωνίου 
Frem: Fras1-related extracellular matrix protein RGCs: κύτταρα ακτινωτής γλοίας 
FU: furin motif RHAMM: receptor for hyaluronic-acid-mediated  
GABA: γ αμινοβουτυρικό οξύ                  motility 
GAGs: γλυκοζαμινογλυκάνες RMS: ρυγχαίο μεταναστευτικό ρεύμα 
GL: glial limitans RPTP-β: receptor-type protein-tyrosine phosphatase β 
GPI: glycosylphosphatidylinositol sd: υποελασματική ζώνη της ΒΜ 



 
167 Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου 

Shh: Sonic hedgehog TRITC: tetramethyl rhodamine-5-(and 6)- 
SI: ανώνυμη ουσία              Isothiocyanate 
SIB: συμπεριφορά αυτοτραυματισμού VEGF: vascular endothelial growth factor 
SP: πεπτίδιο σηματοδότησης VLDLR: very-low-density lipoprotein receptor 
SPS: υποχοριοειδικός χώρος VP: κοιλιακό χιτώνιο 
STM ή Stm: ραβδωτό σώμα VPM: κοιλιακός οπίσθιος έσω πυρήνας του 
Str: στρώμα            θαλάμου 
SUB: υπόθεμα ιππόκαμπου VTA: κοιλιακό καλυπτρικό δεμάτιο 
ΤΕΜ: ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης vWC: von Willebrand factor, type C 
Th: θάλαμος Ελληνικές συντομογραφίες 
TIMPs: ιστικοί αναστολείς μεταλλοπρωτεϊνασών ΒΜ: βασική μεμβράνη 
ΤΜ: διαμεμβρανική περιοχή ΕΝΥ: εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
Tr: δοκίδα ΠΝΔ: περινευρωνικό δίκτυο 
 ΧΜ: χοριοειδής μήνιγγα 

 

Λεξικό 

αμυγδαλή amygdala 

   εκτεταμένη extended 

   έξω lateral, LA 

   έξω-βασικός basal-lateral, BLA 

   έσω medial, MeA 

   έσω-βασικός basal-medial, BMA 

   κεντρικός central, CeA 

       έξω, έσω και θυλακιακός υποπυρήνας  lateral, medial and capsular subnuclei of central 

   παρεμβαλλόμενος κυτταρικός πληθυσμός intercalated cells, ITCs 

       περιθυλάκιες δεσμίδες κυττάρων paracapsular cell clusters, PCCs 

       κύριος παρεμβαλλόμενος αμυγδ πυρήνας main ITC nucleus, IA 

   φλοιώδης cortical, CoA 

ανώνυμη ουσία substantia innominate, SI 

απιοειδής λοβός (απιοειδής φλοιός) piriform, PIR 

αρθρικό υγρό  joint synovial fluid 

αριστερόστροφος counter-clockwise 

βασικός πυρήνας τελικής ταινίας bed nucleus of stria terminalis, BNST 

γαγγλιακή προεξοχή ganglionic eminence 

   έσω medial, MGE 

   έξω lateral, LGE 

   ουραία caudal, CGE 

γλοιακές απολήξεις glial limitans 

γλυκοζαμινογλυκάνες glycosaminoglycan, GAG 

   ηπαρίνης heparin 

   θειϊκής δερματάνης dermatan sulfate, DS-GAG 

   θειϊκής ηπαράνης  heparan sulfate, HS-GAG 

   θειϊκής κερατάνης  167eratin sulfate, KS-GAG 

   θειϊκής χονδροϊτίνης  chondroitin sulfate, CS-GAG 

   υαλουρονικό hyaluronan 

δεξιόστροφος clockwise 

δεσμοσώματα desmosomes  

διάμεσος πυρήνας του οπίσθιου σκέλους του  interstitial nucleus of the posterior limb of the  

πρόσθιου συνδέσμου anterior commissure, IPAC 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού  autism spectrum disorder, ASD 

διαταραχές στο φάσμα του ιδεοψυχαναγκασμού  obsessive–compulsive spectrum dis., OCSD 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και  attention deficit hyperactivity disorder, ADHD 

υπερκινητικότητας  

διάφραγμα septum 

δοκίδα trabeculae, Tr 

δοκιμασία ανοιχτού πεδίου open field test, OFT 

δοκιμασία υπερυψωμένου λαβυρίνθου elevated plus maze 
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εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ΕΝΥ cerebrospinal fluid, CSF 

εγκέφαλος cerebrum, brain 

εγκεφαλικό στέλεχος brain stem 

   κεντρική φαιή ουσία periaqueductal gray 

   κοιλιακό καλυπτρικό δεμάτιο ventral tegmental area, VTA 

   μέλαινα ουσία substantia nigra 

   παραβραχιόνιο πυρήνα της γέφυρας pontine parabrachial nucleus, PbN 

   πνευμονογαστρικό vagus 

      ραχιαίο σύμπλεγμα dorsal vagal complex 

   πυρήνας της μονήρους δεσμίδας nucleus of solitary tract, NST 

   προμήκης μυελός medulla oblongata 

   υπομέλας τοπος  locus coerulus 

εδαφιαίο πέταλο floor plate 

εξαρτημένος φόβος fear conditioning 

εξεγκεφαλία exencephaly 

ενδοσκελιαία περιοχή entopeduncular area 

επικλινής πυρήνας accumbens 

επιφανειο-συνδεόμενα αστροκύτταρα  surface-associated astrocytes 

ερέθισμα  stimulus  

   εξαρτημένο ερ.  conditioned s., CS 

   μη εξαρτημένο ερ.  unconditioned s., US 

ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης transmission electron microscopy, TEM 

θάλαμος thalamus 

   έσω γονατώδες σώμα  medial geniculate nucleus, MG 

   κοιλιακός οπίσθιος έσω πυρήνας ventral posterior medial nucleus, VPM 

   οπίσθιος ενδοπετάλιος πυρήνας  posterior intralaminar nucleus, PIN 

   ουραίο τμήμα της μέσης γραμμής  caudal part of the midline 

ινίδια αγκυροβόλησης  anchoring fibrils 

ιππόκαμπος hippocampus 

   Αμμώνειο Κέρας Ammon’s horn, CA  
      ακτινωτή στιβάδα  stratum radiatum 

      βοθριώδης-μοριώδης στιβάδα  stratum lacunosum-moleculare 

      στιβάδα πολύμορφων κυττάρων stratum oriens 

      στιβάδα πυραμοειδών κυττάρων stratum pyramidale 

   οδοντωτή έλικα dentate gyrus 

   υπόθεμα  subiculum 

κεντρικό νευρικό σύστημα central nervous system, CNS 

κύτταρα της ακτινωτής γλοίας radial glial cells, RGCs 

κύτταρα νευρικής ακρολοφίας neural crest cells 

κώνος αξονικής ανάπτυξης axonal growth cone 

λειτουργική μαγνητική τομογραφίας functional magnetic resonance imaging, fMRI 

μακροχρόνια ενδυνάμωση long term potentiation, LTP 

μαστίο mammillary body 

μέση γραμμή midline 

   ραχιαία / ρυγχαία    dorsal / rostral 

μεταιχμιακό (στεφανιαίο) σύστημα limbic system 

μετανάστευση migration 

   ακτινωτή μ. radial m. 

   εφαπτομενική μ. tangential m. 

   πλευρικό (έξω) μεταναστευτικό ρεύμα lateral migratory stream, LMS 

   ρυγχαίο μεταναστευτικό ρεύμα rostral migratory stream 

μήνιγγες meninges 

   αραχνοειδής arachnoid mater 

   σκληρή dura mater 

   υποαραχνοειδικός χώρος subarachnoid space 

   χοριοειδής μήνιγγα pia mater 

μνήμη memory 

   άδηλη implicit m. 

   έκδηλη explicit m. 

      επεισοδιακή ή αυτοβιογραφική episodic m. 
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      σημασιολογική  semantic m. 

νευρώνες neurons 

   ενδονευρώνες interneurons 

   μεσαίου μεγέθους ακανθώδεις ν. medium spiny n., MSN 

   προβολικοί ν. iriform169 n. 

Όριο χιτωνίου-υποχιτωνίου pallium-subpallium boundary 

οροφιαίο πέταλο roof plate 

οσφρητικό φύμα  olfactory tubercle, ΟΤ 

οσφρητικός βολβός olfactory bulb 

παρεγκεφαλίδα cerebellum 

πεπρωμένο του κυττάρου cell fate 

περινευρωνικό δίκτυο, ΠΝΔ perineural net, PNN 

περιοχή πλούσια σε κατάλοιπα κυστεΐνης cysteine-rich domain, CRD 

προβολικοί νευρώνες projection neurons 

προμετωπιαίος φλοιός, έσω medial prefrontal cortex, mPFC 

προοπτική περιοχή διεγκεφάλου preoptic area, POA 

πρόσθια ενδοσκελιαία περιοχή  anterior entopeduncular area, AEP 

πρόσθια νευρική κορυφογραμμή anterior neural ridge, ANR 

πρόσθιος οσφρητικός πυρήνας  anterior olfactory nucleus, AON 

πρωτεΐνες proteins 

   ιστικοί αναστολείς μεταλλοπρωτεϊνασών tissue inhibitors of metalloproteinase, TIMPs 

   κυτοκίνες cytokines  

   μεταλλοπρωτεϊνάση πλέγματος 9 matrix metalloproteinase 9, MMP9 

   μόρια αγγειακής κυτταρικής προσκόλλησης vascular cell adhesion molecules, VCAMs 

   μόρια κυτταρικής προσκόλλησης  cell adhesion molecules, CAM 

   μόρια νευρικής κυτταρικής πρόσδεσης neural cell adhesion molecules, NCAM 

   πρωτεΐνες εστιακής πρόσδεσης  focal adhesion proteins 

   πρωτεΐνες σύνδεσμοι  link proteins 

   χημοκίνες chemokines 

πρωτεογλυκάνες  proteoglycans 

   πρωτεογλυκάνες θειϊκής ηπαράνης  heparan sulphate proteoglycans, HSPG 

   πρωτεογλυκάνες θειϊκής χονδροϊτίνης  chondroitin sulphate proteoglycans, CSPG 

   πρωτεογλ. πλούσιες σε κατάλοιπα λευκίνης small leucine-rich proteoglycans 

πτερύγια fins 

   θωρακικά pectoral f. 

   μεσαία medial f. 

ραβδωτό σώμα striatum 

   μεταβατική περιοχή αμυγδαλής – ραβδωτού  amygdalo-striatal transition area 

   ραβδοσωμάτια striosomes 

συμπεριφορά αυτοτραυματισμού self-injurious behavior, SIB 

συμπεριφορικές δοκιμασίες behavioral tasks 

   αναγνώριση καινοφανούς αντικειμένου novel object recognition 

   εξαρτημένος/ανεξάρτητος φόβος conditioned/unconditioned fear 

   εξέταση ανοιχτού πεδίου open field test 

τετραδυμική ταινία  taenia tecta 

τομές sections 

   οβελιαίες sagittal 

   στεφανιαίες coronal 

τασο-εξαρτώμενα κανάλι ασβεστίου, L τύπου L-type voltage-dependent Ca
2+

 channel, LVDCC 

τασο-εξαρτώμενο κανάλι νατρίου, τύπου ΙΙΑ type IIA voltage-gated sodium channel 

τελικός εγκέφαλος (τηλεγκεφαλικός) 

υαλώδες σώμα του ματιού  

telencephalon (telencephalic) 

eye vitreous 

υποεπενδυματική ζώνη subependymal layer  

υποθάλαμος hypothalamus 

   μαστίο mammillary nucleus 

   παρακοιλιακός πυρήνας paraventricular nucleus 

   προοπτική περιοχή preoptic area 

   υπεροπτικός πυρήνας supraoptic nucleus 

φλοιός cortex 

   ανάπτυξη development 
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      ενδιάμεση ζώνη intermediate zone  

      κοιλιακή ζ. ventricular z. 

      προφλοιϊκή πλάκα preplate 

      υποκοιλιακή ζ. subventricular z. 

      φλοιϊκή πλάκα  cortical plate 

   απιοειδής φλ. piriform (pyriform), PIR 

   εγκεφαλικός φλ. Cerebral c. 

   εξέλιξη (φυλογένεση) evolution (phylogenesis) 

      αρχιφλοιός (ιππόκαμπος) archicortex (hippocampus) 

      νεοφλοιός  neocortex  

      παλαιοφλοιός (απιοειδής φλ.), paleocortex (170iriform) 

   ενδορινικός φλ. entorhinal c. 

   επιχείλια ζώνη marginal zone 

   προμετωπιαίος φλ.  prefrontal c., PFC 

   περιρινικός φλ. perirhinal c. 

   στιβάδες  layers  

      στιβάδα Ι ή μοριακή στ. layer I or molecular l. 

      στιβάδα ΙΙ ή έξω κοκκιώδης στ. layer II or external granular l. 

      στιβάδα ΙΙΙ ή έξω πυραμιδική στ. layer III or external pyramidal l. 

      στιβάδα IV ή έσω κοκκιώδη στ. layer IV or internal granular l. 

      στιβάδα V ή έσω πυραμιδική στ. layer V or internal pyramidal l. 

      στιβάδα VI ή   στ. πολύμορφων κυττάρων  layer VI or multiform or fusiform l. 

   φλοιός της νήσου insular c. 

χασματοσύνδεσμοι gap junctions 

χημειοελκτικός chemoattractant 

χημειοαπωθητικός  chemorepellent 

χιτώνιο pallium 

      κοιλιακό χ. ventral p. 

χοριοειδές πλέγμα choroid plexus, CP 

χωρικός προσανατολισμός spatial navigation 

(Οι ελληνικές αποδόσεις λατινικών όρων βασίστηκαν κυρίως σε γλωσσάρια των Α. Καραμανλίδη, Α. 

Ντινόπουλου και Γ. Παπαδόπουλου ) 
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