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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Η σωματοστατίνη είναι ένα νευροπεπτίδιο που κατανέμεται ευρέως στο κεντρικό 

και το περιφερικό νευρικό σύστημα.  Ασκεί τις δράσεις της αλληλεπιδρώντας με πέντε 

υποδοχείς που ονομάζονται SSTR1-5.  Oι υποδοχείς SSTRs ανήκουν στην οικογένεια 

των υποδοχέων που συζευγνύονται με τις G πρωτεΐνες, και επομένως μπορούν να 

επηρεάσουν πολλά μονοπάτια μεταγωγής σήματος.   

Η σωματοστατίνη και οι υποδοχείς της απαντώνται στον αμφιβληστροειδή.  Από 

πρόσφατες ενδείξεις υποστηρίχθηκε η εμπλοκή των υποδοχέων SSTR2A και SSTR2B 

στη ρύθμιση του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) (Vasilaki et al., 2001, 2002).  Στην 

παρούσα μελέτη μελετήθηκε αρχικά η σχέση της σωματοστατίνης και του ΝΟ στον 

αμφιβληστροειδή ποντικού άγριου τύπου, και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια 

ελλιπή ως προς το γονίδιο της σωματοστατίνης.  Πολυκλωνικά αντισώματα έναντι του 

SSTR2A υποδοχέα και της nNOS, της νευρωνικής ισομορφής του ενζύμου που παράγει 

το ΝΟ, χρησιμοποιήθηκαν σε ιστολογικές τομές αμφιβληστροειδή.  Η δραστικότητα της 

NADPH-διαφοράσης προσδιορίστηκε ιστοχημικά.  Πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

διπλής εντόπισης με τη χρώση της NADPH-διαφοράσης και του SSTR2A υποδοχέα, 

καθώς και με διάφορους μάρτυρες των κυττάρων του αμφιβληστροειδή (PKC και MAP-

1A).  Πραγματοποιήθηκε μορφομετρική μελέτη ιστολογικών τομών αμφιβληστροειδή 

χρωσμένων με την NADPH-διαφοράση προκειμένου να ανιχνευτούν πιθανές διαφορές 

μεταξύ ζώων άγριου τύπου και ελλιπών ως προς το γονίδιο της σωματοστατίνης.  

Χρησιμοποιήθηκαν ζεύγη ζώων διαφόρων ηλικιών.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

SSTR2A υποδοχέας συνεντοπίζεται με την NADPH-διαφοράση στα δίπολα κύτταρα που 

σχετίζονται με τα ραβδία.  Η nNOS εντοπίστηκε σε βραχύινα κύτταρα γεγονός που είναι 

σε μερική συμφωνία με τη χρώση της NADPH-διαφοράσης.  Μορφομετρικές μετρήσεις 

αμφιβληστροειδών με χρώση NADPH-διαφοράσης έδειξαν ότι το πάχος του αμφιβλη- 

στροειδή ήταν αυξημένο σε ζώα με έλλειψη σωματοστατίνης σε σύγκριση με ζώα άγριου 

τύπου (ηλικίας 0.5 μηνών). Το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σε ποντικούς 

μεγαλύτερης ηλικίας. 

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν ότι η σωματοστατίνη δρώντας μέσω των 

SSTR2A υποδοχέων μπορεί να επηρεάζει την παραγωγή του ΝΟ στον αμφιβληστροειδή 

ποντικού.   

Λέξεις κλειδιά: σωματοστατίνη, ΝΟ, αμφιβληστροειδής, ανοσοϊστοχημεία, NADPH-

διαφοράση, ποντίκια με έλλειψη του γονιδίου σωματοστατίνης   
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SUMMARY 
 Somatostatin is a neuropeptide widely distributed in the central and peripheral 

nervous system. It mediates a diverse number of physiological actions by interacting with 

specific receptors in the plasma membrane, namely SSTR1-5.  These receptors belong to 

the family of G protein-coupled receptors and can couple to diverse signal transduction 

pathways. 

 Somatostatin and its receptors are found in the retina.  Recent evidence suggested 

the involvement of SSTR2A and SSTR2B receptors in the regulation of nitric oxide 

(Vasilaki et al., 2001).  Subsequent studies showed that somatostatin increased nitric 

oxide production by an SSTR2 mechanism (Vasilaki et al., 2002).  In the present study, 

we examined first the relationship of somatostatin and nitric oxide in the retina of wild 

type mice.  Subsequently, we used somatostatin deficient mice in order to substantiate the 

role of somatostatin on NO physiology.  Immunohistochemical studies were performed 

employing polyclonal antibodies against SSTR2A and nNOS, the neuronal isotype of the   

nitric oxide synthase. NADPH-diaphorase was assessed histochemically. Double labeling 

experiments of NADPH-diaphorase staining with SSTR2A receptor, as well as with 

markers of retinal cell types (PKC and MAP-1A) were performed.  A morphometric 

study of retinal sections stained with NADPH-diaphorase was performed to detect 

possible differences between retinas of wild type and somatostatin deficient mice.  

Different ages of pairs of animals were examined.  Our results showed that the SSTR2A 

receptor was colocalised with NADPH-diaphorase in rod bipolar cells of the mouse 

retina.  nNOS was detected only in amacrine cells suggesting the presence of the other 

enzyme isoforms in the mouse retina.  Morphometry measurements of retinas stained 

with NADPH-diaphorase showed that the thickness of the retinas was increased in 

somatostatin deficient mice as compared to wild type mice (age 0.5months). This 

increase was not observed in adult mice.  

These findings suggest that somatostatin acting through SSTR2A receptors may 

affect nitric oxide production in the mouse retina. 

 

Keywords: somatostatin, NO, retina, immunohistochemistry, NADPH-diaphorase, 

somatostatin deficient mice 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Ab αntibody 

AC adenylyl cyclase 

cAMP cyclic adenosine monophosphate 
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cDNA complementary DNA 

cGMP cyclic guanosine monophosphate 

CRH corticotrophin-releasing hormone 

CST cortistatin 

Cys cystein  

DA dopamine 

ΕR endoplasmic reticulum 
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GCL ganglion cell layer 

GPCR G Protein-Coupled Receptor 

GH growth hormone 
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h human 

ILM inner limiting membrane 

ΙNL inner nuclear layer 

IPC interplexiform cell 
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mRNA messanger RNA  
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NADPH nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

NBT nitro blue tetrazolium 

NO nitric oxide 

NOS nitric oxide synthase 

nNOS neuronal NOS 

OLM outer limiting membrane 

ONL outer nuclear layer 

OPL outer plexiform layer 

PKA protein kinase A 

PKC protein kinase C 

ΠΝΣ περιφερικό νευρικό σύστημα 

proSST  prosomatostatin 

PLΑ2 phospholipase Α2

PLC phospholipase C 

PTP protein tyrosine phosphatase  

PTX pertussis toxin 

r rat 

RBC rod bipolar cell 

RPE retinal pigment epithelium 

SRIF somatotropin-release inhibitory factor 

SST somatostatin 

SST-KO SST-knockout 

SLI SST-like immunoreactivity 

SSTR SST-receptor 

S1-S5 strata 1-5 

TH tyrosine hydroxylase 

WT wild type 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ  

 Η σωματοστατίνη (SST) ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για την 

αναζήτηση ενός ρυθμιστικού παράγοντα της αυξητικής ορμόνης (growth hormone, GH) 

(Krulich et al., 1968; Larsen, 1995) και η νέα ουσία που βρέθηκε φαινόταν να 

αναστέλλει την απελευθέρωση της αυξητικής ορμόνης από την αδενοϋπόφυση 

αρουραίου.  Το 1973 δημοσιεύθηκε από τον Brazeau και τους συνεργάτες του η 

απομόνωση και η αμινοξική αλληλουχία ενός κυκλικού υποθαλαμικού 

δεκατετραπεπτιδίου (SST-14) (Brazeau et al., 1973; Larsen, 1995).  Αυτό το πεπτίδιο 

ανέστειλε την έκκριση της αυξητικής ορμόνης σε καλλιέργειες κυττάρων της υπόφυσης 

αρουραίου και για το λόγο αυτό ονομάστηκε ανασταλτικός παράγοντας της έκλυσης της 

σωματοτροπίνης/αυξητικής ορμόνης (somatotropin-release inhibitory factor: SRIF) 

(Brazeau et al., 1973; Larsen, 1995).  Αργότερα, από εκχυλίσματα λεπτού εντέρου 

απομονώθηκε και χαρακτηρίστηκε ένα συγγενές πεπτίδιο της SST-14 το οποίο 

εκτεινόταν από το αμινοτελικό της άκρο κατά 14 αμινοξέα και ονομάστηκε SST -28 

(Pradayrol et al., 1980; Larsen, 1995).  Η SST-28 φάνηκε να είναι ισοδύναμη της SST-14 

όσον αφορά στην αναστολή της απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης και τη δέσμευσή 

της σε υποδοχείς σε εγκέφαλο αρουραίου (Srikant et al., 1981; Larsen, 1995).       

 Περίπου 30 χρόνια από την ανακάλυψή της, η SST έχει αποδειχθεί ένα πεπτίδιο 

με πολλές λειτουργίες.  Η SST δεν παράγεται μόνο στον υποθάλαμο αλλά σε ολόκληρο 

το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), το περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) και σε 

άλλα σημαντικά περιφερικά όργανα (Reichlin, 1983; Patel, 1999).  Σε όλα τα 

σπονδυλωτά, σε μερικά ασπόνδυλα ακόμα και στο φυτικό βασίλειο έχει βρεθεί  

ανοσοδραστικότητα για τη SST (SST-like immunoreactivity, SLI) (Reichlin, 1983; Patel, 

1999).  Παράλληλα με την ευρεία ανατομική κατανομή της, η SST δρα σε πολλαπλούς 

στόχους μέσω μιας οικογένειας πέντε υποδοχέων με αποτέλεσμα ένα εκτεταμένο φάσμα 

βιολογικών επιδράσεων (Reichlin, 1983; Patel, 1999).     

 Επειδή έχουν προσδιοριστεί πολλά γονίδια που κωδικοποιούν 

σωματοστατινεργικά πεπτίδια, η σωματοστατίνη σήμερα θεωρείται ως μία φυλογενετικά 

αρχαία πολυγονιδιακή οικογένεια πεπτιδίων με δύο βιολογικά δραστικά προϊόντα, τη 

SST - 14 και τη SST - 28 (Patel, 1999).  Τα δύο αυτά πεπτίδια παράγονται σε ποικίλες 

αναλογίες από διαφορετικά σωματοστατινοπαραγωγά κύτταρα (κύτταρα SST) και δρουν 

ως νευροδιαβιβαστές, αυτοκρινικοί ή παρακρινικοί ρυθμιστές, και μέσω της 
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κυκλοφορίας προκειμένου να ρυθμίσουν ποικίλες φυσιολογικές διαδικασίες όπως την 

κυτταρική έκκριση, τη νευρική διεγερσιμότητα, τη συσταλτότητα του λείου μυ των 

αγγείων, την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και τoν κυτταρικό πολλαπλασιασμό  

(Reichlin, 1983; Patel, 1999).  Επίσης, η SST φαίνεται να είναι φυσιολογικός ρυθμιστής 

των κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος, των γαστρεντερικών και ανοσολογικών 

κυττάρων και θεωρείται ότι μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία 

αρκετών νόσων όπως οι νεοπλασίες, η φλεγμονή, ο σακχαρώδης διαβήτης,  η επιληψία, η 

νόσος του Alzheimer και το AIDS (Epelbaum et al., 1994; Patel, 1999). 

 
1.1.1  Βιοσύνθεση της σωματοστατίνης   

1.1.1.1 Σύνθεση, αποθήκευση και έκκριση πεπτιδικών ορμονών και  νευροπεπτιδίων  
H SST είναι μία πεπτιδική ορμόνη οπότε ακολουθεί το γενικό σχήμα της 

σύνθεσης των πεπτιδικών ορμονών (Berne και Levy, 2002) (σχήμα 1).  Η σύνθεση των 

πεπτιδικών  ορμονών  ξεκινά  από  τον  πυρήνα  του  κυττάρου  (Larsen,  1995).  Στον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                           Σχήμα 1.  Σχηματική αναπαράσταση της σύνθεσης πεπτιδικών ορμονών. 

 

πυρήνα το πρωτογενές μεταγράφημα του αντίστοιχου γονιδίου υφίσταται εκτομή των 

ιντρονίων (μη κωδικοποιητικές περιοχές), μάτισμα των εξονίων (κωδικοποιητικές 

περιοχές) και σχηματισμό του καλύμματος (Berne και Levy, 2002).  Το τελικό ώριμο 

αγγελιοφόρο RNA (mRNA) εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα, όπου κατευθύνει τη 

σύνθεση του πρόδρομου πεπτιδίου (προ-προορμόνη) επάνω στο ριβόσωμα (Berne και 

Levy, 2002).  Στο αμινοτελικό άκρο μία σηματοδοτική αλληλουχία κατευθύνει τη 

μεταφορά της συντιθέμενης προ-προορμόνης από το ριβόσωμα στο ενδοπλασματικό 

δίκτυο (endoplasmic reticulum, ΕR).  Κατά τη διάρκεια αυτής της διεργασίας, το 
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σηματοδοτικό πεπτίδιο αποκόπτεται απελευθερώνοντας την προορμόνη στον αυλό του 

ER (Berne και Levy, 2002).  Κατόπιν ακολουθούν μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις 

όπως είναι η Ν-γλυκοζυλίωση, η δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών και η απόκτηση της 

σωστής τρισδιάστατης δομής του μορίου (Larsen, 1995). Στη συνέχεια η προορμόνη 

μεταφέρεται στη συσκευή Golgi, όπου μία σειρά από τροποποιήσεις όπως είναι η 

φωσφορυλίωση, η Ο-γλυκοζυλίωση, η θείωση σακχαριτικών μονάδων και η διάσπαση 

λαμβάνουν χώρα (Berne και Levy, 2002; Larsen, 1995).  Στο trans-Golgi γίνεται η 

διανομή των πρόδρομων ακόμη μορίων στα εκκριτικά κοκκία στα οποία συνεχίζουν να 

συμβαίνουν μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις όπως είναι η ενδο-πρωτεόλυση, με 

τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή του ώριμου βιοδραστικού πεπτιδίου καθώς και άλλων 

πεπτιδικών προϊόντων (Larsen, 1995).  Κατά τη διέγερση του κυττάρου το περιεχόμενο 

των εκκριτικών κοκκίων που είναι το βιοενεργό πεπτίδιο και τα πεπτιδικά συμπαράγωγά 

του, απελευθερώνεται στο εξωκυττάριο υγρό με τη διεργασία της εξωκυττάρωσης.  Με 

τη συστολή των μικρονηματίων και υπό την καθοδήγηση των μικροσωληνίσκων, τα 

εκκριτικά κοκκία κινούνται προς την κυτταρική μεμβράνη και συντήκονται με αυτή.  

Απαράιτητη προϋπόθεση για την εξωκυττάρωση είναι η αύξηση της συγκέντρωσης του 

ενδοκυττάριου ασβεστίου (Ca++).  Τα Ca++ προέρχονται από το εξωκυττάριο υγρό και 

από τις ενδοκυττάριες αποθήκες που βρίσκονται στο ER και σε άλλα οργανίδια (Berne 

και Levy, 2002).   

Στο νευρικό κύτταρο, το περιεχόμενο των εκκριτικών κοκκίων συσκευάζεται και 

αποθηκεύεται περαιτέρω σε κυστίδια με τα οποία μεταφέρεται από το κυτταρικό σώμα 

έως τις νευρικές απολήξεις όπου απελευθερώνεται με εξωκυττάρωση (σχήμα 2) (Larsen, 

1995). 

 

  

 

 

 

 

 
                       
 
                          
                            Σχήμα 2.  Σχηματική αναπαράσταση της σύνθεσης νευροπεπτιδίων. 
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1.1.1.2  Γονίδια σωματοστατίνης: γονιδιακά προϊόντα και επεξεργασία τους 

 Η SST σαν πεπτιδική ορμόνη που είναι, συντίθεται από την πρόδρομη ουσία προ-

προσωματοστατίνη από την οποία με ενζυματική επεξεργασία προκύπτουν τα 

βιοδραστικά προϊόντα (Patel, 1999).  Η δομή της προ-προσωματοστατίνης συμπεράθηκε 

έμμεσα από την νουκλεοτιδική αλληλουχία του συμπληρωματικού DNA (complementary 

DNA, cDNA) (Shen et al., 1982; Larsen, 1995).  Η προ-προσωματοστατίνη είναι το 

αρχικό προϊόν της μετάφρασης και δεν μπορεί να απομονωθεί από τα κύτταρα, διότι η 

σηματοδοτική αλληλουχία αποσπάται πριν ακόμα ολοκληρωθεί η μετάφραση καθώς η 

συντιθέμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα εισέρχεται δια μέσου της μεμβράνης του αδρού ER 

(Larsen, 1995).  Επομένως το cDNA που αποτελεί ένα αντίγραφο δύο αλυσίδων του 

mRNA, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόβλεψη της αλληλουχίας της πρόδρομης 

πρωτεΐνης (Larsen, 1995).  Έχουν προσδιορισθεί μόρια cDNA από το ψάρι, τον 

αρουραίο και τον άνθρωπο και σε κάθε περίπτωση, η  προ-προσωματοστατίνη που 

προκύπτει απο αυτά τα cDNAs έχει μήκος περίπου 115 αμινοξέων μαζί με την 

σηματοδοτική αλληλουχία (Epelbaum, 1986).  Μετά τη χρήση της τεχνολογίας του 

cDNA, ακολούθησε η εύρεση της δομής του γονιδίου της SST το 1984 στον αρουραίο 

(Tavianini, et al., 1984; Larsen, 1995) και τον άνθρωπο (Shen et al., 1984; Larsen, 1995; 

Patel, 1999). Τα γονίδια του αρουραίου και του ανθρώπου παρουσιάζουν κοινή 

τοπογραφία και κατά 70-80% ομοιότητα ως προς τη νουκλεοτιδική αλληλουχία τους 

(Larsen, 1995). 

Η προσωματοστατίνη (prosomatostatin, proSST) των θηλαστικών είναι ένα 

πολυπεπτίδιο 92 αμινοξέων που παρουσιάζει αξιοσημείωτη ομολογία μεταξύ των ειδών.  

Για παράδειγμα η  proSST του ανθρώπου και του χοίρου είναι όμοιες, ενώ διαφέρουν 

μόνο σε δύο θέσεις αμινοξέων συγκρινόμενες με αυτήν του αρουραίου (Larsen, 1995).  

H proSST υφίσταται ενζυματική επεξεργασία μετα-μεταφραστικά παράγοντας διάφορα 

προϊόντα ωρίμανσης (σχήμα 3) (Patel et al., 1997; Patel and O'Neil, 1988; Rabbani and 

Patel, 1990).  Με επεξεργασία της proSST στο καρβοξυ- τελικό άκρο αποδίδονται τα δύο 

βιολογικά δραστικά πεπτίδια, η SST-14 και η SST-28, μαζί με τα αμινοτελικά πεπτίδια 

proSST 1-76 (8 kDa) και proSST 1-63 (7 kDa), αντίστοιχα (Patel et al., 1997; Patel and 

O'Neil, 1988; Bersani et al., 1989). Επεξεργασία επίσης υφίσταται και το αμινοτελικό 

άκρο του μορίου αποδίδοντας την proSST 1-10 (1 kDa) (Patel et al., 1997; Benoit et al., 

1987; Rabbani and Patel, 1990).  Αυτά τα πέντε προϊόντα ωρίμανσης παράγονται από τη 

σχάση του μορίου της proSST σε τρεις θέσεις: μία διβασική θέση Arg-Lys και μία 

μονοβασική θέση Arg στο καρβοξυτελικό άκρο και μία μονοβασική θέση Lys στο 
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αμινοτελικό άκρο.  Ωστόσο, πολύ λίγα είναι γνωστά για το βιοσυνθετικό μονοπάτι της 

proSST προς τα προϊόντα ωρίμανσής της, ή για τη διαμερισματοποίηση των γεγονότων 

της ενζυμικής επεξεργασίας σε υποκυτταρικό επίπεδο.  Μελέτες σε εγκέφαλο αρουραίου 

και πάγκρεας (Patel et al., 1985; Patel et al., 1997) έδειξαν ότι η αλληλουχία 

προSSΤ→SSΤ 1-14 + proSST 1-76 (8 kDa) είναι η κύρια βιοσυνθετική οδός της SSΤ 1-

14 σε αυτούς τους ιστούς.  Για τη SSΤ 1-28, υπάρχει μόνο ένδειξη για την αλληλουχία 

προSSΤ→SSΤ 1-28 + proSST 1-63 (7 kDa) που βασίζεται στην απομόνωση του 

πεπτιδίου 7 kDa από ιστούς που είναι γνωστό ότι παράγουν τη SSΤ 1-28 (Patel et al., 

1997; Bersani et al., 1989).  Επίσης, τίποτα δεν είναι γνωστό για τη βιοσυνθετική πορεία 

της proSST 1-10 (1 kDa) από την proSST (Patel et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Σχήμα 3.  Σχηματική αναπαράσταση της proSST των θηλαστικών, των διβασικών και μονοβασικών 

θέσεων ενζυμικής επεξεργασίας και των γνωστών προϊόντων διάσπασης.  

 

Μέχρι τώρα έχουν προσδιορισθεί πολλά γονίδια που κωδικοποιούν 

σωματοστατινεργικά πεπτίδια (Tostivint et al., 1996; Patel, 1999).  Οι διάφορες μορφές 

SST που παρατηρούνται στα θηλαστικά προκύπτουν όλες από εναλλακτική επεξεργασία 

ενός κοινού πρόδρομου μορίου, της προ-προσωματοστατίνης-Ι (Patel, 1999).  Εν τούτοις 

στο ψάρι υπάρχουν δύο ξεχωριστά γονίδια, το ένα εκ των οποίων δίνει την προ-

προσωματοστατίνη-Ι των θηλαστικών η οποία παράγει τη SST-14, και το άλλο που 

παράγει μία διαφορετική προ-προσωματοστατίνη, την προ-προσωματοστατίνη-ΙΙ.  Από 

την τελευταία παράγονται εκτενέστερες μορφές SST όπως η SST-28 (ομόλογη της SST-

28 των θηλαστικών) και η SST-22.  Η αλληλουχία της SST-14 είναι τελείως 

διατηρημένη μεταξύ του ψαριού και των θηλαστικών, ενώ αυτή της SST-28 παρουσιάζει 

ομολογία κατά 40-60% μεταξύ του ψαριού και των θηλαστικών (Patel, 1999).   

 17



 Πρόσφατα ανακαλύφθηκε στον άνθρωπο και τον αρουραίο ένα νέο 

σωματοστατινεργικό γονίδιο που ονομάζεται κορτιστατίνη (cortistatin, CST) και παράγει 

δύο προϊόντα διάσπασης συγκρίσιμα των SST-14 και SST-28 (De Lecea et al., 1996; 

Patel, 1999).  Αυτά είναι η hCST 1-17 (h, human) στον άνθρωπο και η ομόλογή της 

rCST 1-14 (r, rat) στον αρουραίο, καθώς και η CST 1-29 στον άνθρωπο και τον 

αρουραίο (De Lecea et al., 1996; Patel, 1999).  Παρόλο που η CST  και η SST είναι 

προϊόντα διαφορετικών γονιδίων, η  CST 1-14 μοιράζεται 11 κοινά αμινοξέα από τα 14 

με τη SST-14 (Olias et al., 2004).  Σε αντίθεση με την έκφραση του γονιδίου της προ-

προσωματοστατίνης-Ι σε πολλές ανατομικές θέσεις, η γονιδιακή έκφραση της CST 

περιορίζεται στον εγκεφαλικό φλοιό και τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου (De Lecea et al., 

1996; Patel, 1999; Olias et al., 2004).  Το γονίδιο της CST του ανθρώπου φαίνεται να 

είναι ομόλογο με ένα σωματοστατινεργικό γονίδιο που βρέθηκε πρόσφατα στο βάτραχο, 

του οποίου η έκφραση περιορίζεται επίσης στον εγκέφαλο (Tostivint et al., 1996; Patel, 

1999).  Η CST μοιράζεται πολλές φαρμακολογικές και  λειτουργικές ιδιότητες με τη 

SST-14 δεδομένου ότι η CST δεσμεύεται και σε όλους τους υποδοχείς της SST.  Μεταξύ 

αυτών είναι και η καταστολή της νευρωνικής δραστηριότητας.  Ωστόσο, κάποιες δράσεις 

της CST είναι μοναδικές όπως η προαγωγή του ύπνου και η μείωση της κινητικής 

δραστηριότητας. (Spier et al., 2000; Olias et al., 2004). 

 Με βάση τις ομολογίες στις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες, προκύπτει ότι το 

γονίδιο της προ-προσωματοστατίνης-Ι του ψαριού είναι το κοινό αρχέγονο γονίδιο που 

εξελίχθηκε στο γονίδιο της προ-προσωματοστατίνης του ανθρώπου (Patel, 1999).  Το 

γονίδιο της προ-προσωματοστατίνης-ΙΙ του ψαριού θεωρείται ότι προέκυψε από ένα 

γεγονός γονιδιακού διπλασιασμού.  Επίσης, ένα ξεχωριστό γεγονός γονιδιακού 

διπλασιασμού πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια έδωσε γένεση στο γονίδιο της CST, το 

οποίο μεταφέρθηκε από τα αμφίβια ως τον άνθρωπο (Tostivint et al., 1996; Patel, 1999).                        

 

1.1.2  Ρύθμιση της έκκρισης και της γονιδιακής έκφρασης της SST 

 Η έκκριση της SST μπορεί να επηρεαστεί από ένα ευρύ φάσμα εκκριματαγωγών 

που κυμαίνονται από ιόντα και θρεπτικά συστατικά ως νευροπεπτίδια, νευροδιαβιβαστές, 

κλασικές ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες (Reichlin, 1983; Patel, 1999). 

Μερικές από τις ουσίες αυτές προκαλούν παρόμοια αποτελέσματα σε κύτταρα SST με 

διαφορετική ανατομική εντόπιση πιθανώς δρώντας άμεσα σε αυτά.  Αντίθετα κάποιες 

άλλες τείνουν να είναι ιστοεκλεκτικές, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί είτε με την 

ιστοεκλεκτική έκφραση των υποδοχέων για αυτά τα εκκριματαγωγά πάνω στα 
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σωματοστατινεργικά κύτταρα, ή με έμμεση δράση μέσω της απελευθέρωσης άλλων 

πεπτιδίων ή διαβιβαστών (Patel, 1999).   

Η εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης ενεργοποιεί την απελευθέρωση της SST 

τόσο από τους νευρώνες όσο και τα περιφερικά εκκριτικά κύτταρα (δ κύτταρα) 

υποδεικνύοντας ότι αυτός ο τρόπος έκκρισης είναι θεμελιώδης για όλα τα κύτταρα SST 

(Patel, 1999).  Τα θρεπτικά συστατικά όπως η γλυκόζη, τα αμινοξέα και τα λιπίδια 

ασκούν ιστοεκλεκτική δράση στην απελευθέρωση της SST στα δ κύτταρα των νησιδίων 

του παγκρέατος (Patel, 1999).  Η έκκριση της SST από τον υποθάλαμο αναστέλλεται από 

τη γλυκόζη αλλά παραμένει ανεπηρέαστη από τα αμινοξέα (Patel, 1999). Σχεδόν κάθε 

νευροδιαβιβαστής ή νευροπεπτίδιο που έχει εξεταστεί μέχρι τώρα, δείχθηκε να ασκεί 

κάποια δράση στην έκκριση της SST με ποικίλη όμως ισχύ και ιστοεκλεκτικότητα (Patel, 

1999).  Οπότε η γλυκαγόνη, η εκλυτική της GH, η CRH, η νευροτενσίνη και η 

μπομπεσίνη είναι δυνητικοί διεγέρτες της απελευθέρωσης της SST από πολλόυς ιστούς, 

ενώ τα οπιοειδή και το GABA γενικά αναστέλλουν την απελευθέρωση της SST 

(Epelbaum et al., 1994; Patel, 1999).  H GH και οι ορμόνες του θυρεοειδούς ενισχύουν 

την έκκριση της SST από τον υποθάλαμο.  Τα γλυκοκορτικοειδή ασκούν μία 

δοσοεξαρτώμενη διφασική δράση στην έκκριση της SST με τις χαμηλές δόσεις να είναι 

διεγερτικές και τις υψηλές δόσεις να είναι ανασταλτικές.  Η ινσουλίνη διεγείρει την 

έκκριση της SST από τον υποθάλαμο ενώ την ανάστελλει από το πάγκρεας και το 

έντερο.  Η οικογένεια του αυξητικού παράγοντα και των κυτοκινών φαίνονται να είναι 

σημαντικές για τη ρύθμιση της σύνθεσης και της έκκρισης της SST (Patel, 1999).  Έτσι η 

GH και ο ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας IGF-I επάγουν την σύνθεση και την 

έκκριση της SST από τον εγκεφαλικό φλοιό και τον υποθάλαμο αρουραίου (Berelowitz 

et al., 1981; Patel, 1999).  Οι φλεγμονώδεις κυτοκίνες IL-1, TNF-a και IL-6 διεγείρουν 

την έκκριση της SST και τα επίπεδα mRNA σε κύτταρα εγκεφάλου αρουραίου 

(Scarborough et al., 1989; Patel, 1999).  Σε αντίθεση με αυτές τις διεγερτικές κυτοκίνες, 

η λεπτίνη και ο TGF-β αναστέλλουν την έκκριση της SST και τα επίπεδα mRNA σε 

κύτταρα εγκεφάλου αρουραίου (Quintela et al., 1997; Patel, 1999). 

Πολλές από τις ουσίες που επηρεάζουν την έκκριση της SST, επίσης είναι ικανές 

να επηρεάσουν και την έκφραση του γονιδίου της SST (Patel, 1999).  Επομένως, τα 

βασικά επίπεδα του mRNA διεγείρονται από τις ουσίες GH, IGF-I, IGF-II, TNF-α, IL-6, 

IFN-γ, IL-10, γλυκορτικοειδή, τεστοστερόνη, οιστραδιόλη και αγωνιστές των υποδοχέων 

NMDA, ενώ αναστέλλονται από τα γλυκορτικοειδή, την ινσουλίνη, τη λεπτίνη και τον 

TGF-β (Scarborough et al., 1989; Patel, 1999).  H GH, ο IGF-I και ο IGF-IΙ επάγουν τη 
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μεταγραφή του γονιδίου της SST αλληλεπιδρώντας με ειδικές θέσεις του προαγωγέα του 

γονιδίου (Patel, 1999).  Όσον αφορά στις κυτοκίνες, την τεστοστερόνη και την 

οιστραδιόλη, οι μοριακοί μηχανισμοί που οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων του 

mRNA της SST δεν έχουν ακόμα διευκρινισθεί.  Το ανασταλτικό αποτέλεσμα του TGF-β 

στα επίπεδα του mRNA της SST φαίνεται να είναι μεταμεταγραφικά μέσω επιτάχυνσης 

της αποδόμησης του mRNA (Quintela et al., 1997; Patel, 1999). Τα γλυκορτικοειδή 

ασκούν διττή επίδραση στο γονίδιο της SST με ενεργοποιήση της μεταγραφής μέσω 

αλληλεπίδρασης του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών και του προαγωγέα, καθώς και 

με επιτάχυνση της αποδόμησης του mRNA (Patel, 1999).       

Από τα ενδοκυττάρια μόρια εκείνα που επηρεάζουν τη γονιδιακή έκφραση της SST, 

είναι το Ca++, το cAMP, το cGMP (cyclic guanosine monophosphate) και το μονοξείδιο 

του αζώτου (nitric oxide, NO) (Aguila et al., 1994; Patel, 1999).  Το cAMP είναι ένας 

δυνητικός ενεργοποιητής τόσο της μεταγραφής όσο και της έκκρισης της SST και γενικά 

θεωρείται το πιο χαρακτηριστικό σηματοδοτικό μονοπάτι για τη ρύθμιση της SST.  Το 

cAMP επάγει τη μεταγραφή του γονιδίου της SST μέσω της πρωτεΐνης CREB (cAMP 

response element binding protein) η οποία φωσφορυλιώνεται από την cAMP-

εξαρτώμενη πρωτεϊνική κινάση Α (protein kinase A, PKA).  Επίσης, το Ca++ επάγει τη 

μεταγραφή του γονιδίου μέσω της φωσφορυλίωσης του CREB από την Ca++-εξαρτώμενη 

κινάση Ι και ΙΙ (Patel, 1999).  Το cGMP και το ΝΟ αυξάνουν τα επίπεδα mRNA αλλά ο 

μηχανισμός δράσης τους δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. 

 

1.2 ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΕΡΓΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 
Η SST ασκεί τις βιολογικές της δράσεις αλληλεπιδρώντας με ειδικούς υποδοχείς 

στην κυτταρική μεμβράνη, οι οποίοι ανήκουν σε μία οικογένεια υποδοχέων που 

συζευγνύονται με τις G πρωτεΐνες.  Η SST-14 και η SST-28 αποτελούν τους ενδογενείς 

αγωνιστές των υποδοχέων της SST (SST-receptors, SSTRs) (Olias et al., 2004).  H CST 

είναι επίσης ικανή να προσδένεται σε όλους τους σωματο- στατινεργικούς υποδοχείς με 

υψηλή συγγένεια (de Lecea et al., 1996).  Παρόλα αυτά επειδή κατέχει μοναδικές 

ιδιότητες όπως η τροποποίηση του ύπνου, θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει ειδικός 

υποδοχέας για την CST που σχετίζεται με τους SSTRs (Patel, 1999). Από το 1992 πέντε 

SSTRs έχουν κλωνοποιηθεί και ονομάζονται SSTR1, SSTR2, SSTR3, SSTR4 και 

SSTR5 σύμφωνα με τη σειρά κατά την οποία προσδιορίστηκαν (Olias et al., 2004).  Η 

ταυτοποίηση των υποδοχέων αυτών ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τη διαλεύκανση του 
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σηματοδοτικού συστήματος της SST και οι ερευνητές προσπάθησαν να βρουν 

συσχετισμούς μεταξύ των κλωνοποιημένων και των ενδογενών υποδοχέων και να 

προσδιορίσουν ειδικές λειτουργίες στους μεμονωμένους υπότυπους των υποδοχέων.  

Σήμερα υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τη ρύθμιση της έκφρασης των διαφορετικών 

υπότυπων υποδοχέων καθώς και για τα σηματοδοτικά τους μονοπάτια.  Επιπλέον η νέα 

γενιά αντισωμάτων ειδικών για κάθε υπότυπο υποδοχέα επέτρεψε μία λεπτομερή 

εντόπιση των SSTRs στο κυτταρικό επίπεδο βοηθώντας έτσι στη διασαφήνιση των οδών 

σηματοδότησης.  Τέλος, η ανάπτυξη ειδικών αναλόγων SST και ανταγωνιστών, καθώς 

και ο πειραματισμός με γενετικά τροποποιημένα ποντίκια συνεισφέρει στην καλύτερη 

κατανόηση των χαρακτηριστικών των μεμονωμένων SSTRs (Olias et al., 2004).        

 

1.2.1  Υπότυποι υποδοχέων σωματοστατίνης 

 Στα θηλαστικά οι υπότυποι των SSTRs κωδικοποιούνται από πέντε ξεχωριστά 

γονίδια τοποθετημένα σε διαφορετικά χρωμοσώματα (Patel, 1999; Olias et al., 2004) 

(πίνακας Ι). Τα γονίδια για τους SSTR1, 3, 4 και 5 στερούνται των κλασικών ιντρονίων.  

Το γονίδιο για τον SSTR2 περιέχει ένα κρυμμένο ιντρόνιο στο 3’ άκρο της 

κωδικοποιητικής αλληλουχίας, το οποίο δίνει γένεση σε δύο προϊόντα εναλλακτικού 

ματίσματος του SSTR2 mRNA (Vanetti et al., 1992; Patel, 1999).  Οι δύο ισομορφές 

SSTR2Α και SSTR2B διαφέρουν μόνο ως προς το μήκος και την αμινοξική αλληλουχία 

στο καρβοξυτελικό τμήμα,  όπου ο SSTR2Α είναι κατά 23 αμινοξέα μακρύτερος από τον 

SSTR2B και τα 15 τελευταία αμινοξέα του SSTR2B είναι ειδικά για αυτή τη βραχεία 

μορφή (Vanetti et al., 1992; Florio et al., 1996).  Επομένως συνολικά υπάρχουν έξι 

θεωρούμενοι υπότυποι SSTR (Patel, 1999).   

Από υδροφοβικές μελέτες της αλληλουχίας των SSTRs βρέθηκε ότι, 

αποτελούνται  από  επτά  υποθετικές  διαμεμβρανικές  α-έλικες  και τρεις 

εξωκυτταρικούς και ενδοκυτταρικούς  βρόγχους.  Το  αμινοτελικό  τμήμα των  

πρωτεϊνών  αυτών  είναι  προσανατολισμένο  προς  την εξωτερική πλευρά της 

κυτταρικής μεμβράνης και  το  καρβοξυτελικό  προς  την  εσωτερική  πλευρά  (σχήμα 4).   

 

 

 

 

 
                        Σχήμα 4.  Σχηματική αναπαράσταση του υποδοχέα της σωματοστατίνης. 
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Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν γνωρίσματα της οικογένειας των υποδοχέων 

που συζευγνύονται με τις G πρωτεΐνες (G Protein-Coupled Receptors, GPCRs) (Olias et 

al., 2004).  Επίσης, όλοι οι υπότυποι των SSTR που έχουν κλωνοποιηθεί μέχρι τώρα από 

τον άνθρωπο καθώς και από άλλα είδη, κατέχουν την υψηλά συντηρημένη αλληλουχία 

YANSCANPI/VLY στην έβδομη διαμεμβρανική έλικα η οποία αποτελεί το σήμα 

κατατεθέν για αυτή την οικογένεια υποδοχέων.  Οι πέντε SSTRs του ανθρώπου (human 

SSTRs, hSSTRs) περιέχουν μία ως τέσσερις θέσεις για Ν-γλυκοζυλίωση στο αμινοτελικό 

τμήμα και το δεύτερο εξωκυττάριο βρόγχο (Patel, 1999). Επιπλέον, οι hSSTRs 

χαρακτηρίζονται από τρία έως οκτώ δομικά μοτίβα αναγνώρισης για φωσφορυλίωση από 

την PKA, την πρωτεϊνική κινάση C (protein kinase C, PKC) και την κινάση της 

καλμοδουλίνης ΙΙ στο δεύτερο και το τρίτο ενδοκυττάριο βρόγχο.  Οι hSSTR1, 2, 4 και 5 

περιέχουν ένα διατηρημένο κατάλοιπο κυστεΐνης (cystein, Cys) στην έβδομη 

διαμεμβρανική έλικα το οποίο αποτελεί θέση για ομοιοπολική σύνδεση με το παλμιτικό 

οξύ της κυτταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τέταρτου 

κυτταροπλασματικού βρόγχου.  Αντίθετα ο hSSTR3 που στερείται αυτού του 

καταλοίπου Cys, χαρακτηρίζεται από μια μεγαλύτερη καρβοξυτελική ουρά απ’ότι οι 

άλλοι hSSTR (Patel, 1999).           

  Οι hSSTRs διαφέρουν ως προς το μέγεθος το οποίο κυμαίνεται από 418 αμινοξέα 

για τον hSSTR3 έως 391 για τον hSSTR1, 388 αμινοξέα για τον hSSTR4, 369 και 364 

για τους hSSTR2 και hSSTR5, αντίστοιχα  (Florio et al., 1996; Yamada et al., 1993) 

(πίνακας Ι).  Με ανάλυση της αλληλουχίας τους βρέθηκε ότι αυτοί οι υποδοχείς 

συσχετίζονται στενά με τους υποδοχείς των οπιοειδών περισσότερο από κάθε άλλη 

οικογένεια GPCR (>30% ομοιότητα στην αμινοξική αλληλουχία) (Florio et al., 1996; 

Reisine et al., 1995).  Επίσης οι SSTRs παρουσιάζουν σε αξιοσημείωτο βαθμό διατήρηση 

της δομής τους διαμέσου των ειδών.  Για παράδειγμα αναφέρεται ότι υπάρχει 94-99% 

ομοιότητα αμινοξικής αλληλουχίας στον SSTR1 μεταξύ του ανθρώπου, του αρουραίου 

και του ποντικού (Patel, 1999).  Μεταξύ των υποτύπων SSTRs έχει παρατηρηθεί μεγάλη 

ομολογία (50% ομοιότητα αμινοξέων), αλλά οι αλληλουχίες των SSTR1 και SSTR4 

παρουσιάζουν μία ακόμη μεγαλύτερη ομολογία (60% ομοιότητα αμινοξέων) (Florio et 

al., 1996; Yamada et al., 1993).  Με βάση αυτή την ομοιότητα των αμινοξικών 

αλληλουχιών τους οι υπότυποι SSTR έχουν διακριθεί σε δύο υποκατηγορίες, SRIF 1 και 

SRIF 2.  Η ομάδα SRIF 1 αποτελείται από τους SSTR2, 3 και 5, ενώ η ομάδα SRIF 2 

αποτελε1ίται από τους SSTR1 και 4.  Αυτή η ταξινόμηση υποστηρίζεται ισχυρά και από 

τις φαρμακολογικές τους ιδιότητες (Olias et al., 2004).  Φαρμακολογικά οι SSTRs 
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διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες, SSTR1/4 και SSTR2/3/5, ανάλογα με την ικανότητά 

τους να δεσμεύουν συνθετικά ανάλογα SST.  Έτσι ενώ οι SSTR1 και SSTR4 δεσμεύουν 

με μεγάλη συγγένεια μόνο τη SST-14 και τη SST-28, οι SSTR2, 3 και 5 δεσμεύουν εκτός 

από τα φυσικά πεπτίδια, εξαπεπτίδια (ΜΚ678, ΒΙΜ 23050), γραμμικά πεπτίδια (CGP 

πεπτίδια), και κυκλικά οκταπεπτίδια (SMS 201-995, RC 160) με μεγαλύτερη ακόμα 

συγγένεια (Florio et al., 1996; Patel et al., 1994).  Η ομοιότητα των SSTR1 και SSTR4 

επεκτείνεται και στο επίπεδο μεταγωγής σήματος όπου και οι δύο υποδοχείς 

ενεργοποιούν τη δραστικότητα της πρωτεϊνικής φωσφατάσης της τυροσίνης που 

αποτελεί έναν από τους ενδοκυττάριους μηχανισμούς για τη  ρύθμιση της κυτταρικής 

αύξησης (Florio et al., 1996; Florio et al., 1994). 

   

1.2.2 Εντοπισμός των SSTRs στο ΚΝΣ και το ΠΝΣ 

 Οι SSTRs είναι ευρέως κατανεμημένοι σε πολλούς ιστούς και συστήματα που 

κυμαίνονται από το ΚΝΣ στο πάγκρεας και το γαστρεντερικό σωλήνα, καθώς επίσης σε 

ενδοκρινείς αδένες όπως η υπόφυση, ο θυρεοειδής, ο νεφρός και ο πνεύμονας.  Παρόλο 

που σε ορισμένες περιοχές κάποιοι SSTRs εκφράζονται περισσότερο με τον SSTR2 να 

είναι ο πιο κυρίαρχος, σε σχεδόν όλους τους μελετώμενους ιστούς πολλαπλοί SSTRs 

είναι παρόντες (Florio et al., 1996).        

Στο ΚΝΣ του αρουραίου, οι SSTR1 και 2 εκφράζονται ευρέως με τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στο φλοιό, την αμυγδαλή, τον υποθάλαμο και τον ιππόκαμπο, ενώ για τον 

SSTR3 οι υψηλότερες συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί στην παρεγκεφαλίδα (Florio et 

al., 1996; Bruno et al., 1993).  Το αξιοσημείωτο είναι ότι στη γέννηση ο SSTR1 είναι 

αυτός που εκφράζεται στην παρεγκεφαλίδα στα υψηλότερα επίπεδα, ενώ μετά τη 14η 

ημέρα ο πιο άφθονος SSTR καθίσταται ο SSTR3 (Florio et al., 1996; Wulfsen et al., 

1993).  Επίσης, κατά τη γέννηση ο SSTR4 εκφράζεται στις περισσότερες περιοχές του 

εγκεφάλου αλλά τα επίπεδά του εξασθενούν σταδιακά (Florio et al., 1996; Wulfsen et al., 

1993).  Στους ενήλικες υψηλές συγκεντρώσεις του υποδοχέα αυτού έχουν βρεθεί στον 

ιππόκαμπο και στον οσφρητικό βολβό, ενώ δεν εμφανίζεται στην παρεγκεφαλίδα (Bruno 

1993, Florio 1996).  Επίσης επειδή οι SSTR1-4 εκφράζονται υψηλά στον απιοειδή και 

τον πρωτοταγή οσφρητικό φλοιό, πιστεύεται ότι στα τρωκτικά η SST μπορεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία και την τροποποίηση της πρωτοταγούς αισθητικής 

πληροφορίας (Reisine et al., 1995; Florio et al., 1996).  Ο SSTR5 είναι σποραδικά 

κατανεμημένος στον εγκέφαλο αρουραίου, ενώ είναι παρόν σε πολύ χαμηλότερες 
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συγκεντρώσεις σε σχέση με τους άλλους SSTRs στον υποθάλαμο (Bruno et al., 1993; 

Florio et al., 1996).   

Στο ΠΝΣ, οι πέντε SSTRs έχουν ανιχνευθεί στην υπόφυση, το λεπτό έντερο και 

το σπλήνα (Bruno et al., 1993; Florio et al., 1996).  Άλλες ανατομικές τοποθεσίες είναι η 

καρδιά (SSTR1, 3, 4), το συκώτι (SSTR3), το στομάχι (SSTR1, 4), το πάγκρεας 

(SSTR2), το νεφρό και ο πνεύμονας (SSTR1, 3, 4) (Bruno et al., 1993; Florio et al., 

1996).  Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι σχετικές διαφορές στη βιβλιογραφία 

για το μοτίβο της κατανομής των SSTRs οφείλονται στα διαφορετικά υπό μελέτη είδη 

(άνθρωπος, αρουραίος, ποντικός) καθώς και στις διαφορετικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται (Florio et al., 1996). 

 

1.2.3  Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί μεταγωγής σήματος 

Η δέσμευση της SST στους ενδογενείς SSTRs πυροδοτεί μία ευρεία ποικιλία 

ενδοκυτταρικών μηχανισμών μέσω ενεργοποίησης των ευαίσθητων ή μη ευαίσθητων 

στην τοξίνη του κοκκύτη (pertussis toxin, PTX) G πρωτεϊνών (Reisine et al., 1995; Csaba 

et al., 2001).  Οι πρωτεΐνες G διαδραματίζουν έναν πολύ κρίσιμο βιολογικό ρόλο με το 

να συζευγνύουν υποδοχείς νευροδιαβιβαστών και ορμονών με ενδοκυτταρικά 

εκτελεστικά συστήματα (effectors), και είναι δυνατό να παρέχουν τη βάση για 

αποκλίνουσες κυτταρικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών και 

ορμονών (Law et al., 1991; Csaba et al., 2001). Πρόκειται για ετεροτριμερή που 

αποτελούνται από τις υπομονάδες α, β και γ.  Με τη βοήθεια συμπληρωματικών 

πειραματικών τεχνικών όπως είναι η ανοσοκαθίζηση με ειδικά αντισώματα έναντι 

διαφορετικών G πρωτεϊνών και ο καθαρισμός με χρωματογραφία συγγένειας, 

διαπιστώθηκε ότι οι SSTRs  αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς τύπους G πρωτεϊνών 

συμπεριλαμβανομένων των Gαi1, Gαi2, Gαi3, GαοΑ, GαοΒ, Gβ1, Gβ36, Gγ2 και Gγ3 (Law et 

al., 1991; Kleuss et al., 1991; Csaba et al., 2001).      

 Παρακάτω συζητούνται τα συστήματα μεταγωγής δεύτερων μηνυμάτων που 

σχετίζονται με τους SSTRs. 

Αδενυλική Κυκλάση:  Αποτελεί ένα από τα περισσότερο μελετημένα ενδοκυτταρικά 

εκτελεστικά συστήματα κατά το οποίο η ροή του σήματος είναι αδενυλική κυκλάση 

(adenylyl cyclase, AC) cAMP PKA (Csaba et al., 2001; Florio et al., 1996).  Το 

σύστημα αυτό περιλαμβάνει την ενεργοποίηση από μία PTX-ευαίσθητη G πρωτεΐνη που 

ανήκει στην οικογένεια G

→ →

i (Florio et al., 1996).  Οπότε ανάλογα με τις κυτταρικές σειρές 
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που εξετάζονται εμπλέκονται και διαφορετικές Giα πρωτεΐνες που οδηγούν στην 

αναστολή της AC απ’ όλους τους SSTRs (Florio et al., 1996).     

Kανάλια ιόντων Κ+:  Η τροποποίηση των Κ+ καναλιών από τη SST έχει διαπιστωθεί σε 

πολλούς νευρωνικούς κυτταρικούς τύπους (Csaba et al., 2001). Οι ενδογενείς SSTRs 

γενικά είναι άμεσα και θετικά συζευγμένοι με τα κανάλια Κ+ (Csaba et al., 2001). 

Επιπλέον, η SST μπορεί να τροποποιεί ρεύματα K+ έμμεσα μέσω ενεργοποίησης της 

φωσφολιπάσης C (phospholipase C, PLC), της PKC και της φωσφολιπάσης Α2 

(phospholipase Α2, PLΑ2) (Csaba et al., 2001).  Η ενεργοποίηση των καναλιών Κ+ δεν 

εξαρτάται από την αναστολή της AC και παρακωλύεται από κατεργασία με PTX 

επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι και αυτός ο μηχανισμός μεταγωγής σήματος επίσης 

απαιτεί μια G πρωτεΐνη, η οποία στα πειράματα ανασύστασης που έγιναν βρέθηκε να 

ανήκει στην οικογένεια Gi3 (Florio et al., 1996; Yatani et al., 1987). 

Kανάλια ιόντων Cα+2:  H ενεργοποίηση των καναλιών Κ+ από τη SST έχει ως 

αποτέλεσμα την υπερπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης οδηγώντας έτσι στη μείωση της 

ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης Ca+2, λόγω αναστολής της εκπόλωσης η οποία 

ενεργοποιεί τα τάσεο-ελεγχόμενα κανάλια Ca+2 (Csaba et al., 2001).  Έχει προταθεί 

επίσης ότι η SST επηρεάζει την εισροή ιόντων Ca+2 ενεργοποιώντας τη γουανυλική 

κυκλάση με επακόλουθο την αύξηση του ενδοκυττάριου cGMP και την ενεργοποίηση 

μιας cGMP-εξαρτώμενης πρωτεϊνικής κινάσης (Csaba et al., 2001; Meriney et al., 1994). 

H cGMP-εξαρτώμενη πρωτεϊνική κινάση φωσφορυλιώνει ένα τάσεο-ελεγχόμενο κανάλι 

Ca+2 με αποτέλεσμα την αναστολή του ρεύματος Ca+2.  Κατεργασία με ΡΤΧ καταργεί 

την επίδραση της SST επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή μίας G πρωτεΐνης (Florio et al., 

1996; Fujii et al., 1994).  H SST μπορεί ακόμη να επιδράσει άμεσα στα τάσεο-

ελεγχόμενα κανάλια Ca+2 (Csaba et al., 2001).  Έχει αποδειχθεί ότι πολλές G υπομονάδες 

συνδέουν τους ενδογενείς SSTRs με τα κανάλια Ca+2.  Για παράδειγμα, στα καρκινικά 

κύτταρα υπόφυσης αρουραίου η ανασταλτική επίδραση της SST στα κανάλια Ca+2 τύπου 

L διαμεσολαβείται από το ετεροτριμερές Goα2Gβ1Gγ3 (Kleuss et al., 1991; Csaba et al., 

2001; Florio et al., 1996).  Η αναστολή της δραστηριότητας των τάσεο-ελεγχόμενων 

καναλιών Ca+2 ίσως να αποτελεί το μηχανισμό με τον οποίο η SST ασκεί τον 

ανασταλτικό της ρόλο στη νευροδιαβίβαση στο ΚΝΣ (Florio et al., 1996).  

Παρόλο που στην πλειονότητα των μελετών η SST αναστέλλει την εισροή ιόντων 

Ca+2, ενεργοποίηση των καναλιών Ca+2 μέσω των SSTRs είναι δυνατό να συμβεί.  Για 

παράδειγμα, στους φωτοϋποδοχείς σαλαμάνδρας η SST αναστέλλει το ρεύμα Ca+2 τύπου 

L στα ραβδία αλλά το ενισχύει στα κωνία (Akopian et al., 2000; Csaba et al., 2001).    
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Φωσφολιπάσες:  Η SST επάγει τη διέγερση της PLA2 με επακόλουθη παραγωγή 

αραχιδονικού οξέος και λευκοτριενίου (Csaba et al., 2001). Η πορεία αυτή βρέθηκε 

μεταξύ των άλλων να εμπλέκεται και στην αύξηση των ρευμάτων K+ στους νευρώνες 

του ιππόκαμπου (Lammers et al., 1996; Csaba et al., 2001).  Η SST διεγείρει τη PLC και 

επακόλουθα την παραγωγή τριφωσφορικής ινοσιτόλης (inositol-1,4,5-trisphosphate, IP3) 

στους λείους μυς του λεπτού εντέρου (Murthy et al., 1996; Csaba et al., 2001).  Στη 

μελέτη αυτή, προτάθηκε ότι ο SSTR3 ενεργοποιεί τη PLC μέσω των β και γ, αλλά όχι 

μέσω των Gα υπομονάδων.  Σε μία άλλη μελέτη βρέθηκε ότι η SST αναστέλλει τη 

συσσώρευση IP3 (Linard et al., 1992; Csaba 2001), γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι 

ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο η SST μπορεί να αναστέλλει ή να διεγείρει την πορεία 

PLC-IP3. 

Ανταλλάκτης Na/H+:  Αποτελεί το μοναδικό σύστημα μετάδοσης σήματος που δεν είναι 

συζευγμένο με τις G πρωτεΐνες (Florio et al., 1996).  Για παράδειγμα, οι SSTRs των 

ενδοκρινών κυττάρων του εντέρου συζευγνύονται με ένα Να+/Η+ ανταλλάκτη μέσω ενός 

μη ευαίσθητου PTX-μηχανισμού (Barber et al., 1989; Csaba et al., 2001). 

Πρωτεϊνικές φωσφατάσες τυροσίνης (protein tyrosine phosphatases, PTPs):  Οι 

SSTRs μπορούν να ενεργοποιήσουν διάφορες PTPs σε διαφορετικούς κυτταρικούς 

τύπους (Colas et al., 1992; Csaba et al., 2001) μέσω ευαίσθητων PTX G πρωτεϊνών 

(Patel, 1999).  Η δραστικότητα της PTP που σχετίζεται με τη SST έχει αποδοθεί στα 

μέλη SHP-1 και SHP-2 των κυτταροπλασματικών ΡΤΡs (Patel, 1999).  H SST μπορεί να 

ενεργοποιήσει τη SHP-1 είτε άμεσα σε μεμβρανικό επίπεδο (Zeggari et al., 1994; Csaba 

et al., 2001) ή μέσω μετατοπίσεως της κυτταροπλασματικής SHP-1 στην κυτταρική 

μεμβράνη (Shrikant and Shen, 1996; Csaba et al., 2001).  Έχει προταθεί ότι η 

ενεργοποίηση των ΡΤΡs από τη SST είναι υπεύθυνη για το σωματοστατινεργικό έλεγχο 

της κυτταρικής αύξησης με το να τερματίζει μιτογόνα σήματα από κυτοκίνες και τον 

αυξητικό παράγοντα (Ferzoux et al., 2000; Csaba et al., 2001).   

Πρωτεϊνικές φωσφατάσες σερίνης/θρεονίνης (protein serine/threonine 

phosphatases, PPs): Οι SSTRs μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν φωσφατάσες 

σερίνης/θρεονίνης μέσω ευαίσθητων PTX-G πρωτεϊνών (White et al., 1991; Csaba et al., 

2001; Patel, 1999). Έχει δειχθεί ότι η τροποποίηση καναλιών Κ+ σε καρκινικά 

υποφυσιακά κύτταρα και καναλιών Ca++ σε συμπαθητικούς νευρώνες από τη SST 

εξαρτάται από την ενεργοποίηση της PP2A (White et al., 1991; Csaba et al., 2001) και 

της PP2Β (αλλιώς καλσινευρίνης) (Ζhu et al., 1997; Csaba et al., 2001), αντίστοιχα.   
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Μιτωτική Πρωτεϊνική Κινάση (mitogen-activated protein kinase, MAPK):  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για τη ρύθμιση της βιολογικής οδού της ΜΑΡΚ από 

τη SST η οποία αναστέλλει διάφορους παράγοντες του μονοπατιού αυτού, όπως τη μικρή 

G πρωτεΐνη Ras (Cattaneo et al., 1999; Csaba et al., 2001), την κινάση Raf-1 (Dent et al., 

1997; Csaba et al., 2001) καθώς και τη ΜΑΡΚ (ΕRK1 και ERK2) (Cattaneo et al., 1996; 

Csaba et al., 2001).  Προτάθηκε ότι η αναστολή των πρωτεϊνών Ras, Raf-1 και MAPK 

διαμεσολαβείται από τις ενεργοποιημένες από τη SST PTPs.  Εφόσον είναι γνωστό ότι η 

ενεργοποίηση της ΜΑΡΚ κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

(Seger et al., 1995; Csaba et al., 2001), η αναστολή της ΜΑΡΚ πιθανώς να συνεισφέρει 

στην ανασταλτική επίδραση της SST στην κυτταρική αύξηση. 

 Στον πίνακα 1 αναφέρονται τα βιοχημικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

κλωνοποιημένων υποδοχέων του ανθρώπου. 

   
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.  Βιοχημικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κλωνοποιημένων hSSTRs (Csaba 2001, 

Florio 1996, Patel 1999).  Το βέλος προς τα άνω δηλώνει ενεργοποίηση και το βέλος προς τα κάτω 

δηλώνει αναστολή. 

 SSTR1 SSTR2 SSTR3 SSTR4 SSTR5 

Χρωμοσωμική 

εντόπιση 

14q13 17q24 22q13.1 20p11.2 16p13.3 

Αμινοξέα 391  369 (hSSTR2A) 

 346 (rSSTR2B) 

418 388 364 

Σύζευξη με G 

πρωτεΐνες 

+ + + + + 

CAMP ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ ↑  

K+  ↑  ↑  ↑  ↑  

Ca+2
↓  ↓     

PLC/IP3 ↑  ↑  ↑  ↑  ↓ ↑  

PLA2    ↑   

cGMP     ↓  

Na+/H+
↑    ↑   

PTPs ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  

         SHP-1  ↑     

         SHP-2 ↑  ↑  ↑  ↑   

MAPK ↑  ↓  ↓  ↑  ↓  
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1.3  ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ 
 Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας αποτελεί ένα εξειδικευμένο αισθητήριο όργανο που 

έχει την ιδιότητα να μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικό σήμα.  Η προσεκτική εξέταση του 

αμφιβληστροειδή ενδείκνυται για διάφορους λόγους.  Πρώτον, είναι χρήσιμη για την 

κατανόηση της μετατροπής των ερεθισμάτων σε ηλεκτρικές ώσεις εφόσον οι 

φωτοϋποδοχείς, δηλαδή οι εξειδικευμένοι νευρώνες του αμφιβληστροειδή που 

μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικό σήμα, είναι τα πιο μελετημένα αισθητικά κύτταρα.  

Δεύτερον, ο αμφιβληστροειδής δεν αποτελεί περιφερικό όργανο αλλά μέρος του 

κεντρικού νευρικού συστήματος.  Ο αμφιβληστροειδής αναπτύσσεται απευθείας από το 

νευρικό εξώδερμα, δηλαδή την εξειδικευμένη μοίρα του εξωδέρματος από την οποία 

αναπτύσσεται ο εγκέφαλος, και η συναπτική οργάνωσή του είναι όμοια με εκείνη άλλων 

δομών του ΚΝΣ.  Και τέλος, ο αμφιβληστροειδής είναι σχετικά απλός συγκρινόμενος με 

άλλες περιοχές του εγκεφάλου (Kandel et al., 2000).  Περιλαμβάνει μόνο πέντε 

κατηγορίες νευρώνων, οι οποίοι συνδέονται κατά έναν πολύπλοκο τρόπο, αλλά με μία 

συστηματική στοιβαδωτή ανατομική διάταξη.  Ο συνδυασμός αυτός φυσιολογικής 

ποικιλίας και σχετικά απλής δομικής οργάνωσης καθιστά τον αμφιβληστροειδή χρήσιμο 

για την κατανόηση του τρόπου επεξεργασίας των πληροφοριών από τα σύνθετα 

νευρωνικά κυκλώματα του εγκεφάλου (Kandel et al., 2000).    

 

1.3.1  Κυτταρική οργάνωση του αμφιβληστροειδή 

Οι φωτοϋποδοχείς είναι τα μόνα κύτταρα του αμφιβληστροειδή που είναι 

ευαίσθητα στο φως λόγω των φωτοαπορροφητικών χρωστικών ουσιών που περιέχουν.  Ο 

αμφιβληστροειδής είναι η πλέον εσωτερική στοιβάδα του οφθαλμού.  Βρίσκεται 

μπροστά από το μελάγχρουν επιθήλιο (retinal pigment epithelium, RPE), το οποίο 

επενδύει το οπίσθιο τοίχωμα του βολβού του οφθαλμού.  Τα κύτταρα του RPE περιέχουν 

τη μαύρη χρωστική μελανίνη, η οποία απορροφά το φως που δεν δεσμεύεται από τον 

αμφιβληστροειδή.  Το γεγονός αυτό αποτρέπει την αντανάκλαση του φωτός στο οπίσθιο 

τοίχωμα του βολβού και άρα την αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας (Kandel et al., 

2000).  Οι φωτοϋποδοχείς έρχονται σε άμεση επαφή με το RPE, ενώ τα άλλα κύτταρα 

του αμφιβληστροειδή βρίσκονται πλησιέστερα προς το φακό.  Μία σημαντική συνέπεια 

της διάταξης αυτής είναι ότι το φως πρέπει να διέλθει δια μέσου των στοιβάδων των 

άλλων νευρώνων πριν επιδράσει στους φωτοϋποδοχείς.  Για το λόγο αυτό οι εγγύς 

νευρικές στοιβάδες του αμφιβληστροειδή είναι αμύελες και άρα σχετικά διαφανείς, ώστε 
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το φως να μην απορροφάται ή να διαχέεται προκαλώντας έτσι παραμόρφωση της 

εικόνας.  Σε μία περιοχή του αμφιβληστροειδή που ονομάζεται κεντρικός βόθρος, τα 

κυτταρικά σώματα των εγγύς νευρώνων του αμφιβληστροειδή έχουν μετατοπισθεί προς 

τα πλάγια επιτρέποντας στους φωτοϋποδοχείς της περιοχής αυτής να δεχθούν την οπτική 

εικόνα με την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση.  Η μετατόπιση αυτή είναι μέγιστη στο 

κέντρο του κεντρικού βόθρου, δηλαδή στο κεντρικό βοθρίο (fovea).  Γι αυτό οι βολβοί 

των ματιών μας κινούνται συνεχώς ώστε οι ενδιαφέρουσες εικόνες να προβάλλονται 

στον κεντρικό βόθρο (Kandel et al., 2000). 

Ο αμφιβληστροειδής των θηλαστικών οργανώνεται σύμφωνα με ένα κοινό 

βασικό σχέδιο (σχήμα 5): δύο στοιβάδες συναπτικών συνδέσεων (εξωτερική και 

εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα) παρεμβάλλονται μεταξύ τριών κυτταρικών στοιβάδων 

(εξωτερική και εσωτερική πυρηνική στοιβάδα και γαγγλιακή στοιβάδα) (Dowling, 1987). 

Κάθε κυτταρική στοιβάδα περιέχει μία κύρια λειτουργική κατηγορία νευρώνων: η 

εξωτερική κοκκώδης στοιβάδα (outer nuclear layer, ONL) περιέχει τα κυτταρικά σώματα 

των φωτοϋποδοχέων (ραβδία και κωνία), η εσωτερική κοκκώδης στοιβάδα (inner nuclear 

layer, ΙNL) περιέχει τους διάμεσους νευρώνες (δίπολα, οριζόντια, και βραχύινα κύτταρα) 

και η γαγγλιακή στοιβάδα (ganglion cell layer, GCL) περιέχει τα γαγγλιακά κύτταρα.  Οι 

φωτοϋποδοχείς, τα δίπολα και τα οριζόντια κύτταρα πραγματοποιούν συναπτικές 

συνδέσεις μεταξύ τους στην εξωτερική δικτυωτή στοιβάδα (outer plexiform layer, OPL). 

Τα δίπολα, τα βραχύινα και τα γαγγλιακά κύτταρα πραγματοποιούν συνάψεις μεταξύ 

τους στην εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα (inner plexiform layer, IPL).  Τα δίπολα 

κύτταρα συνδέουν τις δύο δικτυωτές στοιβάδες και οι πληροφορίες μεταφέρονται 

κατακόρυφα από τους φωτοϋποδοχείς στα δίπολα κύτταρα και από εκεί στα γαγγλιακά 

κύτταρα. Οι πληροφορίες μεταφέρονται επίσης πλαγίως με τα οριζόντια κύτταρα στο 

OPL και τα βραχύινα κύτταρα στο IPL (Kandel et al., 2000).  Σήμερα έχει τεκμηριωθεί 

ότι ο νευροδιαβιβαστής που μετέχει στην κατακόρυφη ροή της πληροφορίας, είναι το 

γλουταμικό οξύ.  Στην πλάγια ροή της πληροφορίας, τα οριζόντια και τα βραχύινα 

κύτταρα στέλνουν σήματα χρησιμοποιώντας διάφορα διεγερτικά και ανασταλτικά 

αμινοξέα, κατεχολαμίνες, πεπτίδια καθώς και το ΝΟ (Kolb, 2003).   

Κάποιες εξαιρέσεις στην κυτταρική οργάνωση του αμφιβληστροειδή μπορούν να 

συμβούν περιστασιακά όπως η εμφάνιση των οριζόντιων και δίπολων κυττάρων στο 

ONL, των γαγγλιακών κυττάρων στο INL και των βραχύινων κυττάρων στο GCL.  

Τέτοια κύτταρα αναφέρονται ως μετατοπισμένα κύτταρα.  Τα μετατοπισμένα βραχύινα 
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κύτταρα στο GCL αποτελούν ένα γενικό και σταθερό χαρακτηριστικό των περισσότερων 

αν όχι όλων, αμφιβληστροειδών (Dowling, 1987). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 5.  Σχηματική οργάνωση του αμφιβληστροειδή.  (Από Kolb, 2002).  RPE= retinal 

pigment epithelium, PH= outer segments of photorecepors, ONL= outer nuclear layer, 

OPL= outer plexiform layer, INL= inner nuclear layer, IPL= inner plexiform layer, 

GCL= ganglion cell layer.  

 

Ο κύριος τύπος στηρικτικών κυττάρων στον αμφιβληστροειδή των σπονδυλωτών 

είναι τα κύτταρα Müller τα οποία είναι νευρογλοιακά κύτταρα.  Αυτά τα κύτταρα 

εκτείνονται κατακόρυφα διαμέσου του αμφιβληστροειδή από τη βάση του εσωτερικού 

τμήματος των φωτοϋποδοχέων μέχρι την εσωτερική επιφάνεια του αμφιβληστροειδή 

(Dowling, 1987; Stevens & Lowe, 1998).  Το άπω όριο των κυττάρων Müller 

σημειώνεται από την εξωτερική αφοριστική μεμβράνη (outer limiting membrane, OLM), 

ενώ το εγγύς όριο τους σημειώνεται από την εσωτερική αφοριστική μεμβράνη (inner 

limiting membrane, ILM).  Η OLM αποτελείται από δεσμούς πρόσφυσης μεταξύ των 

αποφυάδων των κυττάρων Müller ή μεταξύ των αποφυάδων των κυττάρων Müller και 

των εσωτερικών τμημάτων των φωτοϋποδοχέων.  Η ILM αποτελείται από τους τελικούς 

ποδίσκους των κυττάρων Müller και μια βασική μεμβράνη (Dowling, 1987; Kolb, 2002).  
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Ο πυρήνας των κυττάρων Müller συνήθως εντοπίζεται στο μέσον του INL (Dowling, 

1987).        

 

1.4 ΟΙ ΝΕΥΡΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ SST, ΝΟ ΚΑΙ DA ΣΤΟΝ 

ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ 

1.4.1   Η σωματοστατίνη στον αμφιβληστροειδή 

 Η παρουσία της SST στον αμφιβληστροειδή έχει ανιχνευθεί με τεχνικές  mRNA, 

ραδιοανοσοπροσδιορισμού και ανοσοϊστοχημείας (Thermos, 2003).  Τα SST-IR κύτταρα 

παρουσιάζουν μια παρόμοια κατανομή και εμφάνιση στον αμφιβληστροειδή των 

θηλαστικών.  Η SST εντοπίζεται κυρίως σε έναν σποραδικά κατανεμημένο μικρό 

πληθυσμό βραχύινων και μετατοπισμένων βραχύινων κυττάρων ευρέως πεδίου με 

μακριές διακλαδιζόμενες αποφυάδες στο IPL που εκτείνονται σε όλον τον  

αμφιβληστροειδή (Sagar & Marshall, 1988; Marshak, 1989; Johnson et al., 2000).  

Επίσης στον αμφιβληστροειδή γάτας έχει αναφερθεί SST-IR σε μερικά γαγγλιακά 

κύτταρα (White & Chalupa, 1991; Johnson et al., 2000).  

 

1.4.1.1  Υποδοχείς σωματοστατίνης στον αμφιβληστροειδή    

Πριν από την κλωνοποίηση των SSTRs, με φαρμακολογικές μελέτες και 

αυτοραδιογραφία είχε δειχθεί η παρουσία θέσεων δέσμευσης SST στον αμφιβληστροειδή 

(Liapakis and Thermos, 1992; Thermos, 2003).  Η κλωνοποίηση των πέντε SSTRs 

(Vanetti, 1992; Yamada, 1993) άνοιξε το δρόμο για τη μελέτη των SSTRs σε πολλούς 

ιστούς συμπεριλαμβανομένου και του αμφιβληστροειδή.  Πρόσφατα με την ανάπτυξη 

ειδικών αντισωμάτων έναντι κάθε υπότυπου υποδοχέα, οι ανοσοϊστοχημικές τεχνικές 

έχουν συνεισφέρει σημαντικές πληροφορίες για την εντόπιση κάθε SSTR στα κύτταρα 

του αμφιβληστροειδή διαφορετικών ειδών και συνεπώς για τη λειτουργία τους (Thermos, 

2003). 

 Με τη χρήση ενός πολυκλωνικού αντισώματος κουνελιού έναντι του 

καρβοξυτελικού άκρου του hSSTR1 (Helboe et al., 1997), βρέθηκε σε αμφιβληστροειδή 

αρουραίου ανοσοδραστικότητα (immunoreactivity, IR) για τον SSTR1 (SSTR1-IR) σε 

βραχύινα κύτταρα που εκφράζουν SST και εντοπίζονται στο INL, σε μετατοπισμένα 

βραχύινα κύτταρα στο GCL και σε ένα μικρό αριθμό γαγγλιακών κυττάρων (Helboe & 

Moller, 1999; Thermos, 2003).  Με χρήση του ίδιου αντισώματος, βρέθηκε σε 

αμφιβληστροειδή ποντικού SSTR1-IR στην επιφάνεια  σποραδικών βραχύινων κυττάρων 

στο INL και μετατοπισμένων βραχύινων κυττάρων στο GCL, καθώς και σε πυκνές 
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νευρικές ίνες στο S1 του IPL.  Με πειράματα διπλής σήμανσης δείχθηκε ότι όλα τα 

SSTR1-IR βραχύινα κύτταρα είναι θετικά για SST-IR, καθώς και όλα τα βραχύινα 

κύτταρα και οι αποφυάδες τους που είναι SST-IR θετικά επίσης παρουσιάζουν SSTR1-

IR (Dal Monte et al., 2003).  Χρησιμοποιώντας το ίδιο αντίσωμα, βρέθηκε σε 

αμφιβληστροειδή κουνελιού SSTR1-IR σε βραχύινα κύτταρα ΤΗ-IR ή μη ΤΗ-IR, σε 

μετατοπισμένα βραχύινα κύτταρα στο GCL καθώς και σε μεγάλα κυτταρικά σώματα στο 

GCL, πιθανώς γαγγλιακά κύτταρα.  Επιπλέον η SSTR1-IR βρέθηκε σε όλα τα SST-IR 

μετατοπισμένα βραχύινα κύτταρα.  Με πειράματα RT-PCR προτάθηκε επίσης ότι ο 

SSTR1 είναι ο κυρίαρχος υπότυπος SST στον αμφιβληστροειδή κουνελιού (Cristiani  et 

al., 2000; Thermos, 2003).   

  Με τη χρήση ενός πολυκλωνικού αντισώματος κουνελιού έναντι ενός πεπτιδικού 

φράγματος (αμινοξέα 374-391) του rSSTR1 (Schulz et al., 2000), βρέθηκε σε 

αμφιβληστροειδή αρουραίου SSTR1-ΙR σε αποφυάδες εκτεινόμενες κατά μήκος του S1 

του IPL, σε αιμοφόρα αγγεία του εσωτερικού αμφιβληστροειδή και στο RPE (Vasilaki et 

al., 2002; Thermos, 2003).  Στη μελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκε SSTR1-ΙR σε ΤΗ-IR 

βραχύινα κύτταρα, όμοια με τους Helboe & Moller (1999). 

   Σε αμφιβληστροειδή ανθρώπου, με τη χρήση ενός πολυκλωνικού αντισώματος 

κουνελιού έναντι ενός πεπτιδικού αντιγόνου μήκους 57 αμινοξέων φτιαγμένο από το 

αμινοτελικό άκρο του hSSTR1 (Albers et al., 2000), βρέθηκε SSTR1-ΙR στο INL, το 

RPE και σε γαγγλιακά κύτταρα (van Hagen et al., 2000; Thermos, 2003).  Σε μια άλλη 

μελέτη (Klisovic et al., 2001) αναφέρθηκε SSTR1-ΙR στη μεμβράνη των εξωτερικών και 

εσωτερικών τμημάτων των ραβδίων και των κωνίων καθώς και σε μεμονωμένα κύτταρα 

στο ONL, το INL και το GCL.  Επίσης SSTR1-ΙR παρατηρήθηκε σε αιμοφόρα αγγεία 

του αμφιβληστροειδή, σε καλλιέργειες κυττάρων RPE και σε ιστό RPE (Klisovic et al., 

2001; Thermos, 2003).    

 Με τη χρήση ενός πολυκλωνικού αντισώματος έναντι του καρβοξυτελικού άκρου 

(αμινοξέα 361-369) του mSSTR2Α, βρέθηκε σε αμφιβληστροειδή κουνελιού SSTR2A-

ΙR στην πλασματική μεμβράνη των δίπολων κυττάρων που σχετίζονται με τα ραβδία (rod 

bipolar cells, RBC), καθώς και σε σποραδικά βραχύινα κύτταρα ευρέως πεδίου.  Η 

χρώση στα RBC ήταν πιο έντονη στο νευράξονα και τις συναπτικές απολήξεις στο S5 

του IPL, ενώ ήταν ασθενέστερη στο κυτταρικό σώμα και τους δενδρίτες.  Τα κυτταρικά 

σώματα των ανοσοδραστικών βραχύινων κυττάρων εντοπίστηκαν στο όριο μεταξύ του 

INL και του IPL (Johnson et al., 1998; Thermos, 2003).  Επίσης σε αμφιβληστροειδή 

κουνελιού, αλλά χρησιμοποιώντας ένα πολυκλωνικό αντίσωμα προβάτου έναντι του 
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καρβοξυτελικού άκρου (αμινοξέα 347-366) του rSSTR2Α, οι Petrucci et al. (2001) 

παρατήρησαν SSTR2A-ΙR σε απομονωμένα RBC (Petrucci et al., 2001; Thermos, 2003), 

ενώ αναφέρθηκε μεταεμβρυϊκή ανάπτυξη της έκφρασης του SSTR2Α σε RBC και 

βραχύινα κύτταρα, μερικά από τα οποία ήταν και TH-IR (Fontanesi et al., 2000; 

Thermos, 2003).   

 Με τη χρήση του ίδιου αντισώματος που χρησιμοποίησαν οι Johnson et al (1998), 

βρέθηκε σε αμφιβληστροειδή αρουραίου SSTR2Α-ΙR σε κωνία, οριζόντια κύτταρα, 

δίπολα κύτταρα που σχετίζονται με τα ραβδία και τα κωνία (cone bipolar cells, CBC), 

καθώς και σε βραχύινα κύτταρα TH-IR μέτριου έως μεγάλου μεγέθους (Johnson et al., 

1999; Thermos, 2003).  Οι Helboe & Moller (1999) χρησιμοποιώντας ένα πολυκλωνικό 

αντίσωμα κουνελιού έναντι του καρβοξυτελικού άκρου του hSSTR2 (Helboe et al., 

1997), παρατήρησαν SSTR2Α-ΙR στα εσωτερικά τμήματα των κωνίων, σε μεγάλα 

βραχύινα κύτταρα TH-IR στο INL, και σε ίνες κυττάρων Müller.  Δεν ανιχνεύθηκε 

SSTR2Α-ΙR σε RBC και οριζόντια κύτταρα. 

 Με τη χρήση ενός πολυκλωνικού αντισώματος κουνελιού έναντι ενός πεπτιδικού 

φράγματος (αμινοξέα 355-369) του rSSTR2Α, βρέθηκε σε αμφιβληστροειδείς αρουραίου 

και κουνελιού SSTR2Α-ΙR στα RBC.  Σε αντίθεση με τις παραπάνω μελέτες, με 

πειράματα διπλής σήμανσης δεν βρέθηκε συνεντοπισμός SSTR2Α και ΤΗ και στα δύο 

είδη (Vasilaki et al., 2001; Thermos, 2003).        

 Σε αμφιβληστροειδή ανθρώπου, SSTR2-ΙR παρατηρήθηκε στα εξωτερικά και 

εσωτερικά τμήματα των ραβδίων και των κωνίων καθώς και σε μεμονωμένα κύτταρα 

στο ONL, το INL και το GCL.  Η μορφολογία των μεμονωμένων αυτών κυττάρων 

(βραχύινα κύτταρα, RBC, κλπ.) δεν προσδιορίστηκε.  Επίσης, ανιχνεύθηκε SSTR2-ΙR σε 

ενδοθηλιακά κύτταρα αιμοφόρων αγγείων καθώς και στην κυτταρική μεμβράνη και το 

κυτταρόπλασμα απομονωμένων καλλιεργηθέντων κυττάρων RPE (Klisovic et al., 2001; 

Thermos, 2003).  Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα πολυκλωνικό αντίσωμα 

κουνελιού έναντι του αμινοτελικού άκρου του SSTR2 μήκους 45 αμινοξέων.  Αυτή η 

αμινοξική αλληλουχία είναι κοινή στους SSTR2Α και SSTR2Β και συνεπώς θα 

μπορούσε να προταθεί η ύπαρξη και των δύο ισομορφών του SSTR2. Επίσης σε 

αμφιβληστροειδή ανθρώπου, αναφέρθηκε SSTR2Α-ΙR στο INL, το ONL, το IPL, το 

OPL καθώς και το RPE (van Hagen et al., 2000; Thermos, 2003).  Τα ευρήματα αυτά 

επιβεβαιώθηκαν και από μελέτες RT-PCR (van Hagen et al., 2000; Klisovic et al., 2001; 

Thermos, 2003). 
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 Στα κατώτερα σπονδυλωτά χρησιμοποιώντας το ίδιο αντίσωμα που 

χρησιμοποίησαν οι Johnson et al (1998), η SSTR2Α-ΙR εντοπίστηκε στα ραβδία και τα 

κωνία, τα κυτταρικά σώματα των δίπολων και βραχύινων κυττάρων, το OPL καθώς και 

σε όλα τα στρώματα του IPL.  Επίσης στο GCL παρατηρήθηκε μια διάχυτη χρώση 

(Akopian et al., 2000; Thermos, 2003).  Στον αμφιβληστροειδή σαλαμάνδρας η 

SSTR2Α-ΙR εντοπίστηκε στα RBC, το εσωτερικό τμήμα των κωνίων και το συνδετικό 

κροσσό των ραβδίων (Grigoryan et al., 2003; Thermos, 2003).        

 Με τη χρήση ενός πολυκλωνικού αντισώματος κουνελιού έναντι ενός πεπτιδικού 

φράγματος (αμινοξέα 329-343) στο καρβοξυτελικό άκρο του rSSTR2Β (Schulz et al., 

2000), παρατηρήθηκε SSTR2Β-ΙR στα κωνία και τα ραβδία σε αμφιβληστροειδή 

αρουραίου, αλλά όχι και σε αμφιβληστροειδή κουνελιού (Vasilaki et al., 2001; Thermos, 

2003).  Άλλοι ερευνητές δεν παρατήρησαν SSTR2Β-ΙR, ενώ σε μια άλλη μελέτη δεν 

ανιχνεύθηκε SSTR2Β mRNA  σε αμφιβληστροειδή αρουραίου (Johnson et al., 1999; 

Thermos, 2003).  Τέλος, πιο πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν την παρουσία του 

SSTR2Β σε απομονωμένα RPE κύτταρα ανθρώπου (Vasilaki et al., 2004; Thermos, 

2003).  Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι Klisovic et al (2001) ανέφεραν SSTR2-ΙR σε 

καλλιέργειες RPE που μπορεί να οφείλεται μερικά στον SSTR2Β.  

 Στον αμφιβληστροειδή των θηλαστικών δεν έχει ανιχνευθεί SSTR3-ΙR.  Ωστόσο, 

έχει ανιχνευθεί με RT-PCR η παρουσία SSTR3 mRNA σε αμφιβληστροειδή αρουραίου 

(Mori et al., 1997; Thermos, 2003) και ανθρώπου (Klisovic et al., 2001; Thermos, 2003).  

Στα κατώτερα σπονδυλωτά όπως είναι η σαλαμάνδρα, παρατηρήθηκε SSTR3-ΙR στο 

εσωτερικό τμήμα των κωνίων και τους συνδετικούς κροσσούς των ραβδίων (Grigoryan 

et al., 2003; Thermos, 2003).     

 Πρόσφατα μελετήθηκε η SSTR4-ΙR σε αμφιβληστροειδή αρουραίου από τους 

Vasilaki et al (2002) και εντοπίστηκε σε αποφυάδες σε πολλαπλά στρώματα του IPL 

καθώς και στην πλασματική μεμβράνη, στο κυτταρόπλασμα κυτταρικών σωμάτων και σε 

μακρυές αποφυάδες στο GCL.  Επίσης οπτικές νευρικές ίνες βρέθηκαν επιλεκτικά 

ανοσοδραστικές για τον SSTR4.  Με πειράματα διπλής σήμανσης παρατηρήθηκε 

συνεντοπισμός μεταξύ του SSTR4 και της ΜΑΡ-1Α, που αποτελεί μάρτυρα για τα 

γαγγλιακά κύτταρα, τόσο στα κυτταρικά σώματα και τις αποφυάδες στο GCL, όσο και 

τις αποφυάδες στο IPL.  Αυτός ο συνεντοπισμός δηλώνει ότι η έκφραση του SSTR4 

περιορίζεται στα σώματα, το δενδριτικό πεδίο και τους νευράξονες των γαγγλιακών 

κυττάρων, και όχι στις αποφυάδες των βραχύινων κυττάρων στο IPL ή τα σώματα 

μετατοπισμένων βραχύινων κυττάρων στο GCL (Thermos, 2003).  Σε μια άλλη 
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πρόσφατη μελέτη σε αμφιβληστροειδή αρουραίου και ποντικού, η SSTR4-ΙR 

εντοπίστηκε σε γαγγλιακά κύτταρα και σε αποφυάδες σε όλες τις περιοχές του IPL 

(Brecha et al., 2002; Thermos, 2003).  Επίσης στον αμφιβληστροειδή ποντικού η SSTR4-

ΙR εντοπίστηκε στο GCL σε γαγγλιακά κύτταρα που περιέχουν ή όχι την 

ασβεστιοδεσμευτική πρωτεΐνη (calcium binding protein, CaBP) (Cristiani  et al., 2002; 

Thermos, 2003).  Τέλος, αποτελέσματα της μεθόδου RT-PCR υποστηρίζουν την 

παρουσία του SSTR4 στον αμφιβληστροειδή του αρουραίου (Mori et al., 1997; Thermos, 

2003) και του ανθρώπου (Klisovic et al., 2001; Thermos, 2003).  

 Παρόλο που έχει ανιχνευθεί με RT-PCR το SSTR5 mRNA σε αμφιβληστροειδή 

αρουραίου (Mori et al., 1997; Thermos, 2003) και ανθρώπου (van Hagen et al., 2000; 

Klisovic et al., 2001; Thermos, 2003), η SSTR5-ΙR δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε κανένα 

είδος.  Ωστόσο αναφέρθηκε πρόσφατα η παρουσία SSTR5-ΙR σε απομονωμένα RPE 

κύτταρα ανθρώπου (Vasilaki et al., 2004; Thermos, 2003). 

   

1.4.2 Το μονοξείδιο του αζώτου στον αμφιβληστροειδή 

Το ΝΟ είναι μία πολύ δραστική ελεύθερη ρίζα σε αέρια κατάσταση με χρόνο 

ημίσειας ζωής μερικών δευτερολέπτων.  Λόγω της λιποφιλικότητάς του διαχέεται 

αμέσως μέσα από τις κυτταρικές μεμβράνες και εμπλέκεται σε ποικίλες βιολογικές 

διαδικασίες όπως η νευροδιαβίβαση, η αγγειοδιαστολή, η άμυνα του ξενιστή και η 

φλεγμονή (Goldstein et al., 1996).   

 

1.4.2.1  Σχηματισμός του ΝΟ 

To NO συντίθεται από μια οικογένεια ενζύμων που ονομάζονται ΝΟ συνθάσες 

(nitric oxide synthase, NOS) και είναι ομόλογα προς την κυτοχρωμική αναγωγάση Ρ450.  

Επομένως, όμοια με το κυτόχρωμα Ρ450 η ΝΟS περιέχει αίμη.  Το ΝΟ σχηματίζεται από 

την οξείδωση πέντε ηλεκτρονίων του τελικού γουανιδικού αζώτου της L-αργινίνης 

(σχήμα 6).  Συμπαράγοντες για αυτήν την αντίδραση αποτελούν το φωσφορικό 

νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, 

NADPH), η καλμοδουλίνη (calmodulin, CaM), οι φλαβίνες και η τετραϋδροβιοπτερίνη 

(biotetrahydropterin, BH4) (Stamler et al., 1992; Bredt & Snyder, 1992; Goldstein et al., 

1996).  Το ΝΟ που παράγεται από τη ΝΟS φαίνεται να αλληλεπιδρά με την ομάδα της 

αίμης, με αποτέλεσμα να ρυθμίζει τη σύνθεσή του με ένα μηχανισμό αρνητικής 

ανάδρασης (Goldstein et al., 1996).  Η ΝΟS υπάρχει σε τρεις ισομορφές που είναι η 

νευρωνική (neuronal NOS, nNOS), η ενδοθηλιακή (endothelial NOS, eNOS) και η 
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ανοσολογική (immunologic NOS, iNOS).  Η eNOS και η nNOS εκφράζονται 

συστασιακά στο κύτταρο και απαιτούν Ca++ δεσμευμένο με την καλμοδουλίνη για την 

ενεργοποίησή τους.  Η iNOS δεν εκφράζεται συστασιακά και δεν απαιτεί Ca++/ CaM, 

αλλά απαιτεί ανοσολογική επαγωγή από κυτοκίνες.  Ενώ οι eNOS και nNOS ρυθμίζονται 

από το Ca++, η iNOS ρυθμίζεται στο επίπεδο της μεταγραφής του mRNA της και για το 

λόγο αυτό ονομάζεται επαγόμενη NOS (inducible NOS, iNOS).  Επομένως οι eNOS και 

nNOS ευθύνονται για βραχυπρόθεσμα φαινόμενα, ενώ η iNOS για μακροπρόθεσμα 

κυταροτοξικά και ανοσολογικά φαινόμενα (Goldstein et al., 1996).    

 

1.4.2.2  Η δραστικότητα ΝADPH-διαφοράση και η NOS στον αμφιβληστροειδή 

 Ο όρος διαφοράση αναφέρεται σε κάθε ένζυμο το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει 

ηλεκτρόνια από ένα αναγωγικό σώμα όπως είναι το NADPH, σε ένα δέκτη ηλεκτρονίων, 

ο οποίος συνήθως στην ιστοχημεία είναι κάποιο άλας του τετραζολίου.  Η αναγωγή 

αυτού του άλατος οδηγεί στην παραγωγή κάποιας έγχρωμης αδιάλυτης φορμαζάνης,  με 

αποτέλεσμα να παράγεται χρώση σε τομές ιστού.  Χρησιμοποιείται ευρέως το κυανό του 

νιτροτετραζολίου (nitro blue tetrazolium, NBT) διότι το προϊόν φορμαζάνης σχηματίζει 

ένα βαθύ κυανό ίζημα (σχήμα 6).  Η δραστικότητα της διαφοράσης δεν είναι ειδική 

ενζυματική αντίδραση, αλλά αποτελεί μια δραστικότητα που τη μοιράζονται όλες οι 

οξειδοαναγωγάσες (Koistinaho & Sagar, 1995).  Ωστόσο στην ιστοχημεία η 

δραστικότητα της NADPH-διαφοράσης χρησιμοποιείται σαν ένας αξιόπιστος και ειδικός 

μάρτυρας της ύπαρξης της NOS.  Η αντιστοιχία μεταξύ τους έχει αποδειχθεί από τους 

Dawson et al (1991) (Koistinaho & Sagar, 1995). 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 6.  Σχηματικό διάγραμμα της βιοσύνθεσης του ΝΟ.  Η NOS αρχικά προσλαμβάνει ηλεκτρόνια από 

το NADΡH με αναγωγή των συσχετιζόμενων με αυτή φλαβινών.  Η αναχθείσα NOS επαναοξειδώνεται 

αμέσως παρουσία ενός κατάλληλου ηλεκτρονιοδέκτη όπως το NBT, δίνοντας γένεση στη δραστικότητα 

της ΝADPH-διαφοράσης.  Παρουσία Ca++, καλμοδουλίνης, BH4 και μοριακού οξυγόνου η ανηγμένη NOS 

υδροξυλιώνει τη γουανιδική ομάδα της L-αργινίνης.  Κατόπιν η L-υδροξυαργινίνη οξειδώνεται περαιτέρω 

από τη NOS σε L-κιτρουλλίνη και ΝΟ. (Τροποποιημένο από Bredt & Snyder, 1992).      
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  Η δραστικότητα της NADPH-διαφοράσης βρίσκεται σε όλο το οπτικό σύστημα,  

υποδηλώνοντας έτσι την ευρεία κατανομή της NOS (Vincent & Hope, 1992; Goldstein et 

al., 1995).  Στον αμφιβληστροειδή των θηλαστικών γενικά, δραστικότητα NΑDPΗ-

διαφοράσης έχει αναφερθεί σε φωτοϋποδοχείς, σε βραχύινα και μετατοπισμένα βραχύινα 

κύτταρα, σε κύτταρα στο INL, σε νευρικές ίνες στο OPL και το IPL, στο ενδοθήλιο και 

το RPE (Yamamoto et al., 1993; Perez et al., 1995; Goldstein et al., 1996; Vasilaki et al., 

2004).  Η κατανομή της NOS σε πολλά είδη συμφωνεί με τη δραστικότητα της NΑDPΗ-

διαφοράσης (Koistinaho & Sagar, 1995).  Πιο συγκεκριμένα, η nNOS-IR έχει αναφερθεί 

σε φωτοϋποδοχείς, βραχύινα, οριζόντια και δίπολα κύτταρα, σε λίγους νευρώνες στο 

GCL και σε αποφυάδες στο OPL και το IPL (Yamamoto et al., 1993; Kim et al., 1999; 

Lopez-Costa et al., 1997; Vasilaki et al., 2001).  Η eNOS-IR είναι παρούσα στο αγγειακό 

ενδοθήλιο του αμφιβληστροειδή και του χοριοειδή (ο χιτώνας σε άμεση επαφή με το 

RPE που τροφοδοτεί τον αμφιβληστροειδή με οξυγόνο) (Chakravarthy et al., 1994; 

Hardy et al., 2000), ενώ iNOS έχει ανιχνευθεί στο RPE και τα κύτταρα Muller μετά από 

διέγερση με κυτοκίνες (Goureau et al., 1993, 1994; Hardy et al., 2000). 

         

1.4.2.3  Δράση του ΝΟ στον αμφιβληστροειδή      

 Το ΝΟ είναι γνωστό ότι ενεργοποιεί μια διαλυτή μορφή γουανυλικής κυκλάσης 

(soluble guanylyl cyclase, GC-S).  H GC-S αποτελείται από δύο υπομονάδες, κάθε μία 

από τις οποίες περιέχει ομάδες αίμης.  Αλληλεπίδραση του ΝΟ με αυτές τις ομάδες αίμης 

οδηγεί στην ενεργοποίηση του ενζύμου και άρα σε αυξημένα επίπεδα cGMP (Lopez-

Costa et al., 1997; Koistinaho & Sagar, 1995).  Η GC-S έχει βρεθεί στο OΝL, το GCL 

και το INL (Ahmad & Barnstable, 1993; Koistinaho & Sagar, 1995). Η ύπαρξη της GC-S 

στους φωτοϋποδοχείς έχει αποδειχθεί με βιοχημικές και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες 

(Kurenny et al., 1994; Koistinaho & Sagar, 1995).  Επίσης η GC-S εντοπίζεται στο λείο 

μυ του αγγειακού τοιχώματος και η ενεργοποίηση της προκαλεί τη χάλασή του 

(Goldstein et al., 1996).     

 Εφόσον πολλοί νευροδιαβιβαστές και πολλά μονοπάτια μεταγωγής σήματος 

χρησιμοποιούν το cGMP στον αμφιβληστροειδή όπως για παράδειγμα η φωτομετατροπή 

και η ενεργοποίηση των μεταβολοτροπικών υποδοχέων γλουταμικού, η άποψη ότι το ΝΟ 

μπορεί να παίζει έναν αποφασιστικό ρόλο στη νευροδιαβίβαση στον αμφιβληστροειδή 

έχει σημαντικά προωθηθεί (Kolb, 2002). Μερικοί από τους πιθανούς ρόλους του ΝΟ 

είναι 1) η τροποποίηση των αποκρίσεων των φωτοϋποδοχέων στο φως, 2) η διαμόρφωση 

της συναπτικής διαβίβασης από τους φωτοϋποδοχείς στα δίπολα και τα οριζόντια 

 37



κύτταρα, 3) η τροποποίηση των αποκρίσεων των ON δίπολων κυττάρων στο φως, και 4) 

η μεταβολή της ηλεκτρικής διεγερσιμότητας των γαγγλιακών κυττάρων (Goldstein et al., 

1996).  Επίσης έχει βρεθεί ότι το ΝΟ ρυθμίζει την απελευθέρωση της DA μέσω ενός 

cGMP-ανεξάρτητου μηχανισμού (Bugnon et al., 1994; Goldstein et al., 1996).  Πολλές 

μελέτες υποστηρίζουν το ΝΟ εμπλέκεται στη ρύθμιση της ηλεκτρικής σύζευξης των 

οριζόντιων κυττάρων και μάλλον την περιορίζει (Miyachi et al., 1991; Koistinaho & 

Sagar, 1995).  Παρομοίως η DA μειώνει την ηλεκτρική σύζευξη των οριζόντιων 

κυττάρων.  Επομένως η δράση του ΝΟ στην ηλεκτρική σύζευξη των οριζόντιων 

κυττάρων μπορεί να διαμεσολαβείται και από τη DA (Bugnon et al., 1994; Goldstein et 

al., 1995).  Τέλος το ΝΟ ρυθμίζοντας τα επίπεδα του cGMP στον αγγειακό λείο μυ,   

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αιματικής ροής στον αμφιβληστροειδή 

(Goldstein et al., 1996).  

 

1.4.3  Η ντοπαμίνη στον αμφιβληστροειδή  

 Ο νευροτροποποιητής ντοπαμίνη (Dopamine, DA) βρίσκεται σε έναν ή 

περισσότερους τύπους βραχύινων κυττάρων στον αμφιβληστροειδή των θηλαστικών. Για 

τις ιστοχημικές μελέτες χρησιμοποιείται αντίσωμα έναντι του ενζύμου υδροξυλάση της 

τυροσίνης (tyrosine hydroxylase, TH), το οποίο καταλύει το πρώτο και καθοριστικό 

βήμα της βιοσύνθεσης της DA.  Με τη μέθοδο αυτή το πιο έντονα χρωσμένο 

ντοπαμινεργικό κύτταρο ονομάζεται Α18 και έχει ένα μεγάλο κυτταρικό σώμα καθώς και 

ένα πυκνό πλέγμα δενδριτών στο IPL.  Το Α18 θεωρείται ότι εμπλέκεται στο σύστημα 

των ραβδίων και σχετίζεται με το AΙΙ βραχύινο κύτταρο (Kolb et al., 1991; Kolb et al., 

2002).  Ωστόσο αυτά τα Α18 κύτταρα μπορεί να εκπέμπουν αποφυάδες από το κυτταρικό 

τους σώμα ή τους δενδρίτες τους στο IPL προς το OPL, εξυπηρετώντας έτσι βρόγχους 

επανατροφοδότησης μεταξύ του IPL και του OPL (Kolb et al., 2002).       

 Οι υποδοχείς DA, D1 και D2, έχουν βρεθεί σε νευρώνες του εγγύς και άπω 

αμφιβληστροειδή πολλών θηλαστικών.  Θεωρείται ότι ο D1 σχετίζεται με κύτταρα που 

συζευγνύονται με χασματοσυνδέσεις, λόγω της γνωστής δράσης της DA στη ρύθμιση 

των καναλιών των χασματοσυνδέσεων μέσω ρύθμισης του cAMP (Lasater and Dowling, 

1985).  Επομένως οι υποδοχείς D1 απαντώνται σε οριζόντια κύτταρα στο OPL και σε 

μερικά βραχύινα κύτταρα στο IPL.  Eπίσης οι υποδοχείς D1 βρίσκονται έντονα σε 

γαγγλιακά κύτταρα, παρόλο που το ντοπαμινεργικό βραχύινο κύτταρο δεν είναι γνωστό 

κατά πόσο συνάπτεται απευθείας με τα γαγγλιακά κύτταρα.      
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 Οι υποδοχείς D2 βρίσκονται στο ONL, τη OLM και το RPE, δηλαδή πιθανώς να 

σχετίζονται με τους φωτοϋποδοχείς.  Επίσης εντοπίζονται και στο IPL, αλλά εδώ ο ρόλος 

τους δεν έχει κατανοηθεί ακόμα καλά (Kolb et al., 2002). 

 Η DA προκαλεί την αποσύζευξη των χασματοσυνδέσεων των οριζόντιων 

κυττάρων και συνεπώς τον περιορισμό του υποδεκτικού τους πεδίου.  Επιπλέον 

επηρεάζει τον υποδοχέα γλουταμικού των οριζόντιων κυττάρων με αποτέλεσμα να  το 

πλάτος της απόκρισης στο φως να εξασθενίζει.  Επίσης στο IPL, η DA κλείνει τις 

χασματοσυνδέσεις του δικτύου των AII βραχύινων κυττάρων. Η προκύπτουσα 

αποσύζευξη των ΑΙΙ κυττάρων καθιστά το σύστημα των ραβδίων πολύ λιγότερο 

σημαντικό σε φωτεινότερες συνθήκες (Kolb, 2003).    

 

1.4.4 Λειτουργικός ρόλος της SST στον αμφιβληστροειδή και αλληλεπίδρασή της 

με τη DA και το ΝΟ 

Η παρουσία των SSTRs στους φωτοϋποδοχείς, τα RBC και τα γαγγλιακά κύτταρα 

δηλώνει ότι η SST που παράγεται και απελευθερώνεται από μια υποκατηγορία 

βραχύινων κυττάρων, μπορεί να δρα σε απόσταση με ένα παρακρινικό τρόπο καθώς και 

να επηρεάζει την απελευθέρωση του γλουταμικού, που αποτελεί τον κύριο τύπο 

νευροδιαβιβαστή σε αυτούς τους νευρωνικούς τύπους κυττάρων (Thermos, 2003).  

Ειδικότερα, έχει αναφερθεί η τροποποίηση των τασεοελεγχόμενων καναλιών Κ+ και Ca++ 

μέσω ενεργοποίησης του SSTR2Α ο οποίος υπάρχει στους φωτοϋποδοχείς του 

αμφιβληστροειδή σαλαμάνδρας, με συνέπεια να υποστηρίζεται ένας πιθανός ρόλος της 

SST στη ρύθμιση της απελευθέρωσης του γλουταμικού από τους φωτοϋποδοχείς 

(Akopian et al., 2000; Thermos, 2003).  Επίσης μελέτες που έγιναν σε απομονωμένα 

RBC του αμφιβληστροειδή κουνελιού, έδειξαν ότι η SST τροποποιεί ρεύματα Κ+ και 

Ca++ ενεργοποιώντας τον SSTR2Α (Petrucci et al., 2001; Thermos, 2003).  Σε 

προγενέστερες ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες δείχθηκε ότι η Goα2 υπομονάδα συζευγνύει 

τους SSTRs με τα κανάλια Ca++ (Kleuss et al., 1992; Thermos, 2003).  Επίσης, βρέθηκε 

ότι ο SSTR2Α συζευγνύεται με τη Goα υπομονάδα που εντοπίζεται στο IPL σε 

αμφιβληστροειδή κουνελιού (Vasilaki et al., 2003; Thermos, 2003).  Αυτή η σχέση 

μπορεί να είναι θεμελιώδης για την τροποποίηση των ιοντικών καναλιών που βρίσκονται 

στα RBC, και συνεπώς για την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή.  Τέλος, μέχρι τώρα, 

δεν έχει αναφερθεί κάποια άμεση δράση της SST στη ρύθμιση της απελευθέρωσης 

γλουταμικού στον αμφιβληστροειδή (Thermos, 2003). 
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 Η παρουσία των SSTR1 και SSTR2 σε βραχύινα κύτταρα που εκφράζουν SST 

και TH στον αμφιβληστροειδή αρουραίου, αντίστοιχα, υποδηλώνει ένα ρόλο της SST 

στη ρύθμιση της απελευθέρωσης της ίδιας της SST καθώς και της DA.  Προκειμένου να 

εξεταστεί το πρώτο δηλαδή το κατά πόσο ο SSTR1 δρα ως αυτοϋποδοχέας, 

πραγματοποιήθηκαν λειτουργικές μελέτες ex vivo σε εκφυτεύματα αμφιβληστροειδή 

αρουραίου μετρώντας την επίδραση ενός εκλεκτικού αγωνιστή SSTR1 στην 

απελευθέρωση της SST.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενεργοποίηση του SSTR1 

μειώνει την απελευθέρωση της SST, προτείνοντας συνεπώς τον SSTR1 ως 

αυτοϋποδοχέα (Mastrodimou & Thermos, 2004; Thermos, 2003).   

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, διαφορετικές ερευνητικές ομάδες έδειξαν την παρουσία 

(Johnson et al., 1999; Helboe & Moller, 1999; Fontanesi et al., 2000; Cristiani et al., 

2002) ή την απουσία (Johnson et al., 1998; Vasilaki et al., 2001) συνεντοπισμού του 

SSTR2Α και του TH στα βραχύινα κύτταρα, ωστόσο έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί 

λειτουργικά δεδομένα που να υποστηρίζουν μια άμεση ρύθμιση της απελευθέρωσης DA 

από τη SST στον αμφιβληστροειδή (Thermos, 2003). 

 H μελέτη της σχέσης της SST και του NO στον αμφιβληστροειδή ξεκίνησε με το 

ακόλουθο σκεπτικό.  Στον εγκέφαλο η SST συνεντοπίζεται με την NΑDPΗ-διαφοράση 

στους μη ακανθωτούς μέτριου μεγέθους νευρώνες του ραβδωτού (Vincent & Johansson, 

1983), ωστόσο δεν υπάρχουν μελέτες που να υποστηρίζουν ότι τα δύο συστήματα 

αλληλεπιδρούν λειτουργικά (Thermos, 2003).  Η δραστικότητα της ΝADPH-διαφοράσης 

παρατηρείται σε όλους τους κυτταρικούς τύπους του αμφιβληστροειδή 

συμπεριλαμβανομένου ενός υποπληθυσμού βραχύινων κυττάρων.  Αντίθετα με την 

περίπτωση του ραβδωτού, ο συνεντοπισμός της SST και του ΝΟ στα βραχύινα κύτταρα 

δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ.  Ωστόσο ο SSTR2A εντοπίζεται στα περισσότερα 

αμφιβληστροειδικά κύτταρα (Johnson et al., 1999; Helboe & Moller, 1999; Akopian et 

al., 2000) που είναι γνωστό ότι εκφράζουν τη ΝΟS ή την ΝADPH-διαφοράση (Vasilaki 

et al., 2001; Perez et al., 1995; Thermos, 2003).  Επομένως φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

να εξεταστεί κατά πόσον η SST δρώντας αρχικά μέσω του SSTR2A και κατόπιν μέσω 

των άλλων SSTRs, μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή του ΝΟ (Thermos, 2003).  

Συνεπώς μελετήθηκε ο πιθανός συνεντοπισμός των SSTR1-5 με την ΝADPH-διαφοράση 

καθώς και η ικανότητά τους να επηρεάζουν τα επίπεδα του ΝΟ στον αμφιβληστροειδή 

(Thermos, 2003). 

 Ο SSTR2A συνεντοπίστηκε με την ΝADPH-διαφοράση στα RBC σε 

αμφιβληστροειδή κουνελιού, ενώ ο SSTR2Β συνεντοπίστηκε με την ΝADPH-διαφοράση 
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στους φωτοϋποδοχείς σε αμφιβληστροειδή αρουραίου.  Τα αποτελέσματα αυτά 

υποστηρίζουν για πρώτη φορά έναν πιθανό ρόλο της SST στη ρύθμιση του ΝΟ στον 

αμφιβληστροειδή (Vasilaki et al., 2001; Thermos, 2003).  Επακόλουθα εξετάστηκε ο 

συνεντοπισμός των άλλων SSTRs με την ΝADPH-διαφοράση.  Ο SSTR1 

συνεντοπίστηκε με την ΝADPH-διαφοράση κυρίως στο RPE και σε αιμοφόρα αγγεία 

του έσω αμφιβληστροειδή κουνελιού, ενώ ο SSTR4 συνεντοπίστηκε με την ΝADPH-

διαφοράση στα κυτταρικά σώματα των γαγγλιακών κυττάρων (Vasilaki et al., 2002; 

Thermos, 2003).   

 Προκειμένου να διερευνηθεί η άμεση επίδραση της SST στην παραγωγή του ΝΟ 

πραγματοποιήθηκαν λειτουργικές μελέτες ex vivo σε εκφυτεύματα αμφιβληστρο- ειδή 

αρουραίου, στις οποίες μετρήθηκαν τα επίπεδα του ΝΟ μετά από επίδραση με SST 

(Vasilaki et al., 2002; Thermos, 2003).  Τα επίπεδα του ΝΟ προσδιορίστηκαν έμμεσα 

από την παραγωγή των σταθερών μεταβολιτών του,  και  ( ), με βάση τη 

μέθοδο των Grisham et al (1996).  Η SST αύξησε τα βασικά επίπεδα του  κατά ένα 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο.  Για να προσδιοριστεί ποιος υπότυπος υποδοχέα ευθύνεται για 

το αποτέλεσμα αυτό, χρησιμοποιήθηκαν εκλεκτικοί ανταγωνιστές για όλους τους 

υπότυπους των υποδοχέων SST.  Παρόλο που τόσο ο SSTR2Β (Vasilaki et al., 2001; 

Thermos, 2003) όσο και ο SSTR4 (Vasilaki et al., 2002; Thermos, 2003) συνεντοπίζονται 

με την ΝADPH-διαφοράση σε αμφιβληστροειδή αρουραίου και η ενεργοποίηση τους 

αναμενόταν να επηρεάζει τη NOS, μόνο ο SSTR2 εκλεκτικός αγωνιστής, L-779, 976, 

βρέθηκε να αυξάνει τα επίπεδα του .  Επίσης ο SSTR2 εκλεκτικός ανταγωνιστής 

CYN-154806 απέκλεισε τη δράση του L-779, 976, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

εμπλοκή του SSTR2 (Vasilaki et al., 2002; Thermos, 2003). 

−
2NO −

3NO −
xNO

−
xNO

−
xNO

 Οι παραπάνω μελέτες επεκτάθηκαν και στο RPE από τους ίδιους ερευνητές.  Έτσι 

οι Vasilaki et al (2004) ανίχνευσαν SST και τα mRNAs των SSTR1, SSTR2 και SSTR5 

σε καλλιεργηθέντα RPE κύτταρα ανθρώπου.  Ωστόσο παρατηρήθηκε μόνο SSTR2Β-IR 

και SSTR5-IR.  Επίσης ανιχνεύθηκε δραστικότητα NΑDPΗ-διαφοράσης και το mRNA 

της iNOS.  Όμοια με τις προηγούμενες ex vivo μελέτες σε εκφυτεύματα 

αμφιβληστροειδή, ο SSTR2 εκλεκτικός αγωνιστής ΜΚ678 βρέθηκε να αυξάνει τα 

επίπεδα του  κατά ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο.  Επίσης αυτή η αύξηση 

αποκλείστηκε από τον SSTR2 εκλεκτικό ανταγωνιστή CYN-154806 (Vasilaki et al., 

2004; Thermos, 2003).   Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την ικανότητα της SST να 

ρυθμίζει την παραγωγή του ΝΟ δρώντας μέσω του SSTR2 και στο RPE.  

−
xNO
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 Δεδομένου ότι το ΝΟ διαδραματίζει μια ποικιλία ρόλων στη φυσιολογία του 

ματιού, τα παραπάνω δεδομένα υποστηρίζουν ότι η SST μπορεί να επηρεάζει τη 

φυσιολογία αυτή ρυθμίζοντας την παραγωγή του ΝΟ. 

 

1.5  Σκοπός και προοπτική της μελέτης 

   Η διερεύνηση του ρόλου της SST στα νευρικά κυκλώματα του αμφιβληστροειδή 

εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο έρευνας.  Στον αμφιβληστροειδή η 

SST, η DA και το NO θεωρούνται αργοί τροποποιητές των αμφιβληστροειδικών 

κυκλωμάτων που εμπλέκονται στη μεταφορά και επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας, 

και φαίνεται να σχετίζονται μεταξύ τους (Zalutsky et al., 1990; Akopian et al., 2000; 

Vasilaki et al., 2001).   

 Ο αρχικός σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η σχέση της SST και 

του ΝΟ στον αμφιβληστροειδή ποντικού με μεθόδους ιστοχημείας.  Δεδομένου ότι έχει 

αποδειχθεί ότι ο SSTR2 εμπλέκεται στη ρύθμιση της παραγωγής του NO στον 

αμφιβληστροειδή του αρουραίου (Vasilaki et al., 2002), η έμφαση δόθηκε στον πιθανό 

συνεντοπισμό του SSTR2A και της δραστικότητας της NADPH-διαφοράσης.  

 Ο δεύτερος στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος της SST 

στη φυσιολογία του NO σε αμφιβληστροειδή ποντικού με έλλειψη του γονιδίου της SST 

(SST-knockout, SST-KO) με μεθόδους ιστοχημείας.  Δεδομένου ότι η χρώση της 

NADPH-διαφοράσης αποτελεί έναν αξιόπιστο μάρτυρα της παρουσίας της NOS, 

χρησιμοποιήθηκε σαν δείκτης για την εντόπιση πιθανών μεταβολών στη φαινοτυπική 

έκφραση της NOS στα SST-KO ποντίκια.  Είναι ευνόητο ότι μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και λειτουργικές μελέτες που θα στοχεύουν στην εντόπιση πιθανών 

διαφορών στην έκφραση των υποδοχέων της SST, την έκφραση της NOS ή του cGMP 

μεταξύ άγριου τύπου και SST-KO ποντικών.      
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2.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
2.1 Ζώα  

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια C57BL/6J άγριου τύπου (wild type, 

WT ή SST+/+) και ελλιπή ως προς το γονίδιο της SST (SST-knockout, SST-KO ή SST-/-) 

ηλικίας ½, 1½ και 3 μηνών.  Τα SST-KO ποντίκια δημιουργήθηκαν με μια 

κατευθυνόμενη διατάραξη του γονιδίου της SST όπως περιγράφεται από τους Low et al 

(2001). Τα SST-/- ποντίκια ζευγαρώθηκαν με τα άγριου τύπου SST+/+ με αποτέλεσμα την 

παραγωγή ετερόζυγων SST+/- ποντικιών.  Έπειτα τα ετερόζυγα SST+/- ποντίκια 

ζευγαρώθηκαν μεταξύ τους οπότε προέκυψαν αδέρφια SST-/- και SST+/+ με το ίδιο 

γενετικό υπόβαθρο.  Προκειμένου να ελεγχθεί η παρουσία ή απουσία του γονιδίου της 

SST χρησιμοποιήθηκε γονοτυπία με PCR του DNA από βιοψίες ουρών.  Τα SST-KO 

ποντίκια είχαν ομαλή κυοφορία και τοκετό.  Τα νεογνά τους είχαν κανονικό μέγεθος, 

ήταν ζωτικά και εξωτερικά υγιή (Low, 2001).  Επίσης δεν παρατηρήσαμε αξιοσημείωτες 

αλλαγές στην οπτική ικανότητα μεταξύ των WT και SST ΚΟ ζώων, κρίνοντας από τη 

συμπεριφορά τους στην αναζήτηση τροφής και την εξερεύνηση. 

Τα ζώα φυλάχτηκαν σε κλουβιά (180 cm2 διάθεσιμη επιφάνεια για κάθε ζώο) με 

ελεύθερη πρόσβαση σε νερό και τροφή,  σε σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες (23-

24οC, 60-65% υγρασία) και κύκλο ημέρας/ νύχτας 12 ώρες.  Σε όλα τα πειράματα τα ζώα 

σκοτώθηκαν με ευθανασία εισπνέοντας αιθέρα.  Οι συνθήκες στέγασης των ζώων και 

όλες οι πειραματικές διαδικασίες στα ζώα έγιναν σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 

160/91 για τη φροντίδα των ζώων και την Ανακοίνωση ARVO για τη Χρήση των Ζώων 

στην Οφθαλμολογική και Οπτική Έρευνα.       

 
2.2 Ιστολογική Παρασκευή 

Μετά την αφαίρεση κάθε ματιού, ο πρόσθιος πόλος με το φακό και το υαλώδες 

σώμα απομακρύνθηκε και ο οπίσθιος πόλος που περιείχε τον αμφιβληστροειδή 

μονιμοποιήθηκε με εμβάπτισή του σε διάλυμα παραφορμαλδεΰδης 4% σε 0.1 Μ 

ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (phosphate buffer, PB), pH= 7.4, για μία ώρα, στους 

4οC.  Μετά τη μονιμοποίηση του ιστού ακολούθησε εμβάπτισή του σε διάλυμα 

σακχαρόζης 30% σε 0.1 Μ PB, pH= 7.4, για όλη τη νύχτα, στους 4οC για 

κρυοπροστασία.  Στη συνέχεια ακολούθησε η ψύξη του ιστού σε ισοπεντάνιο 

θερμοκρασίας -45οC για ένα λεπτό.  Τέλος ο ιστός φυλάχθηκε στους -80οC για 

περαιτέρω χρήση.  Αφού έγινε η διαδικασία αυτή κάθε οπίσθιος πόλος που περιείχε τον 
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αμφιβληστροειδή, κόπηκε κατακόρυφα σε διαδοχικές τομές πάχους 10 ή 14 μm με 

κρυοτόμο. Οι τομές τηκόμενες τοποθετήθηκαν πάνω σε ζελατινοποιμένα 

αντικειμενοφόρα πλακίδια.  Το διάλυμα της ζελατινοποίησης είχε την εξής σύσταση:  

0.5% w/v ζελατίνη, 0.001 Μ KCr(SO4)2.12Η2Ο.  Οι τομές φυλάχθηκαν στους –20οC για 

περαιτέρω χρήση (Vasilaki et al., 2001). 

 
2.3 Ανοσοϊστοχημεία 

Όλα τα πρωτοταγή αντισώματα (AbΙs) με τις αντίστοιχες αραιώσεις τους που 

χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη  αυτή,  συνοψίζονται  στον  πίνακα  II.  Ένα μονοκλωνι-

κό  αντίσωμα  αρουραίου  έναντι  της   SST-14  (anti- SST)  χρησιμοποιήθηκε.   Για   τη       

                                                                                             

Πίνακας ΙΙ. Συνοπτική παρουσίαση των πρωτοταγών αντισωμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

Αντιγόνο (antigen, Ag) Πρωτοταγές αντίσωμα Πηγή προέλευσης  Αραίωση 

SST-14 Μονοκλωνικό, αρουραίου 

anti-SST 

Chemicon 

International Inc., 

Temecula, CA 

1:50 

 Καρβοξυτελικό τμήμα (355-

369 αμινοξέα) του rSSTR2A 

Πολυκλωνικό, κουνελιού  

anti-sst2A

Gramsh 

Lab.,Schwabhausen

,Germany 

1:1000 

PKC Μονοκλωνικό, ποντικού 

anti-PKC 

Amersham, 

Arlington 

Heights,IL 

1:50 

Καρβοξυτελικό τμήμα (1409-

1429 αμινοξέα) της nNOS 

Πολυκλωνικό, κουνελιού 

anti-nNOS 

Sigma, USA 1:3000 

 MAP-1A Μονοκλωνικό, ποντικού 

anti-MAP-1A 

Sigma, USA 1:250 

 

μελέτη της κυτταρικής εντόπισης του SSTR2A χρησιμοποιήθηκε ένα πολυκλωνικό 

αντίσωμα που αναπτύχθηκε σε κουνέλι και κατευθύνεται έναντι του καρβοξυτελικού 

τμήματος (355-369 αμινοξέα) του SSTR2A αρουραίου. Η ειδικότητα του αντισώματος 

αυτού έχει ελεγχθεί σε κύτταρα COS-7 που έχουν επιμολυνθεί με το cDNA του 

συγκεκριμένου υποδοχέα.  Επιπλέον η ειδικότητα αυτή έχει εξεταστεί ιστολογικά σε 
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αμφιβληστροειδή αρουραίου (Vasilaki et al., 2001) ως εξής. Το SSTR2A Ab 

προεπωάστηκε με το συνθετικό πεπτίδιο ETQRTLLNGDLQTSI (10-6 M) του 

καρβοξυτελικού τμήματος του rSSTR2A και κατόπιν χρησιμοποιήθηκε για την επώαση 

ιστολογικών τομών. Όπως αναφέρουν οι Vasilaki et al (2001) δεν παρατηρήθηκε καμία 

ανοσοδραστικότητα.  Για την κυτταρική εντόπιση της nNOS χρησιμοποιήθηκε ένα 

πολυκλωνικό αντίσωμα που αναπτύχθηκε σε κουνέλι και κατευθύνεται έναντι του 

καρβοξυτελικού τμήματος (1409-1429 αμινοξέα) της nNOS από εγκέφαλο αρουραίου 

(Kim et al., 1999).  Δύο μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της PKC και της πρωτεΐνης 

που συσχετίζεται με μικροσωληνίσκους 1Α (microtubule-associated protein-1A, MAP-

1A), χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες για τα RBC και τα γαγγλιακά κύτταρα, αντίστοιχα. 

 Οι ιστολογικές τομές αρχικά εκπλύθηκαν δύο φορές από 10 λεπτά με ρυθμιστικό 

διάλυμα 0.1 Μ Tris-HCl, pH= 7.4, 0.9% NaCl (Tris buffer saline, TBS).  Ακολούθησε 

επώαση για 30 λεπτά με διάλυμα 3.3% φυσιολογικού ορού κατσίκας (normal goat serum, 

NGS) σε 0.1 Μ TBS προκειμένου να δεσμευτούν οι μη ειδικές θέσεις πρόσδεσης του 

αντισώματος.  Στη συνέχεια οι τομές εκπλύθηκαν τρεις φορές από 5 λεπτά με 0.1 Μ 

TBS.  Ακολούθησε επώαση για 16-18 ώρες με το AbΙ στην προτεινόμενη συγκέντρωση 

(πίνακας ΙΙ) σε 0.1 M TBS που περιείχε 0.5% NGS και  0.3% Triton-X-100.  Μετά την 

έκπλυση την τομών με 0.1 Μ TBS τρεις φορές από 5 λεπτά, οι τομές επωάστηκαν για 1 

ώρα με το δευτεροταγές αντίσωμα (AbII) στο σκοτάδι.  Τα AbIIs που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν α) IgG κατσίκας συζευγμένο με φθορίζον ισοθεικυανικό οξύ (fluorescein 

isothiocyanate, FITC) (1: 150; Vector Laboratories, Burlingame, CA) έναντι ορού 

κουνελιού, και β) IgG κατσίκας συζευγμένο με τη φθορίζουσα ουσία 

τετραμεθυλοροδαμίνη ισοθεικυανικό οξύ (tetramethyl rhodamine isothiocyanate, 

TRITC) (1:100; Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc., West Grove, PA) έναντι 

ορού ποντικού.  Όλες οι διαδικασίες έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου.  Τέλος στις τομές 

τοποθετήθηκε το φθορίζον υλικό Vectashield.  Ακολούθησε η τοποθέτηση πλαστικών 

καλυπτρίδων (Vasilaki et al., 2001).  

 

2.4 Ιστοχημεία NADPH-διαφοράσης 

Χρησιμοποιήθηκαν ιστολογικές τομές πάχους 14 μm.  Οι τομές αρχικά εκπλύ- 

θηκαν τρεις φορές από 10 λεπτά με ρυθμιστικό διάλυμα 0.1 Μ Tris-HCl, pH= 7.4 (Tris 

buffer, TB), στους 37οC.  Στη συνέχεια επωάστηκαν με φρέσκο διάλυμα 0.1 Μ TB, pH= 

7.4, που περιείχε 0.8 mM β-NADPH, 1mM NBT, 10 mM μαλικό οξύ και 1.5% Triton-X-

100, στους 37οC για 1.5 ώρες.  Ακολούθησαν τρεις εκπλύσεις από 10 λεπτά με 0.1 Μ 
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TΒ, pH= 7.4.  Αφού οι τομές αφέθηκαν να στεγνώσουν σε ατμόσφαιρα περιβάλλοντος 

ακολούθησε η αφυδάτωσή τους ως εξής: 1) εμβάπτιση σε διάλυμα αιθανόλης (ethanol, 

EtOH) 70% για 2 λεπτά, 2) επανάληψη του βήματος 1, 2) εμβάπτιση σε διάλυμα EtOH 

96% για 2 λεπτά, 2) επανάληψη του βήματος 2, 3) εμβάπτιση σε διάλυμα EtOH 96% για 

2 λεπτά, 4) επανάληψη του βήματος 3, 5) εμβάπτιση σε διάλυμα EtOH 100% για 2 

λεπτά, 6) επανάληψη του βήματος 5, 7) εμβάπτιση σε ξυλόλη για 2 λεπτά, 8) επανάληψη 

του βήματος 7.  Τέλος αφού οι τομές αφέθηκαν να στεγνώσουν σε ατμόσφαιρα 

περιβάλλοντος, καλύφθηκαν με το οπτικό υλικό Entellan. Ακολούθησε η τοποθέτηση 

πλαστικών καλυπτρίδων (Vasilaki et al., 2001). 

 
2.5 Δραστικότητα NADPH-διαφοράσης και ανοσοφθορισμός 

Αρχικά οι τομές υπέστησαν την ενζυματική επεξεργασία για τη δραστικότητα της 

NADPH-διαφοράσης που περιγράφεται στην παράγραφο 2.4. Κατόπιν επωάστηκαν με 

τα διάφορα αντισώματα (anti-SST, anti-sst2A, anti-PKC, anti-nNOS, anti-MAP-1A) όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.  Τέλος στις τομές τοποθετήθηκε το φθορίζον υλικό 

Vectashield.  Ακολούθησε η τοποθέτηση πλαστικών καλυπτρίδων (Vasilaki et al., 2001).       
 
2.6 Οπτική μικροσκοπία 

Για την παρατήρηση των φθοριζουσών ή μη φθοριζουσών ιστολογικών τομών 

χρησιμοποιήθηκε το οπτικό μικροσκόπιο Carl Zeiss, Oberkochen, Germany.  Οι 

φωτογραφίες τραβήχτηκαν με τον αντικειμενικό φακό ×40/0.75 και επεξεργάστηκαν με 

το λογισμικό πρόγραμμα Photoshop, ver. 5.0, 6.0; Adobe, San Jose, CA.   

 

2.7 Μορφομετρία 

Για τις συγκριτικές μελέτες όσον αφορά στη χρώση της NΑDPΗ-διαφοράσης 

χρησιμοποιήθηκαν ζεύγη ζώων SST+/+ και SST-/- της ίδιας ηλικίας (3, 1.5 και 0.5 μηνών), 

αρσενικού ή θηλυκού φύλου χωρίς διάκριση εφόσον δεν παρατηρήθηκε καμία 

αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ τους.  Μετρήθηκε το πάχος από το πλέον εσωτερικό όριο 

του INL έως το πέρας των χρωσμένων φωτοϋποδοχέων στις ιστολογικές τομές 

αμφιβληστροειδή. Οι μετρήσεις πάρθηκαν στον κεντρικό αμφιβληστροειδή κοντά στο 

οπτικό νεύρο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως οδηγό σημείο. Οι ιστολογικές τομές (6-9) 

από κάθε πειραματόζωο υποβλήθηκαν στις ίδιες πειραματικές συνθήκες της ιστοχημικής 

χρώσης NΑDPΗ-διαφοράσης.  Χρησιμοποιήθηκαν δύο πειραματόζωα από κάθε ομάδα. 
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2.8  Στατιστική ανάλυση 

Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων από τις ιστολογικές τομές 

αμφιβληστροειδή ζώων SST+/+ και SST-/- ορισμένης ηλικίας χρησιμοποιήθηκε το μη 

συζευγμένο t-test.  Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέσοι όροι  SEM.  Οι τιμές Ρ 

(<0.05) θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.   

±
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3.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1   Δραστικότητα NADPH-διαφοράσης και ανοσοϊστοχημεία σε αμφιβληστρο- 

ειδή ποντικού άγριου τύπου 

Η δραστικότητα της NΑDPΗ-διαφοράσης εντοπίστηκε στους φωτοϋποδοχείς, 

στο OPL, σε βραχύινα κύτταρα στο INL και σε μετατοπισμένα βραχύινα κύτταρα στο 

GCL (σχήμα 7).  Παρατηρήθηκαν δύο τύποι βραχύινων κυττάρων, ένας με έντονη χρώση 

του κυτταρικού σώματος και ένας άλλος με λιγότερο έντονη χρώση (δεν δείχνεται).  

Επίσης η χρώση της NΑDPΗ-διαφοράσης εντοπίστηκε και σε κάποια άλλα κύτταρα στο 

INL και το GCL.  Τα κύτταρα στο INL είχαν τη μορφολογία των RBC και αυτό 

επαληθεύτηκε από το συνεντοπισμό της χρώσης της NΑDPΗ-διαφοράσης και της PKC-

IR σε έναν εκτεταμένο πληθυσμό RBC (σχήμα 8 Α, Β).  Η χρώση της NΑDPΗ-

διαφοράσης παρατηρήθηκε λιγότερο στους άξονες και κυρίως στην πλασματική 

μεμβράνη των κυτταρικών σωμάτων των RBC.  Τα κύτταρα στο GCL ήταν γαγγλιακά 

κύτταρα όπως αποδείχθηκε από το συνεντοπισμό της χρώσης  της NΑDPΗ-διαφοράσης 

με την ΜΑΡ-1Α-IR (σχήμα 9 Α, Β).  Η χρώση της NΑDPΗ-διαφοράσης παρατηρήθηκε 

στην πλασματική μεμβράνη των κυτταρικών σωμάτων και στο κυτταρόπλασμα των 

γαγγλιακών κυττάρων.  Στο IPL ο συνεντο- πισμός της χρώσης της NΑDPΗ-διαφοράσης 

και της ΜΑΡ-1Α-IR δεν είναι σαφής λόγω της αρκετά πυκνής χρώσης στη στοιβάδα 

αυτή.  Επομένως δεν μπορεί με βεβαιότητα να υποστηρίχθεί ότι και οι αποφυάδες των 

γαγγλιακών κυττάρων στο IPL παρουσιάζουν τη δραστικότητα της NΑDPΗ-διαφοράσης. 

 

3.1.1 Δραστικότητα NADPH-διαφοράσης και SSTR2A ανοσοδραστικότητα  

Προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο τα RBC που εκφράζουν τη NOS 

εκφράζουν επίσης τους υποδοχείς SSTR2A, πραγματοποιήθηκε μελέτη διπλής εντόπισης 

και βρέθηκε ότι η χρώση της NΑDPΗ-διαφοράσης συνεντοπίζεται με την SSTR2A-IR 

στα RBC (σχήμα 10 Α, Β). 

 

3.1.2 nNOS ανοσοδραστικότητα  

Για να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η δραστικότητα NDP αντιστοιχεί στη 

νευρωνική ισομορφή της NOS, πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημεία με αντίσωμα έναντι 

της nNOS (σχήμα 11 Α, Β).  Η nNOS-IR εντοπίστηκε σε βραχύινα κύτταρα στο INL, σε 

μετατοπισμένα βραχύινα κύτταρα στο GCL (δεν δείχνονται) και σε εκτεταμένες 

αποφυάδες που διακλαδίζονται σε αρκετά στρώματα στο IPL.  Παρατηρήθηκαν δύο 
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τύποι βραχύινων κυττάρων, ένας με έντονη χρώση του κυτταρικού σώματος (σχήμα 11 

Α) και ένας άλλος με λιγότερο έντονη χρώση (σχήμα 11 Β).  Παρομοίως παρατηρήθηκαν 

δύο τύποι μετατοπισμένων βραχύινων κυττάρων (δεν δείχνονται).    

 

3.2   Συγκριτική μελέτη σε αμφιβληστροειδή ποντικού SST+/+ και SST-/- 

3.2.1  SST ανοσοδραστικότητα 

Η SST-IR εντοπίστηκε σε βραχύινα κύτταρα στο INL και σε αποφυάδες στο IPL 

σε αμφιβληστροειδή ποντικού SST+/+ (σχήμα 12 Α).  Αντίθετα στα ποντίκια   SST-/- δεν 

παρατηρήθηκε SST-IR (σχήμα 12 Β) σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της PCR 

(δεδομένα από τη Ν. Μαστροδήμου, δεν δείχνονται).   

 

3.2.2  SSTR2A ανοσοδραστικότητα 

Η SSTR2A-IR εντοπίστηκε στην πλασματική μεμβράνη των κυτταρικών 

σωμάτων, στους άξονες και τις τελικές απολήξεις των RBC.  Δεν παρατηρήθηκε καμία 

αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ της SSTR2A-IR στον αμφιβληστροειδή των SST+/+  

(σχήμα 13 Α) και SST-/- (σχήμα 13 Β) ζώων.      

 

3.2.3 Δραστικότητα NADPH-διαφοράσης, μορφομετρία και στατιστική ανάλυση 

Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές ως προς την κατανομή της χρώσης της NΑDPΗ-

διαφοράσης στον αμφιβληστροειδή μεταξύ των SST+/+ και SST-/- ζώων όλων των 

αντίστοιχων ηλικιών που δοκιμάστηκαν (σχήμα 14 Α, Β, Γ).  Ωστόσο από τη στατιστική 

ανάλυση των μορφομετρικών μετρήσεων προέκυψε ότι το πάχος από το εσωτερικό όριο 

του ΙΝL έως το πέρας των χρωσμένων φωτοϋποδοχέων είναι στατιστικά σημαντικά 

αυξημένο (Ρ<0.0001)  στα SST-/- ζώα (n= 2) ηλικίας 0.5 μήνα σε σχέση με τα αντίστοιχα 

SST+/+ ζώα (n= 2) (σχήμα 14 Γ).  Αντίθετα στις ηλικίες των 3 και 1.5 μηνών δεν 

παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των SST+/+ και SST-/- ζώων  

(σχήματα 14 Α, Β). 
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NADPH-διαφοράση

PH

ONL

OPL

INL

IPL

Σχήµα 7.  Ιστοχηµεία NADPH-διαφοράσης σε αµφιβληστροειδή ποντικού.  Η χρώση της 
NADPH-διαφοράσης εντοπίστηκε σε φωτοϋποδοχείς, σε βραχύινα κύτταρα στο INL και σε 
µετατοπισµένα βραχύινα κύτταρα στο GCL (µικρό βέλος).  Επίσης εντοπίστηκε σε κύτταρα στο 
INL (µεγάλο βέλος) και σε γαγγλιακά κύτταρα (δεν δείχνονται εδώ).  Στο OPL η χρώση 
NADPH-διαφοράσης ήταν εκτεταµένη και στικτή, ενώ στο IPL ήταν εκτεταµένη και πυκνή.  Η 
ράβδος κλίµακας αντιστοιχεί στα 20 µm. PH=  photorecepors, ONL= outer nuclear layer, OPL= 
outer plexiform layer, INL= inner nuclear layer, IPL= inner plexiform layer, GCL= ganglion 
cell layer.
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NADPH-διαφοράση PKC

BA

INL

IPL

OPL

INL

IPL

Σχήµα 8. Συνεντοπισµός της NADPH-διαφοράσης και του PKC σε αµφιβληστροειδή ποντικού.  Η 
χρώση της NADPH-διαφοράσης (A) εντοπίστηκε σε RBC που ήταν PKC-IR (B) (µεγάλα και µικρά 
βέλη). Οι συντοµογραφίες ερµηνεύονται στο σχήµα 7.  Η ράβδος κλίµακας αντιστοιχεί στα 50 µm.
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ΜΑΡ-1ΑNADPH-διαφοράση
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Σχήµα 9. Συνεντοπισµός της NADPH-διαφοράσης και της ΜΑΡ-1Α σε αµφιβληστροειδή ποντικού. Η 

χρώση της NADPH-διαφοράσης (A) και η ΜΑΡ-1Α-IR (Β) συνεντοπίστηκαν στα γαγγλιακά κύτταρα 

(µικρά και µεγάλα βέλη).  Οι συντοµογραφίες ερµηνεύονται στο σχήµα 7.  Η ράβδος κλίµακας 

αντιστοιχεί στα 50 µm.
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NADPH-διαφοράση SSTR2A

A B

INL

IPL

Σχήµα 10. Συνεντοπισµός της NADPH-διαφοράσης και του SSTR2A σε αµφιβληστροειδή 
ποντικού. Η χρώση της NADPH-διαφοράσης (A) και η SSTR2A-IR (Β) συνεντοπίστηκαν στα 
RBC (µικρά και µεγάλα βέλη).  Οι συντοµογραφίες ερµηνεύονται στο σχήµα 7.  Η ράβδος κλίµακας 
αντιστοιχεί στα 50 µm.
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Νευρωνική NOS
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Σχήµα 11.  Ανοσοδραστικότητα nNOS σε αµφιβληστροειδή ποντικού.  H nNOS-IR 
εντοπίστηκε σε βραχύινα κύτταρα στο INL, σε µετατοπισµένα βραχύινα κύτταρα στο  
GCL (δεν δείχνονται εδώ) και σε εκτεταµένες αποφυάδες στο IPL.  ∆ύο τύποι 
βραχύινων κυττάρων (A, B) έδειξαν nNOS-IR. Οι συντοµογραφίες ερµηνεύονται στο 
σχήµα 7.  Η ράβδος κλίµακας αντιστοιχεί στα  50 µm.
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Σωµατοστατίνη

SST+/+ SST-/-

INL

IPL

Σχήµα 12. Ανοσοδραστικότητα SST σε αµφιβληστροειδή ποντικού.  H SST-IR εντοπίστηκε στα 
σώµατα βραχύινων κυττάρων στο INL και σε αποφυάδες στο IPL στον αµφιβληστροειδή ποντικών
SST+/+.  ∆εν ανιχνεύθηκε SST-IR στον αµφιβληστροειδή ποντικών SST-/-. Οι συντοµογραφίες 
ερµηνεύονται στο σχήµα 7.  Η ράβδος κλίµακας αντιστοιχεί στα 50 µm.
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SST-/- INL
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Σχήµα 13.  Ανοσοδραστικότητα SSTR2A σε αµφιβληστροειδή ποντικού.  H SSTR2A-IR 
εντοπίστηκε στα κυτταρικά σώµατα, τους άξονες και τις τελικές απολήξεις των RBC σε 
αµφιβληστροειδή ποντικού SST+/+ και SST-/-.  ∆εν παρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη διαφορά ως 
προς τον ανοσοφθορισµό µεταξύ SST+/+ και SST-/-. Οι συντοµογραφίες ερµηνεύονται στο 
σχήµα 7. Η ράβδος κλίµακας αντιστοιχεί στα  50 µm.
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Σχήµα 14. Ιστοχηµεία NADPH-διαφοράσης και µορφοµετρία σε 
αµφιβληστροειδή ποντικού SST+/+και SST-/- Α) 3 µηνών, Β) 1.5 
µηνών και Γ) 0.5 µηνών.  Το πάχος του ιστού από το εσωτερικό όριο 
του INL έως το πέρας των χρωσµένων φωτοϋποδοχέων βρέθηκε 
στατιστικά µεγαλύτερο στα ζώα SST-/- από ότι στα ζώα SST+/+

ηλικίας 0.5 µηνών (Ρ<0.0001). Οι συντοµογραφίες ερµηνεύονται στο
σχήµα 7.  Η ράβδος κλίµακας αντιστοιχεί στα  50 µm.



4.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Για να εξεταστεί ο πιθανός ρόλος της SST στη ρύθμιση του ΝΟ στον 

αμφιβληστροειδή ποντικού, αρχικά μελετήθηκε ο πιθανός συνεντοπισμός της χρώσης 

της NADPH-διαφοράσης και του υποδοχέα SSTR2.  Από τους πέντε υποδοχείς της 

SST επιλέχθηκε ο SSTR2 διότι σε πρόσφατες μελέτες έχει δειχθεί ότι ο SSTR2A 

συνεντοπίζεται με τη χρώση της NADPH-διαφοράσης σε δίπολα κύτταρα σε 

αμφιβληστροειδή κουνελιού, ενώ ο SSTR2Β συνεντοπίζεται με τη χρώση της 

NADPH-διαφοράσης σε φωτοϋποδοχείς σε αμφιβληστροειδή αρουραίου (Vasilaki et 

al., 2001).  Επιπλέον σε μια μεταγενέστερη μελέτη βρέθηκε ότι η SST ρυθμίζει την 

παραγωγή του ΝΟ στον αμφιβληστροειδή μέσω ενεργοποίησης των υποδοχέων 

SSTR2 (Vasilaki et al., 2002). 

Η χρώση της ΝADPH-διαφοράσης εντοπίστηκε σε όλους τους νευρωνικούς 

τύπους κυττάρων του αμφιβληστροειδή ποντικού με την εξαίρεση των οριζόντιων 

κυττάρων.  Αυτή η κατανομή της χρώσης της ΝADPH-διαφοράσης συμφωνεί αρκετά 

με μία προηγούμενη μελέτη (Darius et al., 1995), εκτός από το γεγονός ότι οι 

ερευνητές αυτοί ανίχνευσαν τη χρώση της NADPH-διαφοράσης στα οριζόντια και όχι 

στα γαγγλιακά κύτταρα, ενώ στην παρούσα μελέτη ανιχνεύθηκε το αντίστροφο.  Οι 

διαφορές αυτές πιθανώς να οφείλονται στη διαφορετική τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε.  Παρομοίως υπάρχει μία ευρεία κατανομή της SSTR2A-IR στον 

αμφιβληστροειδή ποντικού όπως αναφέρουν οι Cristiani et al., 2002.  Οι ερευνητές 

αυτοί ανίχνευσαν SSTR2A-IR στα RBC, τα οριζόντια κύτταρα και τα βραχύινα 

κύτταρα (ΤΗ- και μη ΤΗ-IR).  Ωστόσο στην παρούσα μελέτη η SSTR2A-IR 

ανιχνεύθηκε μόνο στα RBC.  Οι διαφορές αυτές πιθανώς να οφείλονται στα 

διαφορετικά αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο μελέτες.  Για πρώτη φόρα 

ανιχνεύσαμε το συνεντοπισμό της χρώσης της ΝΑDΡΗ-διαφοράσης και της 

SSTR2A-IR στα RBC αμφιβληστροειδή ποντικού.  Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 

η SST μπορεί να επηρεάζει την παραγωγή του ΝΟ μέσω ενεργοποίησης των 

υποδοχέων SSTR2 στον αμφιβληστροειδή ποντικού, όπως αποδείχθηκε στον 

αμφιβληστροειδή αρουραίου (Vasilaki et al., 2001, 2002).     

Δεδομένου ότι η nNOS είναι άφθονη στο ΚΝΣ και το ΝΟ που παράγεται από 

αυτή εμπλέκεται στη νευροδιαβίβαση, πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημεία με 

αντίσωμα έναντι της nNOS προκειμένου να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η nNOS-IR 

αντιπροσωπεύεται στη δραστικότητα της NADPH-διαφοράσης σε αμφιβληστροειδή 
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ποντικού.  Η nNOS-IR εντοπίσθηκε σε βραχύινα κύτταρα στο INL και το GCL καθώς 

και στις αποφυάδες τους στο IPL.  Αυτό το αποτέλεσμα είναι σε συμφωνία με μια 

άλλη μελέτη (Kim et al., 1999) στην οποία χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αντίσωμα. Δεν 

ανιχνεύθηκε επιπλέον nNOS-IR σε φωτοϋποδοχείς, δίπολα και γαγγλιακά κύτταρα 

όπως η ΝΑDΡΗ-διαφοράση.  Επομένως η χρώση της NADPH-διαφοράσης σε αυτούς 

τους νευρωνικούς τύπους κυττάρων μπορεί να οφείλεται σε κάποια άλλη ισομορφή 

της NOS.   

 Η επιβεβαίωση του ρυθμιστικού ρόλου της σωματοστατίνης στο σύστημα ΝΟ 

απασχόλησε το δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν ζώα με έλλειψη SST (SST-/-).    Μελετήθηκε   ανοσοϊστοχημικά η 

παρουσία των υποδοχέων SSTR2A σε αμφιβληστροειδείς των ζώων αυτών.  Η 

έλλειψη της SST θα αναμενόταν να προκαλεί αύξηση των υποδοχέων SSTR2A.  Το 

αποτέλεσμα αυτό δεν μπόρεσε να ποσοτικοποιηθεί με τον ανοσοφθορισμό, διότι το 

σήμα της SSTR2A-IR ήταν αρκετά έντονο τόσο στον SST+/+ όσο και στον SST-/- 

αμφιβληστροειδή.  Ωστόσο έχουμε πρόσφατα δεδομένα (από Vasilaki Α.) από 

μελέτες δέσμευσης σε τομές αμφιβληστροειδή συνοδευόμενες από αυτοραδιογραφία 

που επιβεβαιώνουν την αύξηση της συγκέντρωσης όλων των υποδοχέων SSTRs, οι 

οποίοι είναι παρόντες στον αμφιβληστροειδή (SSTR1, 2 και 4).   

Απουσία της SST θα αναμενόταν  μείωση του ΝΟ και επακόλουθη μείωση 

στην ένταση της χρώσης της NADPH-διαφοράσης, δεδομένου ότι η SST 

ενεργοποιώντας τους SSTR2 αυξάνει τα επίπεδα του ΝΟ (Vasilaki et al., 2002). Δεν 

μπορούν να αποκλειστούν άλλες εξισορροπιστικές διαδικασίες που αφορούν στη 

δραστικότητα του ενζύμου. Αυτό το υποθετικό αποτέλεσμα δεν μπόρεσε να 

επιβεβαιωθεί με απλή παρατήρηση με το οπτικό μικροσκόπιο.  

Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκε η μορφολογία του αμφιβληστροειδούς με  

τη χρώση της NADPH-διαφοράσης μετρώντας το πάχος του αμφιβληστροειδούς από 

τη στιβάδα του INL έως το πέρας των χρωσμένων φωτοϋποδοχέων.  Σε ενήλικα ζώα 

δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των ζώων με έλλειψη SST και των  άγριων 

ζώων.  Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ζώα  στην ηλικία του 0.5 μήνα.  Παρατηρήθηκε ότι  

το πάχος του αμφιβληστροειδή από το εσωτερικό όριο του INL έως το πέρας των 

χρωσμένων φωτοϋποδοχέων είναι αυξημένο στα SST-/- ζώα σε σχέση με τα SST+/+ 

ζώα.   

Η χρήση της NADPH-διαφοράσης για τον εντοπισμό λειτουργικών αλλαγών 

έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλα  συστήματα (Goldstein et al., 1997). Μείωση της 
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χρώσης της NADPH-διαφοράσης παρατηρήθηκε σε φωτουποδοχείς μετά από συνεχή 

έκθεση του αμφιβληστροειδή στο φως. Είναι απαραίτητη  περαιτέρω  συγκριτική 

μελέτη μεταξύ SST+/+ και SST-/- ζώων όσον αφορά στην ένταση της χρώσης της 

NADPH-διαφοράσης ενδεικτικά στα βραχύινα κύτταρα και τους χρωσμένους 

φωτοϋποδοχείς, χρησιμοποιώντας οπτική πυκνομετρία.    

Συμπερασματικά, τα δεδομένα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν ότι η 

σωματοστατίνη μπορεί να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στη λειτουργία του 

μονοξειδίου του αζώτου στον αμφιβληστροειδή ποντικού. Ωστόσο, είναι απαραίτητες 

επιπλέον μελέτες για την επιβεβαίωση της λειτουργικής  σχέσης SST και ΝΟ καθώς 

και τη διαλεύκανση του μηχανισμού μέσω του οποίου η SST  δρα στο συγκεκριμένο 

σύστημα.    Επιπλέον, πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι μελέτες για τη 

περαιτέρω διαλεύκανση  της σχέσης SST και ΝΟ σε  SST-/- ζώα. 
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