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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η 

δυνατότητα να ποσοτικοποιηθούν οι πληθυσµοί των νευρικών κυττάρων 

φυσιολογικού αµφιβληστροειδή αρουραίου µε έναν ακριβή ποσοτικό τρόπο 

χρησιµοποιώντας κυτταροµετρία ροής. Τα πειράµατα αυτής της µελέτης 

έγιναν σε φυσιολογικούς αµφιβληστροειδείς αρουραίων ράτσας Sprague-

Dawley. Τα ζώα θυσιάζονταν και ακολουθούσε εξόρυξη των οφθαλµών και 

αποµόνωση του αµφιβληστροειδή. Ο ιστός αποσυνδέονταν µε τρυψίνη µε 

σκοπό την παρασκευή διαλύµατος µοναδιαίων κυττάρων. Κατόπιν τα κύτταρα 

επωάζονταν µε το πρωτογενές αντίσωµα και µετέπειτα µε το δευτερογενές. 

Τουλάχιστον 100.000 κύτταρα από κάθε δείγµα πέρναγαν από τον 

κυτταροµετρητή FACScalibur και αναλύονταν µε το λογισµικό πρόγραµµα 

FlowJo. Τα κυτταρικά υπολείµµατα αποκλείονταν από την ανάλυση 

δηµιουργώντας µία λογική πύλη σε σχέση µε την πρόσθια και την πλάγια 

σκέδαση. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ήταν η 

αντί-ροδοψίνη εναντίον των φωτοϋποδοχέων, η αντί-πρωτεϊνική κινάση C 

εναντίον των δίπολων κυττάρων, η αντί-καλβιδίνη εναντίον των οριζόντιων 

κυττάρων και η αντί-microtubule associated protein 1 εναντίον των 

γαγγλιακών κυττάρων. Η ποσοτικοποίση των παραπάνω πληθυσµών ήταν 

εφικτή χρησιµοποιώντας κυτταροµετρία ροής. Οι φωτοϋποδοχείς 

καταλαµβάνουν το 53.99%, τα γαγγλιακά το 7%, τα δίπολα το 2.19% και τα 

οριζόντια το 1.5% του συνολικού αριθµού των νευρικών κυττάρων του 

αµφιβληστροειδή. Η κυτταροµετρία ροής µπορεί να εφαρµοστεί στους 

πληθυσµούς των νευρικών κυττάρων του αµφιβληστροειδή µε επιτυχία και 

είναι µία ακριβής µέθοδος ποσοτικοποίησης. Στο µέλλον η µέθοδος αυτή 

µπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιµη για τη µελέτη ιδιοτήτων όπως η 

απόπτωση των κυττάρων αυτών σε παθολογικές καταστάσεις και µη. 
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SUMMARY 
 
 

The primary purpose of this study was to evaluate the potential to quantify the 

different neuronal populations in the retina of healthy Sprague–Dawley rats in 

an accurate quantitative way by using flow cytometry. Rats were killed and the 

eyes were enuclated to achieve retinal dissection and then dissociation by 

trypsin. The cells were mechanically dissociated into a single-cell suspension. 

The dissociated cells were permeabilized and stained with the primary 

antibody and afterwards with the secondary. Αt least 100.000 healthy cells 

were analyzed with a FACScalibur and FlowJo software. Dead cell and cell 

debris were exluded from analysis by gating with forward scatter (FCS, cell 

size) and side scatter (SSC, cell complexity) as indicators. The primary 

antibodies were anti-rhodopsin against photoreceptors, anti-Protein Kinace C 

against bipolar cells, anti-calbindin against horizontal cells and anti-

microtubule associated protein 1 against ganglion cells. Quantification of the 

above populations was possible using flow cytometry. In this study, the 

photoreceptors had the 53.99%, the ganglion the 7%, the bipolars the 2%, the 

horizontal the 1.5% in the hole mixed retinal population. The experiments 

were repeated three times and these measurements are the mean value for 

each cell category. Flow cytometry can be used to quantify the different 

neuronal populations in control healthy eyes and this verification will be very 

useful in future in studies in apoptosis of these cells.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 

Τελειώνοντας αυτήν την εργασία και σίγουρα ένα µεγάλο κεφάλαιο, καθώς και 

λίγο πριν την έναρξη, ενός ακόµα µεγαλύτερου, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή µου, τον κύριο Μιλτιάδη Τσιλιµπάρη, 

επίκουρο καθηγητή Οφθαλµολογίας, για τη συγκεκριµένη συνεργασία. Αρχικά 

θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για όλη τη βοήθεια που µου προσέφερε όλο 

αυτό το διάστηµα, την πολύτιµη καθοδήγηση αλλά και τις πάρα πολλές 

γνώσεις σχετικά µε ένα ζήτηµα το οποίο µέχρι πρότινος µου ήταν άγνωστο. 

Με πολύ υποµονή και καλή θέληση κατάφερε να µου διδάξει ένα τµήµα των 

γνώσεων του πάνω στον αµφιβληστροειδή, ένα θέµα το οποίο ο ίδιος 

γνωρίζει τόσο καλά αλλά κυρίως έχει και τη θέληση να το µεταδώσει σε όλους 

τους νεότερους. Επίσης µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε ένα θέµα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο καθώς και να εξοικειωθώ µε τα 

διαφορετικά στάδια του σχεδιασµού µίας πρωτότυπης µελέτης. Πάνω απ’όλα 

όµως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω αφενός για όλες τις γόνιµες συζητήσεις 

µέσα από τις οποίες µου διέγειρε πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον µου για 

την επιστήµη της όρασης και αφετέρου για τη συµβολή του στην καλλιέργεια 

µου ως άνθρωπο και ως επιστήµονα. Η αισιοδοξία του και η θετική του σκέψη 

µε έβγαλαν πολλές φορές από δυσκολίες και αδιέξοδα. 

 

 

Συνεχίζοντας οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κυριακή Θερµού, 

καθηγήτρια Φαρµακολογίας, για τη συνεχή στήριξη της πνευµατικά και 

υλικοτεχνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας εργασίας και για το γεγονός 

ότι ήταν δίπλα µου µε πολύ καλές λύσεις και ιδέες όλες τις στιγµές που την 

είχα πραγµατικά ανάγκη. 

 

Δεν θα µπορούσα να µην ευχαριστήσω τον κύριο Αχιλλέα Γραβάνη, καθηγητή 

Φαρµακολογίας, για το ενδιαφέρον που έδειξε για τη συγκεκριµένη εργασία 

και για τη διάθεση να βοηθήσει, µε σκοπό τη βελτίωση της ή ακόµα και την 

περαιτέρω διεξαγωγή της. 
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Θερµές ευχαριστίες ακόµα στην κυρία Ελένη Παπαδάκη, καθηγήτρια 

Αιµατολογίας,  για τη µεγάλη βοήθεια κυρίως στην αρχή αυτής της εργασίας 

που ήταν και το δυσκολότερο κοµµάτι αλλά και κατά τη διάρκεια, διότι µε τις 

γνώσεις της βοήθησε ιδιαιτέρως στην βελτίωση της. Ακόµα οφείλω να 

ευχαριστήσω την κυρία Ελένη Κουταλά, υπεύθυνη του κυτταροµετρητή της 

Ιατρικής Σχολής, η οποία αφιέρωσε πολλές ώρες δουλειάς για την έκβαση 

των αποτελεσµάτων και για το στήσιµο της µεθόδου. 

 

Θα ήταν µεγάλη παράλειψη εκ µέρους µου να µην ευχαριστήσω τον κύριο 

Μανώλη Παπαδογιωργάκη, ζωοκόµο του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου, διότι χωρίς τις δικές του υπηρεσίες θα ήταν αδύνατη η 

πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας καθώς ακόµη και τους πρωταγωνιστές 

αυτής της µελέτης, τους αλφικούς στρουµπουλούς αρουραίους, που 

ευελπιστώ ότι η θυσία τους αποσκοπεί αποκλειστικά στη συντέλεση (έστω και 

σε έναν ελάχιστο βαθµό) µίας µελλοντικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

συγκεκριµένων οµάδων ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του 

αµφιβληστροειδή. 

 

Επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά από το µεταπτυχιακό µε τα 

οποία δουλέψαµε µαζί όλον αυτόν τον καιρό για παντός είδους βοήθεια αλλά 

κυρίως διότι η παρουσία τους κάνει πολύ πιο ευχάριστη- και πολλές φορές 

δηµιουργική- την καθηµερινότητα. Συγκεκριµένα θα ήθελα να αναφερθώ 

στους: Άννα Δαστιρίδου, Χρύσα Τσίκα, Χαρίλαο Γκίνη, Τρισεύγενη 

Γιαννακοπούλου, Ηρώ Πεντάρη, Γιώργο Κονταδάκη, καθώς και στους 

‘’νευροεπιστήµονες’’ για όλη τη στήριξη (και κυρίως για τη φυγόκεντρο!!).  

Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Φωτεινή Καγιαδάκη για την καλή διάθεση, 

τις γνώσεις, την υποµονή και την κάθε είδους βοήθεια.  

 

Τέλος µεγάλη ευγνωµοσύνη οφείλω στην οικογένεια µου για τη συνεχή και 

πολύπλευρη υποστήριξη. 
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Ο ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ 
 
OΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ 
 

 
 
Η οπτική αντίληψη αρχίζει στον αµφιβληστροειδή και πραγµατοποιείται σε 

δύο στάδια. Το φως διέρχεται και εστιάζεται µέσα από τα οπτικά στοιχεία του 

οφθαλµού - κερατοειδής χιτώνας,  κρυσταλλοειδής φακός- στη συνέχεια 

διατρέχει το υαλώδες και προβάλλεται στο βυθό του βολβού του οφθαλµού 

όπου απορροφάται από τους εξειδικευµένους νευρώνες του αµφιβληστροειδή 

και µετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήµατα. Στη συνέχεια τα σήµατα αυτά 

µεταβιβάζονται, µέσω του οπτικού νεύρου, σε ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου 

για περαιτέρω επεξεργασία (Kandel et al., 2008) 
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Eικόνα 1.1: Η οπτική οδός, η οποία αρχίζει στον αµφιβληστροειδή, µέσω του 

οπτικού νεύρου πηγαίνει στον έξω γονατώδη πυρήνα (Lateral Geniculate 

Nucleus) και καταλήγει σε ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου για περαιτέρω 

επεξεργασία (V1) 

Ο αµφιβληστροειδής είναι ένας από τους τρεις χιτώνες του οπίσθιου 

ηµιµορίου του οφθαλµού. Είναι συνδεδεµένος µε το χοριοειδή στο οπτικό 

νεύρο και στην πριονωτή περιφέρεια (ora serrata). Βρίσκεται µπροστά από το 

µελάγχρουν επιθήλιο, το οποίο επενδύει το οπίσθιο τοίχωµα του βολβού. Τα 

κύτταρα του µελαγχρόου επιθηλίου περιέχουν τη µαύρη χρωστική µελανίνη, η 

οποία απορροφά το φως το οποίο δεν δεσµεύεται από τον αµφιβληστροειδή. 

Το γεγονός αυτό αποτρέπει την αντανάκλαση του φωτός στο οπίσθιο τοίχωµα 

του βολβού και την επιστροφή του στον αµφιβληστροειδή. Οι φωτοϋποδοχείς 

έρχονται σε άµεση επαφή µε το µελάγχρουν επιθήλιο, ενώ τα άλλα κύτταρα 

του αµφιβληστροειδούς βρίσκονται πιο µπροστά από τους φωτοϋποδοχείς 

(προς την πλευρά του φακού). Μία σηµαντική συνέπεια της διάταξης αυτής 

είναι ότι το φως πρέπει να διέλθει διά µέσου των στιβάδων άλλων νευρώνων 

του αµφιβληστροειδούς πριν επιδράσει στους φωτοϋποδοχείς. Για να 

επιτευχθεί αυτό χωρίς παράπλευρες απώλειες, όπως απορρόφηση ή 

διάχυση, οι εγγύς νευρικές στιβάδες του αµφιβληστροειδούς είναι αµύελες και 

σχετικά διαφανείς (Kandel et al., 2008) 

 

   
Εικόνα 1.2: Χαρακτηριστική εικόνα ανατοµίας του οφθαλµού (αριστερά) και σε 

µεγέθυνση η ανατοµία του οπίσθιου ηµιµορίου (δεξιά). Οι φωτοϋποδοχείς είναι 

συνδεδεµένοι µε το µελάγχρουν επιθήλιο, το οποίο διαχωρίζεται από το 
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χοριοειδή από τη µεµβράνη του Βruch. Ο χοριοειδής τέλος εφάπτεται  µε τον 

σκληρό χιτώνα. 

 

 

 

Ο αµφιβληστροειδής περιέχει τρεις χαρακτηριστικές περιοχές. Την ωχρά 

κηλίδα, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των πρωτευόντων 

θηλαστικών. Το βοθρίο το οποίο βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της ωχράς 

κηλίδας και του οποίου η κεντρική περιοχή ονοµάζεται κεντρικό βοθρίο. Το 

κεντρικό βοθρίο παρουσιάζει την µέγιστη οπτική ευκρίνεια αφενός γιατί 

στερείται παντελώς ραβδίων και αφετέρου διότι τα κυτταρικά σώµατα των 

εγγύς νευρώνων του αµφιβληστροειδούς έχουν µετατοπιστεί προς τα πλάγια 

στην περιοχή αυτή επιτρέποντας στους φωτοϋποδοχείς που βρίσκονται στην 

περιοχή να δεχτούν την οπτική εικόνα µε την ελάχιστη δυνατή παραµόρφωση. 

Τέλος η θηλή του οπτικού νεύρου, από την οποία οι ίνες του οπτικού νεύρου 

εγκαταλείπουν τον αµφιβληστροειδή. Η περιοχή αυτή στερείται 

φωτοϋποδοχέων και δηµιουργεί ένα τυφλό σηµείο στο οπτικό πεδίο (Kandel 

et al., 2008) 
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Εικόνα 1.3: Η περιοχή του κεντρικού βοθρίου µε την πλάγια µετατόπιση των 

νευρώνων του αµφιβληστροειδούς. 

Ο αµφιβληστροειδής αναπτύσσεται απευθείας από το νευρικό εξώδερµα, 

δηλαδή την εξειδικευµένη µοίρα του εξωδέρµατος από την οποία 

αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Ο αµφιβληστροειδής εποµένως δεν είναι 

περιφερικό όργανο αλλά µέρος του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

Περιλαµβάνει δε πέντε µεγάλες κατηγορίες νευρώνων, οι οποίοι συνδέονται 

µεταξύ τους µε έναν πολύπλοκο τρόπο αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν µία 

οργανωµένη δοµή. Αυτές οι πέντε µεγάλες κατηγορίες κυττάρων είναι οι 

φωτοϋποδοχείς, τα δίπολα κύτταρα, τα οριζόντια κύτταρα, τα αµακρύινα ή 

βραχυικά και τέλος τα γαγγλιακά κύτταρα (Kandel et al., 2008 ;Chalupa & 

Williams, 2008). Τελευταία έχει προστεθεί και µία ακόµα κατηγορία κυττάρων, 

τα εγγενώς φωτοευαίσθητα γαγγλιακά κύτταρα (Kawasaki et al., 2007).  

 

Οι πληροφορίες στον αµφιβληστροειδή µεταβιβάζονται µε δύο τρόπους. Ο 

πρώτος τρόπος είναι η κατακόρυφη µεταβίβαση της πληροφορίας από τους 

φωτοϋποδοχείς στα δίπολα κύτταρα και από εκεί στα γαγγλιακά κύτταρα. Ο 

δεύτερος τρόπος, είναι η πλάγια µεταβίβαση της πληροφορίας από τους 
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φωτοϋποδοχείς στα οριζόντια κύτταρα και από εκεί στα αµακρυνικά και τέλος 

στα γαγγλιακά κύτταρα (Kandel et al., 2008). 

 

           
Εικόνα 1.4: Οι πέντε τύποι νευρώνων του αµφιβληστροειδή και οι συνδέσεις 

τους. Φωτοϋποδοχείς, Δίπολα Κύτταρα, Οριζόντια Κύτταρα, Αµακρυνικά 

Κύτταρα και Γαγγλιακά Κύτταρα. 

Όλες αυτές οι κατηγορίες νευρώνων οργανώνονται σε µία σχετικά απλή δοµή 

αλλά µε έναν πολύπλοκο συστηµατικό τρόπο. Σε µία τοµή του 

αµφιβληστροειδή ξεκινώντας από το εξωτερικό (σκληρός χιτώνας) προς το 

εσωτερικό (υαλώδες) παρατηρούνται οι εξής στιβάδες: Η στιβάδα των 

φωτοϋποδοχέων (photoreceptors layer), η έξω αφοριστική µεµβράνη 

(external limiting membrane), η έξω κοκκώδης στιβάδα (outer nuclear layer), 

η έξω συναπτική στιβάδα (outer plexiform layer), η έσω κοκκώδης στιβάδα 

(inner nuclear layer), η έσω συναπτική στιβάδα (inner plexiform layer), η  

στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (ganglion cell layer), η στιβάδα των 

νευρικών ινών (nerve fiber layer) και η έσω αφοριστική µεµβράνη (internal 

limiting membrane). Όλες αυτές οι στιβάδες σχηµατίζουν ένα δίκτυο κυττάρων 

και συνάψεων µε τρεις στιβάδες κυτταρικών σωµάτων των νευρώνων και δύο 

στιβάδες µε τις συνάψεις αυτών (Kandel et al., 2008 ;Chalupa & Williams, 

2008). 
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Εικόνα 1.5: Ιστολογικό παρασκεύασµα αµφιβληστροειδή µετά από χρώση 

αιµατοξυλίνης-ιωσίνης. Διακρίνονται οι στιβάδες του αµφιβληστροειδή.  

 

Η στιβάδα των φωτοϋποδοχέων περιλαµβάνει το εξωτερικό τµήµα των 

κυττάρων αυτών (outer segment) καθώς και το κυρίως εσωτερικό τους τµήµα 

(inner segment). Οι τρεις στιβάδες κυτταρικών σωµάτων είναι η έξω 

κοκκώδης στιβάδα η οποία περιλαµβάνει τους πυρήνες των φωτοϋποδοχέων, 

η έσω κοκκώδης στιβάδα η οποία περιλαµβάνει τους πυρήνες των δίπολων, 

των οριζόντιων και των αµακρύινων κυττάρων και η στιβάδα των γαγγλιακών 

κυττάρων η οποία περιλαµβάνει τους πυρήνες των εν λόγω κυττάρων καθώς 

και κάποια εκτοπισµένα αµακρύινα κύτταρα. Η πρώτη στιβάδα συνάψεων - 

έξω συναπτική στιβάδα - αποτελείται από τις νευρικές απολήξεις (νευράξονες 

και δενδρίτες) των φωτοϋποδοχέων, οι οποίες συνάπτονται µε τις νευρικές 

απολήξεις των δίπολων, των οριζόντιων και των αµακρύινων κυττάρων. Η 

δεύτερη στιβάδα συνάψεων – έσω συναπτική στιβάδα - αποτελείται από τις 

απολήξεις των δίπολων, των οριζόντιων και των αµακρύινων κυττάρων 

καθώς και αυτές των γαγγλιακών κυττάρων και τις µεταξύ τους συνάψεις. 

Τέλος η έξω αφοριστική µεµβράνη αποτελείται από µία σειρά σφιχτών 
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συνδέσεων µεταξύ του νευρογλοιακού ιστού και των φωτοϋποδοχέων ενώ η 

έσω αφοριστική µεµβράνη αποτελείται από τις απολήξεις των κυττάρων του 

Muller. Η στιβάδα των νευρικών ινών αποτελείται από τους νευράξονες των 

γαγγλιακών κυττάρων, οι οποίοι συρρέουν προς το οπτικό νεύρο (Carter-

Dawson et al., 1979 ;Kandel et al., 2008 ;Chalupa & Williams, 2008) 

 

 
Εικόνα 1.6: Ιστολογικό παρασκεύασµα αµφιβληστροειδή αρουραίου µετά από 

ανοσοϊστοχηµεία. 

 

ΦΩΤΟΫΠΟΔΟΧΕΙΣ 
 
Οι φωτοϋποδοχείς είναι εξειδικευµένοι νευρώνες οι οποίοι βρίσκονται 

αποκλειστικά στον αµφιβληστροειδή και είναι τα κύτταρα τα οποία είναι 

υπεύθυνα για τη διαδικασία της φωτοµετατροπής, της µετατροπής δηλαδή 

του φωτός σε ηλεκτρικά σήµατα. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον βιολογικά διότι αυτά τα κύτταρα µετατρέπουν το φως 

(ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία) σε έναν καταρράκτη αντιδράσεων. Πιο 

συγκεκριµένα οι φωτοϋποδοχείς απορροφούν φωτόνια και µέσω ενός 

πολύπλοκου βιοχηµικού µονοπατιού µετατρέπουν το οπτικό ερέθισµα σε 

δυναµικό ενέργειας.  Οι δύο κλασικές µεγάλες κατηγορίες στις οποίες 

χωρίζονται οι φωτοϋποδοχείς είναι τα ραβδιοφόρα και τα κωνιοφόρα κύτταρα 

(Carter-Dawson et al., 1979 ;Kandel et al., 2008 ;Chalupa & Williams, 2008). 
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Τα δύο είδη κυττάρων αποτελούνται από όµοιες λειτουργικές περιοχές. Tο 

εξωτερικό τµήµα, το οποίο είναι ειδικευµένο στη φωτοµετατροπή και βρίσκεται 

στην εξωτερική επιφάνεια του αµφιβληστροειδούς, το εσωτερικό τµήµα το 

οποίο είναι το κυτταρικό σώµα του νευρικού κυττάρου και περιλαµβάνει τον 

πυρήνα και όλα τα βιοσυνθετικά οργανίδια και βρίσκεται προς την εγγύς 

επιφάνεια του αµφιβληστροειδούς καθώς και µία συναπτική απόληξη η οποία 

συνάπτεται µε άλλα κύτταρα στόχους. Το εξωτερικό τµήµα συνδέεται µε το 

εσωτερικό µέσω ενός λεπτού µίσχου, ο οποίος ονοµάζεται κροσσός. Το 

εξωτερικό τµήµα των φωτοϋποδοχέων περιέχει τις φωτοαπορροφητικές 

οπτικές χρωστικές. Κάθε µόριο χρωστικής περιλαµβάνει ένα  µικρό 

φωτοαπορροφητικό µόριο, προσκολληµένο σε µία µεγάλη διαµεµβρανική 

πρωτεΐνη. Τα ραβδιοφόρα και τα κωνιοφόρα κύτταρα έχουν µεγάλο αριθµό 

τέτοιων διαµεµβρανικών πρωτεϊνών διότι έχουν αναπτύξει στο εξωτερικό 

τµήµα τους ένα πολύπλοκο σύστηµα επάλληλων µεµβρανικών δισκίων τα 

οποία αυξάνουν σηµαντικά την έκταση της επιφάνειας της µεµβράνης καθώς 

και την πολυπλοκότητα της. Τα δισκία αυτά αναπτύσσονται σαν µία σειρά 

εγκολπώσεων της κυτταρικής µεµβράνης.  Στα κωνία, τα δισκία αποτελούν 

συνέχεια της κυτταρικής µεµβράνης, ενώ στα ραβδία αποσπώνται από την 

κυτταρική µεµβράνη και γίνονται ενδοκυτταρικά οργανίδια. Όπως και οι 

περισσότεροι άλλοι ώριµοι νευρώνες οι φωτοϋποδοχείς δεν διαιρούνται, αλλά 

το εξωτερικό τους τµήµα ανανεώνεται συνεχώς µε ταχύ ρυθµό. Τα παλαιά 

δισκία αποβάλλονται στις κορυφές των φωτοϋποδοχέων και αποµακρύνονται 

µε τη φαγοκυτταρική δραστηριότητα των κυττάρων του µελαγχρόου επιθηλίου  

(Carter-Dawson et al., 1979 ;Kandel et al., 2008 ;Chalupa & Williams, 2008). 
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Eικόνα 1.7: Η δοµή ενός κωνιοφόρου (αριστερά) και ενός ραβδιοφόρου (δεξιά) 

κυττάρου, καθώς και οι συνάψεις τους µε τα δίπολα κύτταρα. Το εξωτερικό 

τους τµήµα έρχεται σε επαφή µε το µελάγχρουν επιθήλιο και περιέχει τα δισκία 

µε τη χρωστική. Το εσωτερικό τµήµα περιέχει όλα τα κυτταρικά οργανίδια και 

έτσι είναι υπεύθυνο για όλες τις διαδικασίες του µεταβολισµού. Τέλος το 

συναπτικό άκρο είναι υπεύθυνο για τη σύναψη µε άλλους νευρώνες. 

Τα κωνιοφόρα κύτταρα έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα ραβδιοφόρα 

κύτταρα σε όλες σχεδόν τις οπτικές δραστηριότητες εκτός από την ανίχνευση 

αµυδρών ερεθισµάτων. Είναι εξειδικευµένα για την όραση την ηµέρα και 

γι’αυτό παρουσιάζουν και µικρότερη ευαισθησία σε σχέση µε τα ραβδιοφόρα 

κύτταρα. Έχουν όµως πολύ µεγάλη χρονική διακριτική ικανότητα ( ικανότητα 

διάκρισης των ταχέων αλλαγών της εικόνας). Tα κωνιοφόρα κύτταρα είναι 
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υπεύθυνα για την έγχρωµη όραση. Υπάρχουν τρεις τύποι κωνιοφόρων 

κυττάρων στον ανθρώπινο αµφιβληστροειδή, εκ των οποίων ο καθένας 

περιέχει διαφορετική χρωστική η οποία είναι πιο ευαίσθητη σε διαφορετικό 

µήκος κύµατος. Ο πρώτος τύπος κυττάρων ανταποκρίνεται σε φωτόνια 

µεγάλου µήκους κύµατος (L κωνία-long wavelength) µε µέγιστη 

απορροφητικότητα στα 564-580 nm, ο δεύτερος τύπος ανταποκρίνεται σε 

φωτόνια µεσαίου µήκους κύµατος (Μ κωνία-medium wavelength) µε µέγιστη 

απορροφητικότητα στα 534-545 nm και ο τρίτος τύπος ανταποκρίνεται σε 

µικρού µήκους κύµατος φωτόνια (S κωνία-short wavelength) µε µέγιστη 

απορροφητικότητα στα 420-440 nm. Το σύστηµα των κωνιοφόρων κυττάρων 

είναι υπεύθυνο για τη µεγάλη οπτική οξύτητα και παρουσιάζει αυξηµένη 

χωρική διακριτική ικανότητα γεγονός που οφείλεται στη µικρότερη σύγκλιση 

(στο κεντρικό βοθρίο δεν υπάρχει καθόλου σύγκλιση) και στη συγκέντρωση 

των κυττάρων αυτών στο κεντρικό βοθρίο. Περιέχουν λιγότερη 

φωτοευαίσθητη οπτική χρωστική και γι’αυτό χρειάζεται να απορροφήσουν 

εκατοντάδες φωτόνια -µικρότερη ενίσχυση- για να δηµιουργηθεί η ίδια 

απόκριση που θα προκαλούσε αποκλειστικά η απορρόφηση ενός φωτονίου 

από ένα ραβδιοφόρο κύτταρο (Kandel et al., 2008 ;Chalupa & Werner, 2003). 

 

 

Τα ραβδιοφόρα κύτταρα διεκπεραιώνουν την όραση τη νύχτα και είναι 

υπεύθυνα για την ανίχνευση του αµυδρού φωτός. Περιέχουν περισσότερη 

φωτοχρωστική και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δεσµεύουν και περισσότερο 

φως. Σε αντίθεση µε τα κωνιοφόρα κύτταρα παρουσιάζουν µικρή χρονική 

διακριτική ικανότητα και έχουν βραδείες αποκρίσεις. Ενισχύουν τα οπτικά 

σήµατα περισσότερο από τα κωνιοφόρα - ένα µόνο φωτόνιο µπορεί να 

προκαλέσει ανιχνεύσιµη ηλεκτρική απόκριση σε ένα ραβδιοφόρο κύτταρο. Το 

σύστηµα των ραβδιοφόρων κυττάρων αποδίδει µικρή οπτική οξύτητα και αυτό 

οφείλεται στην κατανοµή των ραβδιοφόρων που βρίσκονται στην περιφέρεια 

καθώς και στον µεγάλο βαθµό σύγκλισης που παρουσιάζουν αυτά τα 

κύτταρα. Ο µεγάλος βαθµός σύγκλισης οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά 

ραβδιοφόρα κύτταρα συνάπτονται µε τον ίδιο ενδιάµεσο νευρώνα (δίπολο 

κύτταρο). Υπάρχει µόνο ένας τύπος χρωστικής και γι’αυτό ανιχνεύουν ένταση 
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φωτός και είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα στο διάχυτο φως  (Kandel et al., 2008 

;Chalupa & Werner, 2003). 

 

 

    
Eικόνα 1.8: Κωνιοφόρα και ραβδιοφόρα κύτταρα. 

 

 

Η σηµαντικότερη πρωτεΐνη των φωτοϋποδοχέων είναι η ροδοψίνη των 

ραβδιοφόρων και οι οψίνες των κωνιοφόρων αντίστοιχα. Η ροδοψίνη ανήκει 

στην οικογένεια υποδοχέων που είναι συζευγµένοι µε πρωτεΐνες G και 

αποτελείται από ένα οµοιοπολικό σύµπλοκο µίας µεγάλης διαµεµβρανικής 

πρωτεΐνης, της οψίνης και ενός φωτοαπορροφητικού µορίου της ρετινάλης. Η 

οψίνη έχει 348 αµινοξέα και ελίσσεται εφτά φορές στη µεµβράνη του δισκίου 

του ραβδίου. Η ρετινάλη είναι ένα παράγωγο της βιταµίνης Α και στη µη 

ενεργοποιηµένη µορφή του µορίου βρίσκεται στην ισοµορφή 11-cis και είναι 

προσδεδεµένη στο µόριο της οψίνης. Η ρετινάλη αλλάζει ισοµορφές ανάλογα 

µε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρωτεΐνης. Η διαδικασία της 

φωτοµετατροπής αρχίζει µε την απορρόφηση φωτονίων, η οποία προκαλεί τη 

µετατροπή της 11-cis-ρετινάλης σε όλο-trans ρετινάλη. Η µετατροπή αυτή έχει 

ως αποτέλεσµα η ρετινάλη να µην εφαρµόζει πλέον στη θέση πρόσδεσης της 
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οψίνης και να µετατρέπεται σε µία ηµισταθερή µορφή την µεταροδοψίνη ΙΙ. Με 

αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται το δεύτερο στάδιο της φωτοµετατροπής. Στα 

κωνιοφόρα κύτταρα αντίστοιχα οι οπτικές χρωστικές αποτελούνται και πάλι 

από δύο µέρη: την οψίνη των κωνίων καθώς και ένα φωτοαπορροφητικό 

µόριο που είναι η 11-cis-ρετινάλη. Καθένας από τους τρεις τύπους των 

κωνιοφόρων κυττάρων των πρωτευόντων περιέχει µία διαφορετική χρωστική 

η οποία είναι κατάλληλη για την απορρόφηση του φωτός σε ένα συγκεκριµένο 

τµήµα του ορατού φάσµατος. Οι τρεις αυτές χρωστικές περιέχουν διαφορετικά 

ισοµερή της οψίνης των κωνίων, καθένα από τα οποία αλληλεπιδρά µε 

διαφορετικό τρόπο, καθιστώντας την πιο ευαίσθητη σε µία ειδική περιοχή του 

φάσµατος (Fu et al., 2007 ;Kandel et al., 2008 ;Chalupa & Werner, 2003) 

                   
Εικόνα 1.9: Το µόριο της ροδοψίνης. Διακρίνεται  η οψίνη και οι εφτά 

περιελίξεις της, διαµέσου της πλασµατικής µεµβράνης καθώς και το µόριο της 

ρετινάλης το οποίο είναι προσδεδεµένο σε αυτήν. 
ΔΙΠΟΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
 

Τα δίπολα κύτταρα είναι εξειδικευµένοι αισθητήριοι νευρώνες οι οποίοι 

συµµετέχουν στη µεταφορά µηνυµάτων στο µονοπάτι της φωτοµετατροπής 

και βρίσκονται ανάµεσα στους φωτοϋποδοχείς και στα γαγγλιακά κύτταρα. 
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Όπως υποδεικνύεται και από την ονοµασία τους τα δίπολα κύτταρα είναι 

νευρικά κύτταρα µε δύο απολήξεις. Η µία απόληξη των κυττάρων αυτών 

συνάπτεται µε τις νευρικές απολήξεις των ραβδίων ή των κωνίων –αλλά όχι 

και των δύο- και η άλλη απόληξη συνάπτεται µε τις νευρικές απολήξεις των 

γαγγλιακών κυττάρων, στα οποία µεταφέρουν µηνύµατα από τους 

φωτοϋποδοχείς ή από τα οριζόντια κύτταρα µε τα οποία επίσης δηµιουργούν 

συνάψεις. Ένα δίπολο κύτταρο ανάλογα µε το αν συνδέεται µε ραβδιοφόρο ή 

κωνιοφόρο κύτταρο ονοµάζεται αντίστοιχα ραβδιοφόρο δίπολο ή κωνιοφόρο 

δίπολο. Υπάρχουν περίπου δέκα είδη κωνιοφόρων δίπολων κυττάρων αλλά 

µόνο ένα είδος ραβδιοφόρου δίπολου κυττάρου. Τα κωνιοφόρα δίπολα 

κύτταρα µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες ,  ΟΝ και OFF. Η διάκριση 

αυτή βασίζεται στην αντίδραση των κυττάρων στο γλουταµινικό, το οποίο 

απελευθερώνεται από τους φωτοϋποδοχείς και είναι ο κύριος 

νευροδιαβιβαστής στο µονοπάτι αντιδράσεων της φωτοµετατροπής. Όταν το 

φως φτάνει σε έναν φωτοϋποδοχέα, το κύτταρο του φωτοϋποδοχέα 

υπερπολώνεται και απελευθερώνει µικρότερη ποσότητα γλουταµινικού. 

Αποκρινόµενο σε αυτό το ερέθισµα, ένα ON δίπολο κύτταρο θα εκπολωθεί σε 

αντίθεση µε ένα OFF δίπολο κύτταρο το οποίο θα υπερπολωθεί. Σε 

σκοτοπικές συνθήκες οι φωτοϋποδοχείς απελευθερώνουν γλουταµινικό, το 

οποίο αναστέλλει τα ON δίπολα κύτταρα. Σε φωτοπικές συνθήκες όµως οι 

ακτίνες φωτός αναστέλλουν την έκκριση γλουταµινικού από τους 

φωτοϋποδοχείς. Με αυτόν τον τρόπο τα  ON δίπολα ενεργοποιούνται. Ένα 

OFF δίπολο κύτταρο αντιδράει στα ίδια ερεθίσµατα-παρουσία/απουσία 

φωτός- ακριβώς µε τον αντίθετο τρόπο. Τα ραβδιοφόρα δίπολα κύτταρα δεν 

είναι ούτε ON ούτε OFF. Μέσω των αµακρυνικών κυττάρων διεγείρουν 

επιλεκτικά τα κωνιοφόρα ON δίπολα κύτταρα και αναστέλλουν-πάλι 

επιλεκτικά-  τα κωνιοφόρα OFF δίπολα κύτταρα. Τα OFF κωνιοφόρα δίπολα 

κύτταρα δηµιουργούν συνάψεις στην εξωτερική πλευρά της έσω συναπτικής 

στιβάδας ενώ τα ON κωνιοφόρα δίπολα κύτταρα δηµιουργούν συνάψεις στην 

εσωτερική πλευρά της έσω συναπτικής στιβάδας (Kandel et al., 2008 

;Chalupa & Werner, 2003). 
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Εικόνα 1.10: Σχηµατική απεικόνιση δίπολων κυττάρων. Διακρίνεται η 

προσυναπτική απόληξη καθώς και ένα οριζόντιο κύτταρο. 

      

 

Η σηµαντικότερη κατηγορία πρωτεϊνών που συναντώνται στα δίπολα κύτταρα 

είναι η οικογένεια των πρωτεϊνικών κινασών C (Protein Kinace C – PKC)  και 

ανήκουν στην κατηγορία των πρωτεϊνικών κινασών σερίνης-θρεονίνης. Η 

οικογένεια αυτή πρωτεϊνών διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη µοριακή 

σηµατοδότηση, στη ρύθµιση του κυτταρικού µεταβολισµού καθώς και στην 

ογκογένεση. Η πρωτεϊνική κινάση C είναι ένα ένζυµο εξαρτώµενο από τα 

ιόντα ασβεστίου και από τα φωσφολιπίδια. Ενεργοποιείται in vivo από το 

λιπίδιο διακυλογλυκερόλη (diacylglycerol-DAG) το οποίο παράγεται ως 

απόκριση σε µία ποικιλία ορµονών και αυξητικών παραγόντων. Αποτελείται 

από µία µονή πολυπεπτιδική αλυσίδα, η οποία περιέχει τέσσερις 

συντηρηµένες περιοχές και πέντε µεταβλητές. Η οικογένεια PKC µπορεί να 

χωριστεί σε δύο βασικές υποοικογένειες ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους σε 

δεύτερους αγγελιοφόρους. Η πρώτη υποκατηγορία είναι οι συµβατικές 

ισοµορφές (conventional), οι οποίες εξαρτώνται και από τα ιόντα ασβεστίου 

και από τη διακυλογλυκερόλη, ενώ η δεύτερη υποκατηγορία είναι οι 

πρωτότυπες ισοµορφές (novel) οι οποίες εξαρτώνται από τη 

διακυλογλυκερόλη αλλά όχι από τα ιόντα ασβεστίου. Η PKC εντοπίζεται σε 
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όλα τα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου 

του αµφιβληστροειδή. Φωσφορυλιώνει το µόριο της σεροτονίνης (5-ΗΤ) στον 

υποδοχέα της 5-HT2A και την ακετυλοχολίνη στον µουσκαρινικό υποδοχέα της 

Μ1(Kolb et al., 1993,1997 ;Mellor et al., 1998). 

 

          
Εικόνα 1.11 : Τοµή αµφιβληστροειδή αρουραίου µετά από χρώση µε 

πρωτεϊνική κινάση C. Χαρακτηριστική εικόνα των δίπολων κυττάρων και των 

απολήξεων τους. 

 

 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
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Τα οριζόντια κύτταρα είναι υπεύθυνα για τις πλευρικές συνάψεις των 

νευρικών κυττάρων στην έξω συναπτική στιβάδα του αµφιβληστροειδή των 

θηλαστικών. Υπάρχουν δύο τύποι οριζόντιων κυττάρων, ο Α-τύπος και ο Β-

τύπος. Ο Α-τύπος οριζόντιων κυττάρων αποτελείται από µεγάλα ανθεκτικά 

κύτταρα µε ακτινωτούς δενδρίτες, οι οποίοι καλύπτουν µία έκταση 150-250 

µm, ανάλογα πάντα και µε την περιοχή του αµφιβληστροειδή στην οποία 

βρίσκονται. Ο Β-τύπος οριζόντιων κυττάρων αποτελείται από µικρότερους 

δενδρίτες, καθώς όµως και από έναν τεράστιο νευράξονα ο οποίος καταλήγει 

σε ένα ιδιαιτέρως διακλαδισµένο τερµατικό προσυναπτικό άκρο. Οι δενδρίτες 

και των δύο ειδών οριζόντιων κυττάρων συνάπτονται µε τα κωνιοφόρα 

κύτταρα ενώ οι νευράξονες του Β-τύπου ενώνονται µε τα ραβδιοφόρα 

κύτταρα (Hubel D.H., 1995 ; Chalupa & Werner, 2003) 

 

Στα πρωτεύοντα παρόλα’αυτά υπάρχουν τρεις τύποι οριζόντιων κυττάρων οι 

οποίοι ονοµάζονται HΙ, HΙΙ και ΗΙΙΙ. Ο τύπος ΗΙ είναι ο κλασικός τύπος 

οριζόντιων κυττάρων στον αµφιβληστροειδή των πρωτευόντων, ο οποίος 

µοιάζει µε τον Β-τύπο αλλά έχει πολύ µικρότερο µέγεθος. Η διάµετρος των 

δενδριτών του φτάνει τα 15 µm στο κεντρικό βοθρίο και 80-100 µm στην 

περιφέρεια. Στον περιφερικό αµφιβληστροειδή η πολύ µεγαλύτερη διάµετρος 

των νευριτών επιτρέπει σε αυτά τα κύτταρα να δηµιουργούν συνάψεις µέχρι 

και µε 18 κωνία. Τα ΗΙ κύτταρα έχουν έναν λεπτό νευράξονα ο οποίος 

περνώντας µέσα από την έξω συναπτική µεµβράνη διακλαδίζεται και 

δηµιουργεί συνάψεις µε τα ραβδία. Τα ΗΙΙΙ κύτταρα είναι παρόµοια σε δοµή µε 

τα ΗΙ κύτταρα αλλά έχουν µεγαλύτερους δενδρίτες και σχήµα µη συµµετρικό. 

Ένα άλλο στοιχείο που αλλάζει είναι η κατανοµή τους στον αµφιβληστροειδή, 

διότι τα ΗΙΙΙ οριζόντια κύτταρα βρίσκονται παντού. Τα ΗΙΙΙ κύτταρα λόγω του 

µεγαλύτερου µεγέθους των δενδριτών τους συνάπτονται µε περισσότερα 

κωνία, 9-12 στον κεντρικό αµφιβληστροειδή και 20-25 στον περιφερικό 

αµφιβληστροειδή. Παρόλα’αυτά ακόµα δεν υπάρχει πληροφορία για τα 

κύτταρα µε τα οποία συνάπτεται ο νευράξονας των κυττάρων αυτών. Οι 

δενδρίτες των ΗΙΙ κυττάρων έχουν περισσότερο πολύπλοκη και αραχνοειδή 

δοµή σε σχέση µε τους άλλους δύο τύπους κυττάρων αλλά δηµιουργούν 

συνάψεις µε τα κωνία όπως και οι προηγούµενοι δύο. Αποτελούνται επίσης 

από έναν κοντό και κυµατιστό νευράξονα σε αντίθεση µε τον µακρύ και ίσιο 
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των ΗΙ και ΗΙΙΙ κυττάρων. Η σηµαντικότερη διαφορά όµως είναι ότι αυτός ο 

νευράξονας συνάπτεται µε κωνία και όχι µε ραβδία όπως ο νευράξονας των 

ΗΙ κυττάρων. Πρόσφατες ανακαλύψεις δείχνουν πως υπάρχει κάποιο 

χρωµατικό διάγραµµα συνδεσµολογίας τουλάχιστον όσον αφορά τον 

ανθρώπινο αµφιβληστροειδή (Hubel D.H., 1995 ; Chalupa & Werner, 2003). 

 

 

O πιο χαρακτηριστικός δείκτης των οριζόντιων κυττάρων είναι η καλβιδίνη-D-

28K (Calbindin-D-28K) η οποία είναι γνωστή και ως vitamin D-dependent 

calcium-binding protein. Η πρωτεΐνη αυτή είναι µία καλά συντηρηµένη διαλυτή 

πρωτεΐνη 260 αµινοξέων  (άνθρωπος, αρουραίος, ποντικός) και µεγέθους 28 

kD. Έχει ευρεία κατανοµή σε πολλούς ιστούς και δεσµεύει ιόντα ασβεστίου. 

Ανήκει µαζί µε την καλµοδουλίνη, την παρβαλβουµίνη, την τροπονίνη C και 

άλλες πρωτεΐνες σε µία οικογένεια πρωτεϊνών µικρού µοριακού βάρους οι 

οποίες δεσµεύουν ασβέστιο (Calcium Binding Proteins-CaBPs). Στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα το Ca2+ διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη συναπτική 

διαβίβαση και στην διαβίβαση µηνυµάτων µέσω του νευράξονα καθώς και οι 

δύο αυτές διαδικασίες απαιτούν την παρουσία ειδικευµένων CaBPs, οι οποίες 

έχουν ρυθµιστικό ρόλο. Η καλβιδίνη είναι ένας πολύ καλά µελετηµένος 

νευροανατοµικός δείκτης. Παρόλο που έχει ευρεία κατανοµή στους ιστούς, η 

καλβιδίνη-D-28K  παρουσιάζει ένα κυτταροειδικό πρότυπο έκφρασης. 

Τοιουτοτρόπως έχει ανοσοϊστοχηµικά εντοπιστεί σε συγκεκριµένους 

κυτταρικούς πληθυσµούς στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και ένας από αυτούς 

είναι και τα οριζόντια κύτταρα του αµφιβληστροειδή. Ο σηµαντικότερος ρόλος 

της είναι η προστασία των νευρώνων από αποπτωτικό θάνατο. Σε πολλές 

µελέτες έχει παρατηρηθεί ότι νευρώνες που περιέχουν καλβιδίνη επιβιώνουν 

έναντι άλλων που στερούνται αυτήν τη συγκεκριµένη πρωτεΐνη και 

παρουσιάζουν αυξηµένο κυτταρικό θάνατο. Η αντιαποπτωτική δράση της 

καλβιδίνης οφείλεται στο ότι η συγκεκριµένη πρωτεΐνη δρα ως ενδοκυτταρικό 

διάλυµα ασβεστίου και προστατεύει το κύτταρο από τοξικά επίπεδα ασβεστίου 

τα οποία θα οδηγούσαν στην απόπτωση (Μize RR, 1992) 
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Εικόνα 1.12: Τοµή αµφιβληστροειδή αρουραίου µετά από διπλή χρώση µε 

καλβιδίνη (κόκκινο) και καλρετινίνη (πράσινο). Τα οριζόντια κύτταρα και οι 

απολήξεις τους παρουσιάζουν θετικότητα στην καλβιδίνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΑΜΑΚΡΥΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
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Tα αµακρύινα κύτταρα είναι οι ενδιάµεσοι νευρώνες του αµφιβληστροειδή και 

συναντώνται και σε άλλα µέρη του εγκεφάλου. Είναι υπεύθυνα για το 70% της 

εισροής πληροφορίας στα γαγγλιακά κύτταρα, και επιπλέον ρυθµίζουν τα 

δίπολα κύτταρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για το υπόλοιπο 30% της εισροής 

πληροφορίας. Τα αµακρύινα κύτταρα λειτουργούν στην έσω συναπτική 

στιβάδα, η οποία και είναι η δεύτερη µεµβράνη συνάψεων και λειτουργούν 

στο µονοπάτι µεταβίβασης πληροφορίας: Φωτοϋποδοχείς - Δίπολα Κύτταρα - 

Γαγγλιακά Κύτταρα. Υπάρχουν πάνω από σαράντα είδη αµακρυνικών 

κυττάρων, τα περισσότερα των οποίων στερούνται παντελώς νευραξόνων. Σε 

αυτό ακριβώς το στοιχείο οφείλουν και το όνοµα τους. Πρόσφατες ενδείξεις 

βέβαια δείχνουν πως αρκετά είδη έχουν µακριές απολήξεις οι οποίες µοιάζουν 

µε νευράξονα και επιτελούν και τις ίδιες λειτουργίες. Η µόνη διαφορά είναι ότι 

αυτές οι απολήξεις παραµένουν στην επιφάνεια του αµφιβληστροειδή και δεν 

τον εγκαταλείπουν όπως οι νευράξονες των γαγγλιακών κυττάρων. Ο πρώτος 

βασικός διαχωρισµός των αµακρυνικών κυττάρων στηρίζεται στη διάµετρο 

των δενδριτών τους: Στενού εύρους (30-150 µm), Μικρού εύρους (150-300 

µm), Μεσαίου εύρους (300-500 µm) και Μεγάλου εύρους (>500 µm). Το 

δεύτερο σηµαντικότερο κριτήριο για το διαχωρισµό των αµακρυνικών 

κυττάρων αφορά τη διαστρωµάτωση τους. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ή 

έσω συναπτική στιβάδα µπορεί να υποδιαιρεθεί σε πέντε ισοπαχείς 

υποστιβάδες. Σε αυτές τις πέντε υποστιβάδες/στρώµατα βρίσκονται οι 

απολήξεις και κατ’επέκταση οι συνάψεις των αµακρυνικών, των δίπολων και 

των γαγγλιακών κυττάρων. Πλέον η πιο διαδεδοµένη διάκριση των 

παραπάνω κυττάρων βασίζεται στο σε ποιο στρώµα/στρώµατα βρίσκονται οι 

δενδρίτες και οι νευράξονες του εκάστοτε κυττάρου. Τα αµακρυνικά κύτταρα 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σύµφωνα µε το παραπάνω κριτήριο. 

Υπάρχουν κύτταρα τα οποία είναι µονοστρωµατικά, διστρωµατικά ή και 

τριστρωµατικά. Τα κύτταρα (είτε αµακρυνικά είτε γαγγλιακά) τα οποία 

διαπερνούν όλη την έσω συναπτική στιβάδα ονοµάζονται diffuse cells 

(Chalupa & Werner, 2003 ;Dijk F. & Kamphuis W, 2004 ;Mojumber et al.,  

2008) 
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Εικόνα 1.13: Σχηµατική απεικόνιση διάφορων τύπων αµακρυνικών κυττάρων 

(αριστερά). Αµακρυνικό κύτταρο που εκκρίνει σεροτονίνη ως νευροδιαβιβαστή 

µετά από ανοσοϊστοχηµική χρώση (δεξιά). 

 

 

 

Τα αµακρυνικά χολινεργικά κύτταρα είναι αυτά τα οποία εκκρίνουν ως 

νευροδιαβιβαστή την ακετυλοχολίνη. Η ακετυλοχολίνη είναι ο διαβιβαστής τον 

οποίο χρησιµοποιούν οι νευρώνες του νωτιαίου µυελού και κατά συνέπεια 

απελευθερώνεται σε όλες τις νευροµυϊκές συνάψεις των σπονδυλωτών. 

Χρησιµεύει ιδιαίτερα σε πολλές συνάψεις του εγκεφάλου. Συντίθεται από το 

ακετυλοσυνένζυµο Α και από την χολίνη µε τη δράση ενός ειδικού ενζύµου 

της ακετυλοτρανσφεράσης της χολίνης. Το ένζυµο αυτό συντίθεται εντός του 

κυτταρικού σώµατος του εκάστοτε νευρώνα (Dijk F. & Kamphuis W, 2004) 
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Εικόνα 1.14: Τοµή αµφιβληστροειδή αρουραίου µετά από χρώση µε 

ακετυλοτρανσφεράση της χολίνης, όπου φαίνονται αποκλειστικά τα 

χολινεργικά αµακρυνικά κύτταρα. 
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ΓΑΓΓΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
 

 

Tα γαγγλιακά κύτταρα είναι οι τελευταίοι αποδέκτες της πληροφορίας στο 

µονοπάτι της φωτοµετατροπής. Συλλέγουν τα ηλεκτρικά σήµατα που 

παράγονται  στο οπτικό µονοπάτι από τις δύο στιβάδες νευρικών κυττάρων 

που προηγούνται στη δοµή του αµφιβληστροειδή. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

της επεξεργασίας έχει ήδη διεκπεραιωθεί µέσω του µονοπατιού 

σηµατοδότησης: φωτοϋποδοχείς→δίπολα κύτταρα→γαγγλιακά κύτταρα, αλλά 

και µέσω του µονοπατιού: φωτοϋποδοχείς → οριζόντια κύτταρα→ δίπολα 

κύτταρα → αµακρυνικά κύτταρα → γαγγλιακά κύτταρα πριν φτάσει στα 

γαγγλιακά κύτταρα, και γι’ αυτό τα γαγγλιακά κύτταρα είναι ο έσχατος 

σηµατοδότης της πληροφορίας από τον αµφιβληστροειδή στον εγκέφαλο. Τα 

γαγγλιακά κύτταρα είναι µεγαλύτερα από τους περισσότερους ενδιάµεσους 

νευρώνες του αµφιβληστροειδή και οι νευράξονες τους έχουν µεγάλη 

διάµετρο έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να µεταφέρουν τα ηλεκτρικά σήµατα 

στον εγκέφαλο µε τη µορφή σειρών δυναµικών ενέργειας σε αποστάσεις 

αρκετά µεγάλες. Οι νευράξονες όλων των γαγγλιακών κυττάρων 

συγκεντρώνονται στο οπτικό νεύρο και µέσω αυτού η πληροφορία από τον 

αµφιβληστροειδή πηγαίνει στον επόµενο σταθµό που είναι ο έξω γονατώδης 

πυρήνας και στη συνέχεια ο οπτικός φλοιός. Τα γαγγλιακά κύτταρα 

χωρίζονται και αυτά µε τη σειρά τους σε υποπληθυσµούς ανάλογα µε τη 

διαστρωµάτωση τους στην έσω συναπτική στιβάδα. Οι πρώτες δύο 

κατηγορίες γαγγλιακών κυττάρων είναι τα άλφα και τα βήτα γαγγλιακά 

κύτταρα τα οποία βρίσκονται στον αµφιβληστροειδή όλων των θηλαστικών. Η 

κατανοµή τους είναι συµµετρική και σχηµατίζουν ένα υπερυψωµένο διεπίπεδο 

µωσαϊκό κατά µήκος όλου του αµφιβληστροειδή. Και οι δύο παραπάνω 

κατηγορίες κυττάρων διαχωρίζονται περαιτέρω σε κύτταρα ON και OFF 

center ανάλογα µε το στρώµα στο οποίο βρίσκονται οι δενδρίτες τους στην 

έσω συναπτική στιβάδα. Τα OFF center γαγγλιακά κύτταρα έχουν δενδρίτες 

στην sublamina a (στρώµατα 1 και 2 της έσω συναπτικής στιβάδας) και τα ON 

center γαγγλιακά κύτταρα έχουν τους δενδρίτες τους στην sublamina b ( 

στρώµατα 3, 4 και 5 της έσω συναπτικής στιβάδας). Και οι δύο ποικιλίες ( ON 
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και OFF) διατάσσονται πάντα µαζί ανά ζεύγη σε µία στενά συνδεδεµένη 

κατανοµή µε ελάχιστη επικάλυψη µεταξύ των δενδριτών τους. Και ο άλφα και 

ο βήτα τύπος κυττάρων έχουν τους µικρότερους δενδρίτες τους στην περιοχή 

του κεντρικού βοθρίου αυξάνοντας ολοένα τη συνολική διάµετρο των 

δενδριτών τους καθώς αποµακρύνονται από την περιοχή του κεντρικού 

βοθρίου προς την περιφέρεια. Για να παραµείνει δυνατή η ελάχιστη 

επικάλυψη των δενδριτών τους όσο αποµακρύνονται από το κεντρικό βοθρίο 

αυξάνεται και η απόσταση ανάµεσα σε δύο γαγγλιακά κύτταρα (Kandel et al., 

2008) 

 

Μία από τις χαρακτηριστικές πρωτεΐνες των γαγγλιακών κυττάρων είναι η 

πρωτεΐνη MAP-1 (microtubule-associated protein). Η οικογένεια αυτών των 

πρωτεϊνών αλληλεπιδρά µε τους µικροσωληνίσκους του κυτταροσκελετού. 

Συγκεκριµένα προσδένονται στις υποµονάδες της τουµπουλίνης και βοηθάει 

τους µικροσωληνίσκους στη ρύθµιση της σταθερότητας τους. Η πρωτεΐνη 

αυτή απαντάται πολύ συχνά στους νευράξονες και στους δενδρίτες των 

νευρικών κυττάρων (Black et al., 1983) 

 

 

 
Εικόνα 1.15: Τοµή αµφιβληστροειδή αρουραίου µετά από χρώση MAP-1. 

Διακρίνονται τα γαγγλιακά κύτταρα (πράσινο) τα οποία εκφράζουν την 

παραπάνω πρωτεϊνη ανάµεσα σε πολλά αµακρυνικά κύτταρα (κόκκινο). 
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ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ 
 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ 
 

H κυτταροµετρία ροής είναι µία µέθοδος µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 

παρατήρηση, η ποσοτικοποίηση και ο διαχωρισµός µικροσκοπικών 

σωµατιδίων τα οποία αιωρούνται σε µία ροή υγρού. Επιτρέπει ταυτόχρονα 

την πολυπαραµετρική ανάλυση φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων µοναδιαίων 

κυττάρων τα οποία ρέουν µέσα σε µία συσκευή ανίχνευσης οπτικών και 

ηλεκτρονικών σηµάτων (Shapiro H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001). 

 

 

 

 
Εικόνα 1.16: Ένας τυπικός κυτταροµετρητής συνδεδεµένος µε έναν 

υπολογιστή. 
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Η γενική αρχή λειτουργίας της κυτταροµετρίας ροής στηρίζεται στην 

κατευθυνόµενη ακτινοβόληση µίας υδροδυναµικά εστιασµένης ροής υγρού, 

στην οποία εµπεριέχονται τα προς µελέτη σωµατίδια, από µία ακτίνα φωτός 

και συγκεκριµένα από ένα µονοχρωµατικό λέιζερ. Η ακτινοβόληση των 

διερχόµενων σωµατιδίων είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία των σηµάτων στα 

οποία βασίζεται η ανάλυση της κυτταροµετρίας ροής. Μία σειρά 

ανιχνευτών/φωτοπολλαπλασιαστών είναι τοποθετηµένοι στο σηµείο όπου η 

ακτίνα φωτός περνάει διαµέσου της ροής. Ο ένας ανιχνευτής βρίσκεται στην 

ίδια ευθεία µε το λέιζερ και ανιχνεύει την πρόσθια σκέδαση και οι άλλοι 

βρίσκονται κάθετα στην ακτίνα και ανιχνεύουν την πλάγια σκέδαση. Κάθε 

αιωρούµενο σωµατίδιο διαµέτρου 0.2 µm έως 150 µm το οποίο το διαπερνάει 

η ακτίνα λέιζερ, σκεδάζει την ακτινοβολία και οι φθορίζουσες χρωστικές οι 

οποίες υπάρχουν ενδογενώς στο σωµατίδιο ή είναι προσκολληµένες σε αυτό 

διεγείρονται και εκπέµπουν ακτινοβολία σε µήκη κύµατος µεγαλύτερα από το 

µήκος κύµατος του λέιζερ. Αυτός ο συνδυασµός του σκεδαζόµενου φωτός και 

του φθορισµού συλλέγεται από τους φωτοανιχνευτές και µε αυτόν τον τρόπο 

καθίσταται δυνατή η ανάλυση των διακυµάνσεων της έντασης της 

ακτινοβολίας σε κάθε ανιχνευτή. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγονται 

πληροφορίες για τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του κάθε  σωµατιδίου. Οι 

διακυµάνσεις της έντασης µετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήµατα και διαβάζονται 

από το κατάλληλο λογισµικό ενός υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε 

τον κυτταροµετρητή (Shapiro H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001). 
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Εικόνα 1.17: Αρχή λειτουργίας του κυτταροµετρητή: Τα σωµατίδια περνούν 

διαµέσου της ακτίνας λέιζερ και η σκεδαζόµενη καθώς και η φθορίζουσα 

ακτινοβολία συλλέγεται από τους ανιχνευτές και µετατρέπεται σε ηλεκτρικά 

σήµατα. 
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 
 

Ένας κυτταροµετρητής ροής αποτελείται από πέντε κύρια µέρη (Shapiro 

H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001):  

 

Πρωταρχικά είναι απαραίτητη η χρήση µίας υδροδυναµικής ροής η οποία 

περιβάλλει το εναιώρηµα των σωµατιδίων. Τα προς ανάλυση σωµατίδια δεν 

διέρχονται µέσα από την κυψελίδα ροής µέσα στο αρχικό τους διάλυµα αλλά 

το διάλυµα του δείγµατος περιβάλλεται από ένα άλλο υγρό το οποίο 

ονοµάζεται sheath και αποτελεί το όχηµα για τη διέλευση των κυττάρων 

διαµέσου της ακτίνας. Το sheath είναι ένα ισότονο διάλυµα µε τα κύτταρα -

συνήθως Phosphate Buffer Saline (PBS)- το οποίο βρίσκεται σε µια δεξαµενή 

υπό πίεση και ενώνεται µε το δείγµα µέσα στην κυψελίδα ροής λίγο πριν το 

ακροφύσιο. Η διάµετρος του sheath είναι τόσο µικρή ώστε να εξασφαλίζεται η 

ροή ενός και µόνο σωµατιδίου κάθε φορά διαµέσου της ακτίνας. Ο λόγος που 

γίνεται αυτό είναι για να επιτευχθεί µία γρήγορη στρωτή ροή ( laminar flow) 

και όχι τυρβώδης. Η επιτάχυνση των σωµατιδίων είναι σηµαντική για τη 

σωστή τους ευθυγράµµιση σε σχέση µε την ακτίνα λέιζερ. Το sheath 

αναµιγνύεται ελάχιστα ή καθόλου µε το δείγµα, το οποίο παραµένει  σε έναν 

στενό κεντρικό άξονα ροής ενώ το sheath το περιβάλλει εξωτερικά. 

 

Το δεύτερο απαραίτητο συστατικό είναι µία πηγή φωτός. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται λάµπες ξένου ή Μερκουρίου, διοδικά λέιζερ ή λέιζερ αερίων 

χαµηλής ισχύος (Ιόντων Αργού στα 488 nm ή στα 514.4 nm και Ηλίου-Νέου 

στα 632.8 nm). Σε όλες τις περιπτώσεις τα ηλεκτρόνια διεγείρονται µέσα στην 

πηγή φωτός σε υψηλής ενέργειας τροχιακά µε τη βοήθεια διαφοράς 

δυναµικού και κατά την αποδιέγερση τους εκπέµπεται ενέργεια µε τη µορφή 

φωτονίων.  

 

Τρίτον, απαραίτητο είναι, ένα σύστηµα κατόπτρων και φίλτρων για την 

εστίαση του φωτός, ένα σύστηµα ανιχνευτών/φωτοπολλαπλασιαστών για τη 

µέτρηση της έντασης της ακτινοβολίας και ένας ψηφιακός µετατροπέας (ADC: 

Analog-to-Digital Converter) για τη µετατροπή των οπτικών σηµάτων σε 

ηλεκτρονικά. Το φως που εξέρχεται από τα ακτινοβοληµένα σωµατίδια είναι 
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αρχικά ένα µίγµα χρωµάτων το οποίο εξαρτάται από τα χρωµοφόρα που 

έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκάστοτε χρώση ή από τον ενδογενή φθορισµό 

ουσιών που υπάρχουν κάθε φορά στο εσωτερικό των υπό µελέτη 

σωµατιδίων. Επειδή οι φωτοανιχνευτές είναι τοποθετηµένοι σε διάφορα 

σηµεία στο χώρο µέσα στον κυτταροµετρητή είναι απαραίτητοι κατάλληλοι 

συνδυασµοί κατόπτρων και φίλτρων για να κατευθυνθεί το φως 

συγκεκριµένων µηκών κύµατος προς έναν φωτοανιχνευτή και όχι προς 

κάποιον άλλον. Τα κάτοπτρα που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό 

ονοµάζονται διχροϊκά κάτοπτρα και µπορούν να διαχωρίσουν µία φωτεινή 

ακτίνα σύµφωνα µε το χρώµα της. Τα φίλτρα λειτουργούν όπως και τα 

κάτοπτρα µόνο που τοποθετούνται υπό γωνία 90ο σε σχέση µε την οπτική 

διαδροµή, δεν ανακλούν φως αλλά απορροφούν ή απλώς επιτρέπουν τη 

διέλευση του. Οι ανιχνευτές/φωτοπολλαπλασιαστές είναι υπεύθυνοι να 

µετρούν την ένταση του φωτός που φτάνει σε αυτούς από τα ακτινοβοληµένα 

σωµατίδια και ο ψηφιακός µετατροπέας µετατρέπει την πρόσθια και την 

πλάγια σκέδαση καθώς και το φθορισµό που εκπέµπουν τα σωµατίδια σε 

ηλεκτρικά σήµατα/ηλεκτρικές ώσεις. Η ένταση των ώσεων αυτών είναι 

ανάλογη της έντασης των φωτεινών σηµάτων που προσπίπτουν στους 

φωτοανιχνευτές. 

 

Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η χρήση ενός ενισχυτή σήµατος. Η απόκριση 

του φωτοανιχνευτή στο φως µπορεί να ρυθµιστεί από το χρήστη µε δύο 

τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η αυξοµείωση της διαφοράς δυναµικού που 

εφαρµόζεται στον φωτοπολλαπλασιαστή και ο δεύτερος τρόπος είναι η 

αυξοµείωση της ενίσχυσης του ρεύµατος αφού αφήσει τον 

φωτοπολλαπλασιαστή. Οι ενισχυτές µπορεί να είναι είτε γραµµικοί είτε 

λογαριθµικοί. Για σήµατα µεγάλου εύρους έντασης χρησιµοποιείται συνήθως 

λογαριθµική ενίσχυση ενώ για σήµατα µικρού εύρους έντασης χρησιµοποιείται 

γραµµική ενίσχυση. Η λογαριθµική ενίσχυση χρησιµοποιείται για ανάλυση 

επιφανειακών και ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών ενώ η γραµµική ενίσχυση 

χρησιµοποιείται για ανάλυση DNA και κυτταρικού κύκλου. 
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Τέλος απαραίτητος είναι και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το αντίστοιχο 

λογισµικό πρόγραµµα για συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των σηµάτων. 

Τα πιο διαδεδοµένα λογισµικά προγράµµατα είναι το winMDI και το FlowJo. 

 

 

 
Εικόνα 1.18: Η οπτική διάταξη ενός κυτταροµετρητή. 
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ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΔΑΣΗ 
 

 

Οι δύο φυσικές ιδιότητες για τις οποίες δίνει πληροφορίες ο κυτταροµετρητής 

είναι οι ενδείξεις πρόσθια σκέδαση (Forward Scatter, FSC) και πλευρική 

σκέδαση (Side Scatter, SSC). Η  πρόσθια σκέδαση ορίζεται σαν το φως µε το 

ίδιο µήκος κύµατος µε αυτό της πηγής το οποίο έχει καµφθεί ελαφρώς από 

την ευθεία τροχιά εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του µε τα σωµατίδια. Το φως 

αυτό συλλέγεται από τον ανιχνευτή που είναι απέναντι και στην ίδια ευθεία µε 

το λέιζερ. H τιµή της πρόσθιας σκέδασης σχετίζεται µε το µέγεθος των 

κυττάρων, και συγκεκριµένα µε τον άξονα τους κατά µήκος της ακτίνας. Εκτός 

από τον φωτοανιχνευτή της πρόσθιας σκέδασης οι κυτταροµετρητές ροής 

έχουν συνήθως τέσσερις, πέντε ή και παραπάνω φωτοανιχνευτές 

τοποθετηµένους έτσι ώστε να ανιχνεύουν ακτινοβολία που είναι κάθετη στην 

εκπεµπόµενη του λέιζερ. Ο ένας από αυτούς, ο οποίος βρίσκεται και στη 

µικρότερη απόσταση από την ακτίνα, έχει ένα φίλτρο του ίδιου µήκους 

κύµατος µε αυτό του λέιζερ ώστε να ανιχνεύει την ακτινοβολία που σκεδάζεται 

από τα κύτταρα. Όσο πιο τραχιά και ανώµαλη είναι η πλασµατική µεµβράνη 

του κυττάρου, και όσο πιο πολύπλοκες οι εσωτερικές του δοµές: αυξηµένη 

κοκκίωση, πηχτό κυτταρόπλασµα, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η ακτινοβολία 

που σκεδάζεται από τα κύτταρα. Η σκεδαζόµενη αυτή ακτινοβολία ορίζεται ως 

πλάγια σκέδαση  Side Scatter (SSC) και είναι η ακτινοβολία µε το ίδιο µήκος 

κύµατος µε την πηγή, η οποία σκεδάζεται από ένα κύτταρο σε γωνία 90ο σε 

σχέση µε την ακτίνα λέιζερ. Η SSC αναφέρεται συχνά και ως κοκκιώδες διότι 

η κυτταροµετρία ροής εφαρµόζεται ιδιαίτερα για µελέτη κυττάρων της 

αιµοποιητικής σειράς και τα κοκκιοκύτταρα του αίµατος  έχουν µεγαλύτερη 

πλάγια σκέδαση από τα υπόλοιπα κυτταρικά συστατικά του αίµατος. Οι 

υπόλοιποι κάθετοι φωτοανιχνευτές στην πηγή ακτινοβολίας συλλέγουν την       

φθορισµό που εκπέµπεται από τις χρωστικές των σωµατιδίων (Shapiro 

H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001).   
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Εικόνα 1.19: Απεικόνιση ενός τυπικού διαγράµµατος κυτταροµετρίας ροής. 

Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η πρόσθια σκέδαση η οποία σχετίζεται µε 

το µέγεθος των κυττάρων , ενώ στον κάθετο άξονα απεικονίζεται η πλάγια 

σκέδαση η οποία σχετίζεται µε την πολυπλοκότητα της δοµής του κυττάρου. 

Το δείγµα προς ανάλυση είναι κύτταρα της αιµοποιητικής γραµµής λόγω του 

ότι η κυτταροµετρία ροής βρίσκει πολλές εφαρµογές και είναι καλά µελετηµένη 

στο πεδίο της αιµατολογίας. 

 

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ 

 

Οι εφαρµογές της κυτταροµετρίας ροής είναι ολοένα αυξανόµενες και τα 

αποτελέσµατα της µεθόδου είναι γρήγορα και ακριβή. Η πλέον διαδεδοµένη 

χρήση της σε κλινικά και σε ερευνητικά πρωτόκολλα είναι η χρώση και 

ανάλυση επιφανειακών και ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών διάφορων 

πληθυσµών κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση 

επιφανειακών πρωτεϊνών η οποία χρησιµεύει στην αναγνώριση διάφορων 

κυτταρικών υποτύπων αλλά και στη µελέτη της διακύµανσης του αριθµού 

τους ή στη µεταβολή του φαινοτύπου τους σε παθολογικές και µη 

καταστάσεις. Άλλες εφαρµογές είναι η διάκριση των κυτταρικών συστατικών 

του  αίµατος, η χρώση και ανάλυση νουκλεϊκών οξέων, η ανάλυση 

ανευπλοειδίας, η ανάλυση του κυτταρικού κύκλου, η ανάλυση 

χρωµοσωµάτων, η σχετική ή/και απόλυτη ποσοτικοποίηση των κυτταρικών 
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διαιρέσεων, η κινητική αύξησης κυτταρικού ασβεστίου και η κυτταροµετρία 

ροής σε υδάτινα οικοσυστήµατα (Shapiro H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001). 

ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΧΡΩΣΗ 
 

Η χρώση µπορεί να είναι απευθείας ή έµµεση. Στην απευθείας χρώση το 

αντίσωµα είναι συζευγµένο µε κάποιο χρωµοφόρο και συγκεκριµένα κάθε 

µόριο αντισώµατος είναι συζευγµένο µε πολλά µόρια χρωµοφόρου. 

Απαραίτητη είναι και η παρουσία ξένης πρωτεΐνης που αποτρέπει τη µη ειδική 

δέσµευση του αντισώµατος. Στην έµµεση χρώση επωάζονται τα κύτταρα µε 

ένα µη φθορίζον αντίσωµα (πρωτογενές αντίσωµα εναντίον της πρωτεΐνης 

στόχου) και ακολουθεί µία δεύτερη επώαση µε ένα αντίσωµα συζευγµένο µε 

χρωµοφόρο. Το δεύτερο αντίσωµα αναγνωρίζει και δεσµεύεται ειδικά στο 

πρώτο αντίσωµα. Τα πλεονεκτήµατα της έµµεσης χρώσης είναι ότι έχουµε 

ενίσχυση του σήµατος και ότι δίνει µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση πολλών 

χρωµοφόρων για το ίδιο πρώτο αντίσωµα. Τα µειονεκτήµατα της έµµεσης 

χρώσης είναι ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία, αυξάνει την πιθανότητα µη 

ειδικών δεσµεύσεων και θέτει περιορισµούς σε πειράµατα που απαιτούνται 

πολλαπλές χρώσεις. Και στα δύο είδη χρώσεων χρησιµοποιούνται 

µονοκλωνικά αντισώµατα εναντίον των πρωτεϊνών στόχων. Για την ανίχνευση 

και ανάλυση ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών τα κύτταρα πρέπει να καταστούν 

διαπερατά για να γίνει προσβάσιµη η προς ανάλυση πρωτεΐνη στο αντίσωµα. 

Επιπλέον ταυτόχρονα τα κύτταρα πρέπει να µονιµοποιηθούν για να 

διατηρήσουν τη δοµική τους ακεραιότητα. Για να γίνουν διαπερατά τα κύτταρα 

χρησιµοποιείται συνήθως ένα ήπιο απορρυπαντικό, όπως η σαπωνίνη ή το 

Triton –x  και για την µονιµοποίηση τους χρησιµοποιείται συνήθως η 

παραφορµαλδεύδη. Για να αυξηθεί η ευαισθησία των ενδοκυτταρικών 

χρώσεων για εκκρινόµενες πρωτεϊνες χρησιµοποιούνται κάποιοι αναστολείς 

της µεταφοράς πρωτεϊνών στο σύστηµα Golgi ή στο ενδοπλασµατικό δίκτυο. 

Με τον αναστολέα µονενσίνη οι εκκρινόµενες πρωτεΐνες συσσωρεύονται στο 

σύστηµα Golgi ενώ µε τον αναστολέα µπρεφελντίνη Α συσσωρεύονται στο 

αδρό ενδοπλασµατικό δίκτυο και έτσι αυξάνονται τα µόρια-στόχοι για τα 
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µονοκλωνικά αντισώµατα. Με ενδοκυτταρική χρώση µπορεί να µελετηθεί  και 

η ενεργοποίηση κάποιων πρωτεϊνών κατά τη µεταγωγή σηµάτων στο 

εσωτερικό του κυττάρου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση αντισωµάτων έναντι 

ενεργών φωσφωρυλιωµένων περιοχών των µορίων αυτών. Στο τέλος της 

διαδικασίας τα κύτταρα διέρχονται από τον κυτταροµετρητή είτε ζωντανά είτε 

µετά από µονιµοποίηση (Shapiro H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001). 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Η κυτταροµετρία ροής είναι µια τεχνική που απαιτούνται πολλά δείγµατα 

ελέγχου. Ανάλογα µε τον αριθµό των χρωµοφόρων που χρησιµοποιούνται 

χρειάζονται και τα αντίστοιχα δείγµατα ελέγχου µε µία µόνο χρώση. Επιπλέον 

χρειάζεται ένα δείγµα που περιέχει κύτταρα χωρίς χρώση, το οποίο θα δώσει 

πληροφορία για το βασικό φθορισµό ή αυτοφθορισµό εξαιτίας ενδογενών 

φθοριζόντων µορίων. Μία τρίτη κατηγορία δειγµάτων ελέγχου περιλαµβάνει 

δείγµατα που έχουν επωαστεί µε τα αντισώµατα ίδιας υποτάξης µε το 

πειραµατικό αντίσωµα αλλά δεν παρουσιάζουν ειδικότητα για κάποιες από τις 

πρωτεϊνες των κυττάρων που αναλύονται. Αυτό το δείγµα ελέγχου χρειάζεται 

επειδή η Fc περιοχή των αντισωµάτων µπορεί να δεσµευτεί σε κάποιους 

υποδοχείς  στην επιφάνεια κυττάρων και επιπλέον διότι νεκρά κύτταρα µέσα 

στο δείγµα κατακρατούν αντισώµατα µε µη ειδικό τρόπο (Shapiro H.,2003 ; 

Longobardi G.A., 2001). 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Η απεικόνιση των δεδοµένων γίνεται µε µονοπαραµετρικά, διπαραµετρικά ή 

τριπαραµετρικά διαγράµµατα. Η πιο συχνή απεικόνιση γίνεται µε 

διπαραµετρικά διαγράµµατα και οι τύποι των απεικονίσεων είναι το dot plot, 

density plot, contour plot και 3D plot. Η dot plot απεικόνιση έχει το 

µειονέκτηµα του κορεσµού, δηλαδή όταν υπάρχουν πολλά σηµεία σε µία 

περιοχή δεν είναι δυνατή η διάκριση ποσοτικών διαφορών, ενώ οι υπόλοιπες 

τρεις απεικονίσεις δείχνουν µε ακριβέστερο τρόπο τις αναλογίες των 

κυτταρικών πληθυσµών. Πολύ συχνή είναι και η χρήση ιστογραµµάτων που 
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είναι µονοπαραµετρικά διαγράµµατα όταν µελετάται ένα µόνο στοιχείο ανά 

κυτταρικό πληθυσµό (Shapiro H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001). 

           
 

 

     
Εικόνα 1.20: Διαγράµµατα απεικόνισης των κυττάρων στην κυτταροµετρία 

ροής. Από αριστερά και δεξιόστροφα : Dot plot, Histogram, Density plot, 

Contour plot. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ποσοτικοποίηση των κυττάρων του 

αµφιβληστροειδή σε ζωικό πειραµατικό µοντέλο είναι η µονιµοποίηση του 

ιστού και κατόπιν η δηµιουργία τοµών µε σκοπό την παρατήρηση τους σε 

µικροσκόπιο και την περαιτέρω ανάλυση. Ο ιστός στην πλειοψηφία των 

πειραµάτων φιξάρεται σε 4% παραφορµαλδεύδη ή σε γλουταραλδεϋδη και 

ακολουθεί είτε κρυοπροστασία σε 30% σουκρόζη και δηµιουργία παγωµένων 

τοµών είτε αφυδάτωση σε αιθανόλη και δηµιουργία τοµών µετά από 

εγκλεισµό σε πλαστική ουσία ή παραφίνη. Στη συνέχεια οι τοµές του 

αµφιβληστροειδή υπόκεινται χρώση ανάλογα µε τον σκοπό του εκάστοτε 

πειράµατος και παρατηρούνται σε οπτικό ή ηλεκτρονικό µικροσκόπιο κάτω 

από συγκεκριµένη τελική µεγέθυνση (x 200, x 400, x 640) και συγκεκριµένες 

συνθήκες φωτισµού. Οι πιο συνηθισµένες χρώσεις για µέτρηση πυρήνων 

είναι η DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindole) η οποία προσδένεται ισχυρά στο 

DNA και η TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl tranferase dUTP nick end 

labeling) µε την οποία ανιχνεύεται το κατατµηµένο DNA και µε αυτόν τον 

τρόπο ποσοτικοποιούνται τα αποπτωτικά κύτταρα. Για προσδιορισµό 

συγκεκριµένου κυτταρικού τύπου χρησιµοποιείται ανοσοϊστοχηµική χρώση. 

Το τελευταίο στάδιο για την ποσοτικοποίηση είναι η καταµέτρηση των 

κυττάρων κάτω από το µικροσκόπιο από έναν παρατηρητή ή η συλλογή 

εικόνων και η περαιτέρω επεξεργασία µε λογισµικό πρόγραµµα 

ποσοτικοποίησης (ΝIH Image Software-Image J, NIH, Bethesda, Maryland, 

USA). Τέλος τα αποτελέσµατα του πειραµατικού δείγµατος συγκρίνονται 

πάντα µε ένα δείγµα ελέγχου. Για µεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

της παραπάνω µεθόδου έχουν υιοθετηθεί διάφορες στρατηγικές. Όσο 

αναφορά την παρασκευή των τοµών ο αµφιβληστροειδής χωρίζεται σε 

τέσσερα τεταρτηµόρια (ραχιαίο-ρινικό, ραχιαίο-βρεγµατικό, κοιλιακό-ρινικό και 

κοιλιακό-βρεγµατικό) και τα κύτταρα υπολογίζονται ανά τµήµα τεταρτηµορίου 

όπου το κάθε τµήµα έχει σταθερό πλάτος και µεταβλητό µήκος. Για να 

αντιµετωπιστεί το µεγάλο εύρος τιµών λόγω της µεταβλητότητας των 

διαστάσεων του κάθε τµήµατος το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει 
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πολλαπλασιάζοντας το µήκος επί το πλάτος του κάθε τµήµατος και 

υπολογίζεται σε κύτταρα ανά κυβικό χιλιοστό. Εναλλακτικά ένας άλλος 

τρόπος είναι η µέτρηση των κυττάρων από πολλές διαφορετικές τοµές. Όσο 

αναφορά τώρα την αντικειµενικότητα του παρατηρητή κατά τη διάρκεια της 

µέτρησης των κυττάρων κάτω από το µικροσκόπιο, αυτή αυξάνεται αφενός µε 

την επανάληψη της µέτρησης (κάθε µέτρηση επαναλαµβάνεται και από έναν 

δεύτερο παρατηρητή) και αφετέρου από την µη γνώση της φύσης του 

δείγµατος -πειραµατικό/δείγµα ελέγχου (Cook et al., 1995; Berglin et al., 1997; 

Faude et al., 2001; Hisatomi et al., 2002; Yang et al., 2004; Vugler et al., 

2008;Lei et al., 2008).  

 

Σε ανθρώπινο αµφιβληστροειδή η ποσοτικοποίηση των κυττάρων µπορεί να 

λάβει χώρα µόνο σε παθολογικές καταστάσεις µετά από αφαίρεση τµηµάτων 

κατά τη διάρκεια υαλοειδεκτοµής. Η µέθοδος που ακολουθείται είναι η ίδια µε 

αυτή που περιγράφηκε παραπάνω και ο ιστός ποσοτικοποιείται µετά από 

χρώση TUNEL (Arroyo et al., 1995) 
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ΣΚΟΠΟΣ  
 

 

Ο αµφιβληστροειδής χιτώνας αποτελείται από διάφορες κατηγορίες νευρικών 

κυττάρων τα οποία είναι υπεύθυνα για τη φωτοµετατροπή και τη µεταβίβαση 

της πληροφορίας στον εγκέφαλο.  Όπως και όλοι οι υπόλοιποι νευρώνες, οι 

νευρώνες του αµφιβληστροειδή δεν έχουν δυνατότητα αναγέννησης (Kandel 

et al., 2008). Λόγω αυτού, ο αριθµός τους µειώνεται πολύ σε περίπτωση 

παθολογικών καταστάσεων οι οποίες οδηγούν στην εκφύλιση των κυττάρων 

αυτών και ιδιαίτερα των φωτοϋποδοχέων. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η 

τύφλωση µέσω προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου (Tombran-Tink & 

Barnstable, 2007). Για το λόγο αυτό πραγµατοποιούνται διαρκώς µελέτες 

νευροπροστασίας του αµφιληστροειδή µε στόχο τη µείωση του αποπτωτικού 

ρυθµού (Guarneri et al., 2003;Marigo, 2007).  

 

 

Απαραίτητο εργαλείο για τις παραπάνω µελέτες είναι η ακριβής γνώση του 

αριθµού των κυττάρων του αµφιβληστροειδή και η ύπαρξη µεθόδων 

ποσοτικοποίησης τόσο σε υγιή όσο και σε αποπτωτικό ιστό έτσι ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων και η διεξαγωγή 

αντίστοιχων συµπερασµάτων.  

 

Έως τώρα η ποσοτικοποίηση των κυττάρων του αµφιβληστροειδή γίνεται µε 

ιστολογικά παρασκευάσµατα και καταµέτρηση κυττάρων. Η συγκεκριµένη 

µέθοδος είναι ηµιποσοτική και χρονοβόρα. Η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 

τρεις ηµέρες για να ολοκληρωθεί και τα αποτελέσµατα προκύπτουν ανά τοµή 

ή ανά εικόνα τοµής. Παρότι υπάρχει επαναληψιµότητα δεν µπορούν να 

διεξαχθούν ακριβή συµπεράσµατα ανά αµφιβληστροειδή, αφού είναι 

αδύνατον να καταµετρηθούν όλες οι τοµές. Επίσης η διαδικασία 

πραγµατοποιείται σε µονιµοποιηµένο και όχι σε ζωντανό ιστό και η έκβαση 
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των αποτελεσµάτων εξαρτάται από την αντικειµενικότητα του εκάστοτε 

παρατηρητή.  

 

Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εφαρµογή και η διερεύνηση µίας 

µεθόδου ποσοτικοποίησης στους διάφορους πληθυσµούς νευρικών κυττάρων 

υγιούς αµφιβληστροειδή η οποία να παρέχει ακριβή, αντικειµενικά και άµεσα 

αποτελέσµατα. Η µέθοδος αυτή είναι η κυτταροµετρία ροής η οποία είναι µία 

µέθοδος παρατήρησης, ποσοτικοποίησης και διαχωρισµού κυτταρικών 

σωµατιδίων. Τα ερωτήµατα τα οποία θα απαντηθούν είναι αρχικά η 

δυνατότητα χρήσης αυτής της µεθόδου στους πληθυσµούς νευρικών 

κυττάρων του αµφιβληστροειδή και στη συνέχεια η δυνατότητα 

ποσοτικοποίησης τους. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ 
 
Σε όλα τα πειράµατα της παρούσης εργασίας χρησιµοποιήθηκαν θηλυκοί και 

αρσενικοί αρουραίοι ράτσας Sprague-Dawley και βάρους 200-300 gr. Τα ζώα 

ήταν τοποθετηµένα σε κλουβιά (3-4 ζώα ανά κλουβί) και είχαν ελεύθερη και 

συνεχή πρόσβαση σε νερό και τροφή. Τηρούνταν ένας δωδεκάωρος κύκλος 

εναλλαγής φωτός- σκοταδιού. Η ευθανασία των ζώων γινόταν µέσα σε 

πλαστικό θάλαµο µε εισπνοές διαιθυλαιθέρα εντός περίπου δέκα λεπτών. 

Όλες οι πειραµατικές διαδικασίες που απαιτούσαν χειρισµό πειραµατόζωων 

έγιναν σύµφωνα µε τις πρότυπες διεργασίες οι οποίες έχουν οριστεί από το 

ARVO ( Association for Research in Vision and Ophthalmology’s Statement 

for the Use of Animals in Ophthalomologic and Vision Research ). 

 

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ 

 
Μετά τη θανάτωση των ζώων ακολουθούσε η αφαίρεση και λήψη των 

οφθαλµών. Οι οφθαλµοί στη συνέχεια εµβαπτίζονταν σε φωσφορικό 

ρυθµιστικό διάλυµα χλωριούχου νατρίου (Phosphate Buffer saline-PBS) 0.1 M 

pH 7.4 στον πάγο. Στη συνέχεια αφαιρούνταν προσεκτικά µε 

µικροχειρουργικό ψαλίδι ο εναποµείναντας ιστός επιπεφυκότα και µε µία 

χειρουργική λόγχη 19 G δηµιουργούνταν µία οπή ελάχιστα χιλιοστά κάτω από 

το σκληροκερατοειδικό όριο. Περαιτέρω ακολουθούσε περιµετρικό κόψιµο του 

κερατοειδή και αφαίρεση του µαζί µε τον κρυσταλλοειδή φακό και τη 

µεγαλύτερη ποσότητα υαλοειδούς. Ο ιστός τοποθετούνταν µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι από την πάνω πλευρά ο αµφιβληστροειδής και από την κάτω ο 

σκληρός χιτώνας µε το οπτικό νεύρο. Με µικροσπόγγο και δηµιουργώντας 

αντίσταση πιέζοντας προς τα κάτω το χοριοειδή αφαιρούνταν ο 

αµφιβληστροειδής χιτώνας ο οποίος έµενε προσκολληµένος πάνω στο 

µικροσπόγγο. Τέλος ο αµφιβληστροειδής αφαιρούνταν από το µικροσπόγγο 
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µε χορήγηση PBS κάτω από συνθήκες έντονης ροής µε τη βοήθεια µίας 

σύριγγας 10ml 19G. Όλες οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν γίνονταν κάτω 

από στερεοσκόπιο και οι ιστοί διατηρούνταν στον πάγο.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΗ  
 

 

Η διάσπαση του ιστού επιτυγχάνονταν προσθέτοντας δύο ml 1x τρυψίνης 

διαλυµένης σε EDTA (Ethylene-diamine-tetraacetic acid) ανά 

αµφιβληστροειδή και οι ιστοί επωάζονταν για είκοσι λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Στη συνέχεια, για να σταµατήσει η δράση της τρυψίνης 

προστίθεντο ανά ιστό τρεις όγκοι ( έξι ml) θρεπτικού διαλύµατος το οποίο 

περιείχε 0.5% γενταµυκίνη και 5% εµβρυϊκό ορό βοδιού (Foetal Bovine 

Serum-FBS). Ακολουθούσε οµογενοποίηση του διαλύµατος µε πιπετάρισµα 

µέσω µίας σύριγγας 5 ml µε βελόνα 19G. Τα κύτταρα στη συνέχεια 

φυγοκεντρούνταν , και η πελλέτες επαναδιαλύονταν σε 100 µl διαλύµατος 

intraprep solution 1 (Beckman-Coulter). Ακολουθούσε επώαση για δεκαπέντε 

λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου σε απόλυτο σκοτάδι. Με το αντιδραστήριο 

αυτό οι πλασµατικές µεµβράνες των κυττάρων καθίσταντο διαπερατές. Μετά 

από δεύτερη φυγοκέντρηση οι πελλέτες επαναδιαλύονταν εκ νέου σε 100 µl 

διαλύµατος intraprep solution 2 (Beckman-Coulter) και τα κύτταρα 

επωάζονταν ξανά για δεκαπέντε λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου σε απόλυτο 

σκοτάδι µε αποτέλεσµα τη µονιµοποίηση τους. Έπειτα τα κύτταρα 

επωάζονταν µε το εκάστοτε πρωτογενές αντίσωµα για τριάντα λεπτά στους 

4oC και φυγοκετρούνταν για µία ακόµα φορά. Εν συνεχεία επωάζονταν για 

δεκαπέντε λεπτά µε φυσιολογικό ορό κατσίκας µε σκοπό να εµποδιστεί η µη 

ειδική πρόσδεση του αντισώµατος. Aκολουθούσε νέα φυγοκέντρηση και οι 

πελλέτες επαναδιαλύονταν µε σκοπό να δεχτούν το δεύτερο αντίσωµα το 

οποίο έφερε το χρωµοφόρο. Τα κύτταρα επωάζονταν για τριάντα λεπτά στους 

4oC σε απόλυτο σκοτάδι και φυγοκεντρούνταν εκ νέου. Τέλος οι πελλέτες 

επαναδιαλύονταν και προστίθεντο 200 µl ανά ιστό 4% παραφορµαλδεϋδη µε 

σκοπό τη µονιµοποίηση τους. Όλες οι φυγοκεντρήσεις έγιναν σε θερµοκρασία 

δωµατίου στις 1600 rpm και τα κύτταρα πάντα φυγοκεντρούνταν αφού είχε 

προστεθεί σε αυτά διάλυµα κυτταροµετρίας (1x PBS-0.5% FBS).  
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Τα πρωτογενή αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα παρακάτω : 

Monoclonal Anti- Calbindin-D-28K, Clone CB-955 (Sigma)  για χρώση των 

οριζόντιων κυττάρων, Mouse Anti-Choline Acetyltransferase (ChAT) 

Monoclonal Antibody (Millipore-Chemicon) για χρώση των αµακρυνικών 

χολινεργικών κυττάρων, Monoclonal Anti-Rhodopsin Clone 1D4 (Sigma) για 

τη χρώση των φωτοϋποδοχέων, Monoclonal Anti-Protein Kinace C Clone 

MC5 (Sigma) για τη χρώση των ραβδιοφόρων δίπολων κυττάρων, 

Monoclonal Anti-Microtubule Associated Protein -1 (ευγενική χορηγία της 

Καθηγήτριας κ.Θερµού) για τη χρώση των γαγγλιακών κυττάρων. Τα 

δευτερογενή αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το Alexa Fluor 594 

goat anti-mouse IgG (H+L)*highly cross adsorbed* (Molecular Probes) 

 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FlowJo 8.7 
 

Σε όλα τα δείγµατα της παρούσης εργασίας αναλύθηκαν 100.000 γεγονότα σε 

διαγράµµατα τύπου density pseudo-color plot,  πάντα µε τον ίδιο τρόπο ο 

οποίος και περιγράφεται παρακάτω: Το δείγµα αρχικά πέρναγε από τον 

κυτταροµετρητή και έδινε µία εικόνα του συνολικού πληθυσµού όλων των 

κυττάρων, ζωντανών και νεκρών. Το πρώτο διάγραµµα που αναλύονταν 

πάντα είχε στον οριζόντιο άξονα την πλάγια σκέδαση (SSC) και στον 

οριζόντιο άξονα την πρόσθια σκέδαση (FSC). Και οι δύο άξονες ήταν σε 

λογαριθµική κλίµακα. Σε όλα τα δείγµατα που αναλύθηκαν ταυτοποιούνταν 

δύο πληθυσµοί. Ο πρώτος πληθυσµός ήταν αυτός των λεµφοκυττάρων και ο 

δεύτερος πληθυσµός αυτός των νευρικών κυττάρων. Το δεύτερο διάγραµµα 

στην ανάλυση είχε τους ίδιους άξονες αλλά εµπεριείχε µόνο τα ζωντανά 

κύτταρα. Το gate αυτό δηµιουργείται σε όλα τα πειράµατα κυτταροµετρίας 

εµπειρικά από τον χρήστη ο οποίος λαµβάνει υπόψιν του κύτταρα τα οποία 

βρίσκονται εφαπτοµενικά στους άξονες διότι κανένα κύτταρο δεν µπορεί να 

έχει µηδενικό µέγεθος ή ανύπαρκτη πολυπλοκότητα. Με αυτό το gate 

αποκλείονται όλα τα νεκρά κύτταρα, τα κυτταρικά υπολείµµατα καθώς και ο 
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ηλεκτρονικός θόρυβος του µηχανήµατος. Σε αυτό το δεύτερο διάγραµµα 

ταυτοποιούνταν οι ίδιοι πληθυσµοί, αυτός των λεµφοκυττάρων και αυτός των 

νευρικών κυττάρων.  

 

 

 

  
Εικόνα 2.1:Το αριστερό διάγραµµα απεικονίζει το σύνολο των κυττάρων. Έχει 

γίνει ένα µεγάλο τετράγωνο gate το οποίο περιλαµβάνει όλα τα ζωντανά 

κύτταρα και το οποίο αποµονώνεται και απεικονίζεται στο διάγραµµα δεξιά. Και 

στα δύο διαγράµµατα έχουν δηµιουργηθεί gates για τους πληθυσµούς των 

λεµφοκυττάρων και των νευρικών κυττάρων και διακρίνονται τα ποσοστά του 

κάθε πληθυσµού επί το σύνολο. Τα gates αυτά είναι ακαθόριστου σχήµατος 

για να περιλαµβάνουν όλα τα κύτταρα. Ο κάθετος άξονας είναι η πρόσθια 

σκέδαση (log FSC) και ο οριζόντιος την πλάγια σκέδαση (log SSC). 

 

 

Τα επόµενα διαγράµµατα στην ανάλυση προσδιόριζαν την ένταση του 

φθορισµού και για τους δύο πληθυσµούς. Ο κάθετος άξονας υπολογίζει την 

πλάγια σκέδαση (SSC) σε γραµµική κλίµακα και ο οριζόντιος άξονας την 

ένταση του φθορισµού σε λογαριθµική κλίµακα (PC5). Για να υπολογιστεί ο 
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φθορισµός δηµιουργείται ένα καινούργιο gate το οποίο φυσιολογικά 

τοποθετείται µετά την τιµή 100 στον οριζόντιο άξονα. Οι τιµές πριν από την 

τιµή 100 θεωρούνται αρνητικός φθορισµός και δεν λαµβάνονται υπόψιν. Είναι 

δυνατόν σύµφωνα µε τους κατασκευαστές να τοποθετείται η αρχή του gate 

µέχρι και 0.2 µονάδες πίσω από την τιµή 1 (100). Παρόλα αυτά στην 

πραγµατικότητα η αρχή του gate πολλές φορές τοποθετείται εµπειρικά από το 

χρήστη πιο κοντά στην αρχή των αξόνων, ακριβώς στο σηµείο που τελειώνει 

ο συµπαγής πληθυσµός κυττάρων µε αρνητικό φθορισµό. Για τον υπολογισµό 

της έντασης του φθορισµού στα νευρικά κύτταρα αφαιρείται η τιµή της 

έντασης φθορισµού από το δείγµα το οποίο έχει υποστεί χρώση µόνο µε το 

δευτερογενές αντίσωµα. (Με τον ίδιο τρόπο επεξεργάζονταν και ο πληθυσµός 

των λεµφοκυττάρων, ο οποίος πάντα παρουσίαζε αρνητική ένταση 

φθορισµού) 

 

 

 

  
Εικόνα 2.2: Στο αριστερό διάγραµµα απεικονίζεται η ένταση του φθορισµού 

των λεµφοκυττάρων το οποία πλέον απεικονίζονται σε ένα διάγραµµα πλάγιας 
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σκέδασης/φθορισµού. Δεξιά είναι το αντίστοιχο διάγραµµα των νευρικών 

κυττάρων. 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚA ΚΥΤΤΑΡA ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΗ-ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων ήταν η 

ύπαρξη δειγµάτων ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αντικειµενική 

σύγκριση των πειραµατικών δειγµάτων µε τα µη πειραµατικά  καθώς επίσης 

και η έλλειψη ύπαρξης φθορισµού υποστρώµατος. Τα δείγµατα ελέγχου 

περιλάµβαναν κύτταρα από αµφιβληστροειδή αρουραίου, τα οποία δεν είχαν 

υποστεί καµία χρώση µε αντισώµατα αλλά είχαν επεξεργαστεί µε τον ίδιο 

τρόπο µε τα πειραµατικά δείγµατα. Και ο πληθυσµός των λεµφοκυττάρων 

αλλά και ο πληθυσµός των νευρικών κυττάρων δεν παρουσιάζαν θετική 

ένταση φθορισµού άρα ο φθορισµός υποστρώµατος των δειγµάτων ήταν 

µηδαµινός.  
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Εικόνα 3.3: Αριστερά παρουσιάζεται το σύνολο των κυττάρων και δεξιά το 

σύνολο των ζωντανών κυττάρων. Διακρίνονται οι πληθυσµοί των νευρικών 

κυττάρων και των λεµφοκυττάρων. ( Κάθετος άξονας: FSC log, Οριζόντιος 

άξονας: SSC log) 

  
Εικόνα 3.4: Η ένταση του φθορισµού στους πληθυσµούς των λεµφοκυττάρων 

(αριστερά) και των νευρικών κυττάρων (δεξιά). Δεν υπάρχει καµία θετικότητα 

στο φθορισµό. ( Κάθετος άξονας:  SSC, Οριζόντιος άξονας: PC5 log) 
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ΦΩΤΟΫΠΟΔΟΧΕΙΣ 

 
Η πρώτη οµάδα κυττάρων που αναλύθηκε στον κυτταροµετρητή ήταν οι 

φωτοϋποδοχείς. Στα δείγµατα τα οποία είχαν υποστεί χρώση µόνο µε το 

δευτερογενές αντίσωµα (χρωµοφόρο) οι πληθυσµοί των λεµφοκυττάρων και 

των νευρικών κυττάρων δεν παρουσίασαν θετική ένταση φθορισµού, άρα 

εξασφαλίσθηκε η µη ύπαρξη παθητικής συγκόλλησης του αντισώµατος στην 

επιφάνεια των κυττάρων. Επίσης ο πληθυσµός των λεµφοκυττάρων δεν 

παρουσίασε καµία θετικότητα στην ένταση φθορισµού µετά από χρώση µε 

αντι-ροδοψίνη σε πλήρη αντίθεση µε τα νευρικά κύτταρα που παρουσίασαν 

µία έντονη θετικότητα στην ένταση φθορισµού. Το 56.42% παρουσίασε 

θετικότητα µετά από τη χρώση µε αντί-ροδοψίνη. Οι φωτοϋποδοχείς λοιπόν 

καταλαµβάνουν το 56.42% του συνολικού πληθυσµού των νευρικών 

κυττάρων. 
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Eικόνα 3.5: Απεικόνιση του συνολικού αριθµού κυττάρων του δείγµατος. 

Αριστερά: Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: 

Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-ροδοψίνη.  

( Κάθετος άξονας : FSC log, Οριζόντιος άξονας : SSC log) 

   
Eικόνα 3.6: Απεικόνιση των ζωντανών κυττάρων του δείγµατος. Αριστερά: 

Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα 

µετά από χρώση µε αντί-ροδοψίνη. 

( Κάθετος άξονας : FSC log, Οριζόντιος άξονας : SSC log) 
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Eικόνα 3.7: Ένταση του φθορισµού των λεµφοκυττάρων. Αριστερά: Δείγµα 

µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα µετά από 

χρώση µε αντί-ροδοψίνη. 

( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος άξονας : PC5 log) 

    
Eικόνα 3.8: Ένταση του φθορισµού των νευρικών κυττάρων. Αριστερά: Δείγµα 

µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα µετά από 

χρώση µε αντί-ροδοψίνη ( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος άξονας : PC5 

log) 
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ΔΙΠΟΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
 
 

Η δεύτερη οµάδα κυττάρων που αναλύθηκε ήταν τα δίπολα κύτταρα. Στα 

δείγµατα τα οποία είχαν υποστεί χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα 

(χρωµοφόρο) οι πληθυσµοί των λεµφοκυττάρων και των νευρικών κυττάρων 

δεν παρουσίασαν θετική ένταση φθορισµού, άρα εξασφαλίσθηκε η µη ύπαρξη 

παθητικής συγκόλλησης του αντισώµατος στην επιφάνεια των κυττάρων. Ο 

πληθυσµός των λεµφοκυττάρων δεν παρουσίασε καµία θετικότητα στην 

ένταση φθορισµού µετά από χρώση µε αντί-πρωτεϊνική κινάση C  σε πλήρη 

αντίθεση µε τα νευρικά κύτταρα που παρουσίασαν θετικότητα στην ένταση 

φθορισµού. Το 2.19% παρουσίασε θετικότητα µετά από τη χρώση µε αντί-

πρωτεϊνική κινάση C. Τα δίπολα κύτταρα λοιπόν καταλαµβάνουν το 2.19% 

του συνολικού πληθυσµού των νευρικών κυττάρων. 
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Eικόνα 3.9: Απεικόνιση του συνολικού αριθµού κυττάρων του δείγµατος.  

Αριστερά: Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. 

Δεξιά: Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-PKC.  

( Κάθετος άξονας : FSC log, Οριζόντιος άξονας : SSC log) 

  
 
Eικόνα 3.10: Απεικόνιση των ζωντανών κυττάρων του δείγµατος. Αριστερά: 

Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. 

Δεξιά: Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-PKC.  

( Κάθετος άξονας : FSC log, Οριζόντιος άξονας : SSC log) 
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Eικόνα 3.11: Ένταση του φθορισµού των λεµφοκυττάρων. Αριστερά: Δείγµα 

µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα µετά από 

χρώση µε αντί-PKC. ( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος άξονας : PC5 log) 

   
 
Eικόνα 3.12: Ένταση του φθορισµού των νευρικών κυττάρων. Αριστερά: 

Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα.  

Δεξιά: Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-PKC.  

( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος άξονας : PC5 log) 
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ΓΑΓΓΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
 
 

 Η τρίτη οµάδα κυττάρων που αναλύθηκε ήταν τα γαγγλιακά κύτταρα. Στα 

δείγµατα τα οποία είχαν υποστεί χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα 

(χρωµοφόρο) οι πληθυσµοί των λεµφοκυττάρων και των νευρικών κυττάρων 

δεν παρουσίασαν θετική ένταση φθορισµού, άρα εξασφαλίσθηκε η µη ύπαρξη 

παθητικής συγκόλλησης του αντισώµατος στην επιφάνεια των κυττάρων. Ο 

πληθυσµός των λεµφοκυττάρων δεν παρουσίασε καµία θετικότητα στην 

ένταση φθορισµού µετά από χρώση µε αντί-MAP1 σε πλήρη αντίθεση µε τα 

νευρικά κύτταρα που παρουσίασαν θετικότητα στην ένταση φθορισµού. Το 

7.31% παρουσίασε θετικότητα µετά από τη χρώση µε αντί- MAP1 . Τα 

γαγγλιακά κύτταρα λοιπόν καταλαµβάνουν το 7.31% του συνολικού 

πληθυσµού των νευρικών κυττάρων. 

 
 

    
 
Eικόνα 3.13: Απεικόνιση του συνολικού αριθµού κυττάρων του δείγµατος. 

Αριστερά: Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. 



 64 

Δεξιά: Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-MAP-1.  

( Κάθετος άξονας: FSC log, Οριζόντιος άξονας: SSC log) 

   
 

Eικόνα 3.14: Απεικόνιση των ζωντανών κυττάρων του δείγµατος. 

Αριστερά: Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα.  

Δεξιά: Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-MAP-1.  

( Κάθετος άξονας : FSC log, Οριζόντιος άξονας : SSC log) 
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Eικόνα 3.15: Ένταση του φθορισµού των λεµφοκυττάρων. Αριστερά: Δείγµα  

µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα µετά από 

χρώση µε αντί-MAP-1. ( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος άξονας : PC5 log) 

 
 

   
 

Eικόνα 3.16: Ένταση του φθορισµού των νευρικών κυττάρων. Αριστερά: 

Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα 

µετά από χρώση µε αντί-MAP-1. ( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος άξονας : 

PC5 log) 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
 
 
 
Η τέταρτη οµάδα κυττάρων που αναλύθηκε ήταν τα οριζόντια κύτταρα. Στα 

δείγµατα τα οποία είχαν υποστεί χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα 

(χρωµοφόρο) οι πληθυσµοί των λεµφοκυττάρων και των νευρικών κυττάρων 

δεν παρουσίασαν θετική ένταση φθορισµού, άρα εξασφαλίσθηκε η µη ύπαρξη 

παθητικής συγκόλλησης του αντισώµατος στην επιφάνεια των κυττάρων. Ο 

πληθυσµός των λεµφοκυττάρων δεν παρουσίασε καµία θετικότητα στην 

ένταση φθορισµού µετά από χρώση µε αντί-καλβιδίνη σε πλήρη αντίθεση µε 

τα νευρικά κύτταρα που παρουσίασαν θετικότητα στην ένταση φθορισµού. Το 

1.12% παρουσίασε θετικότητα µετά από τη χρώση µε αντί-καλβιδίνη . Τα 

οριζόντια κύτταρα λοιπόν καταλαµβάνουν το 1.12% του συνολικού 

πληθυσµού των νευρικών κυττάρων. 
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Eικόνα 3.17: Απεικόνιση του συνολικού αριθµού κυττάρων του δείγµατος. 

Αριστερά: Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. 

Δεξιά: Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-καλβιδίνη.  

( Κάθετος άξονας: FSC log, Οριζόντιος άξονας: SSC log) 

 

    
 
Eικόνα 3.18: Απεικόνιση των ζωντανών κυττάρων του δείγµατος. 

Αριστερά: Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα.  

Δεξιά: Δείγµα µετά από χρώση µε αντί-καλβιδίνη.  

( Κάθετος άξονας : FSC log, Οριζόντιος άξονας : SSC log) 
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Eικόνα 3.19: Ένταση του φθορισµού των λεµφοκυττάρων. Αριστερά: Δείγµα  

µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα µετά από 

χρώση µε αντί-καλβιδίνη. ( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος άξονας : PC5 

log) 

   
 

Eικόνα 3.20: Ένταση του φθορισµού των νευρικών κυττάρων. Αριστερά: 

Δείγµα µετά από χρώση µόνο µε το δευτερογενές αντίσωµα. Δεξιά: Δείγµα 

µετά από χρώση µε αντί-καλβιδίνη. ( Κάθετος άξονας : SSC, Οριζόντιος 

άξονας : PC5 log) 
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Η κυτταροµετρία ροής είναι µία µέθοδος η οποία είναι συνυφασµένη µε την 

κύτταρα του ανοσοποιητικού και του αιµοποιητικού συστήµατος και 

χρησιµοποιείται ευρέως τόσο στη βασική έρευνα όσο και ως διαγνωστικό 

µέσο σε πάρα πολλές παθήσεις οι οποίες σχετίζονται µε τα παραπάνω 

κύτταρα. Στην οφθαλµολογία ακόµα δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδοµένη αν 

και τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται όλο και πιο συχνά και σε βασικό αλλά 

και σε κλινικό επίπεδο. Στον αµφιβληστροειδή οι κύριες εφαρµογές της µέχρι 

τώρα σχετίζονται κυρίως µε τα κύτταρα της αιµοποιητικής σειράς. Παρά 

πολλές µελέτες οι οποίες ασχολούνται µε την ιδιαίτερη ανοσολογική 

συµπεριφορά του οφθαλµού χρησιµοποιούν την κυτταροµετρία ως εργαλείο 

για την µελέτη συγκεκριµένων κυτταρικών πληθυσµών (Gregerson et al., 

2003 & Xu et al., 2007 & Eter et al., 2008) όπως επίσης και για τη µελέτη 

καταστάσεων φλεγµονής και αυτοάνοσων νοσηµάτων (Liversidge et al., 1993 

& Wax et al., 2008). Μία άλλη εφαρµογή της κυτταροµετρίας σχετίζεται µε 

τους διάφορους πληθυσµούς νευρογλοιακών κυττάρων του αµφιβληστροειδή 

και την αλληλεπίδραση τους µε τα νευρικά κύτταρα. ( Mano et al., 1991 & 

Scheef et al., 2005). Μέχρι σήµερα η κυτταροµετρία ροής δεν έχει εφαρµοστεί 

µε σκοπό την ποσοτικοποίηση υγιών νευρικών κυττάρων από 

αµφιβληστροειδή αρουραίου παρά µόνο µία φορά στα γαγγλιακά κύτταρα 

ύστερα όµως από έγχυση ενός συγκεκριµένου µορίου για σήµανση (Yang et 

al., 2000). Στις υπόλοιπες µελέτες στις οποίες χρησιµοποιείται η 

κυτταροµετρία ροής ως εργαλείο είναι όλες πειράµατα in vitro και αφορούν 

κάποια συγκεκριµένη κυτταρική σειρά σε καλλιέργεια (Carmody et al., 1998). 

 

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
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Η κυτταροµετρία ροής είναι µία µέθοδος η οποία εφαρµόζεται σε διαλύµατα 

µοναδιαίων κυττάρων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα κύτταρα δεν είναι 

επαρκώς διαχωρισµένα και υπάρχουν συσσωµατώµατα η µέθοδος δίνει 

λανθασµένα αποτελέσµατα και δεν είναι δυνατή η διάκριση των διάφορων 

πληθυσµών στο εκάστοτε δείγµα διότι δεν εξασφαλίζεται η ροή ενός και µόνο 

σωµατιδίου κάθε φορά διαµέσου της ακτίνας. Με τη µέθοδο που περιγράφηκε 

παραπάνω έγινε εφικτή η αποµόνωση ολόκληρου του ιστού. Επίσης µε τη 

δράση της τρυψίνης και µε συνεχόµενο και καλό πιπετάρισµα επιτεύχθηκε η 

άριστη αποµόνωση των κυττάρων µε επακόλουθο το σωστό διαχωρισµό των 

κυτταρικών πληθυσµών. Ένας άλλος βασικός παράγοντας στην 

κυτταροµετρία ροής είναι η ύπαρξη ενός µεγάλου ποσοστού ζωντανών 

κυττάρων στο δείγµα µετά το τέλος της όλης επεξεργασίας. Τα νεκρά κύτταρα, 

ο ηλεκτρονικός θόρυβος του µηχανήµατος και τα κυτταρικά υπολείµµατα 

αποκλείονται δηµιουργώντας µία λογική πύλη η οποία δεν τα περιλαµβάνει 

και εστιάζει µόνο στα ζωντανά. Λόγω του ότι τα κύτταρα περνούν µία 

µακροσκελή επεξεργασία είναι αναµενόµενο να υπάρχουν αρκετές απώλειες. 

Στην παρούσα εργασία σε έναν αριθµό πειραµάτων n = 30 επιτεύχθηκε ένα 

ποσοστό πάνω από το 60% του συνόλου, ζωντανών κυττάρων (µέση τιµή = 

55.1%). Η ύπαρξη ζωντανών κυττάρων επιβεβαιώθηκε µε χρώση σταγόνων 

του διαλύµατος και παρατήρηση τους στο µικροσκόπιο. Τα πειράµατα αυτά 

έγιναν στο αιµατολογικό εργαστήριο του Πανεπιστηµιακού Γενικού 

Νοσοκοµείου και τα κύτταρα επεξεργάστηκαν µε την ίδια χρώση που 

επεξεργάζονται τα δείγµατα εγκεφαλονωτιαίου υγρού καθώς επίσης και µε τη 

χρωστική coomassie blue µε την οποία έγινε εφικτή η διάκριση µεταξύ 

ζωντανών και νεκρών κυττάρων καθώς και η παρατήρηση των διάφορων 

κυτταρικών πληθυσµών που υπήρχαν στα δείγµατα (νευρικά κύτταρα και 

κύτταρα της αιµοποιητικής σειράς).  

 

Μία άλλη δυσκολία η οποία έπρεπε να ληφθεί υπόψιν και να αντιµετωπιστεί 

είναι ο αυτοφθορισµός των κυττάρων  καθώς επίσης και η παθητική 

συγκόλληση των αντισωµάτων στα κύτταρα. Αυτός είναι και ο λόγος που στα 

πειράµατα της κυτταροµετρίας, η χρώση των κυττάρων είναι άµεση, δηλαδή 

χρησιµοποιούνται αντισώµατα στα οποία είναι προσδεδεµένη η φθορίζουσα 

ουσία έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παραπάνω παράµετροι. Παρόλ’ 
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αυτά, αυτήν την στιγµή στο εµπόριο δεν διατίθενται µονοκλωνικά αντισώµατα 

προσδεδεµένα µε χρωµοφόρο εναντίον των πρωτεϊνών που βρίσκονται στους 

πληθυσµούς των νευρικών κυττάρων του αµφιβληστροειδή (πιθανότατα λόγω 

της µη ιδιαίτερης χρήσης της µεθόδου για τους συγκεκριµένους κυτταρικούς 

πληθυσµούς) και έτσι αναγκαστικά επιλέχθηκε η έµµεση χρώση. Έγιναν 

πειράµατα µε διάφορες συγκεντρώσεις του δευτερογενούς αντισώµατος αλλά 

και µε διάφορες συγκεντρώσεις  φυσιολογικού ορού (ανοσοσφαιρίνες) 

κατσίκας, του οποίου ο ρόλος είναι να εµποδίζει την µη ειδική πρόσδεση του 

χρωµοφόρου αντισώµατος στα κύτταρα και προέρχεται πάντα από το ίδιο 

είδος από το οποίο είναι και το εκάστοτε δευτερογενές αντίσωµα. Οι 

ποσότητες του φυσιολογικού ορού που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 100, 200 και 

500 µικρόλιτρα ανά δείγµα. Έγιναν επίσης δοκιµές και χωρίς χρήση ορού. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα του ορού που 

χρησιµοποιείται τόσο αυξάνεται αντί να περιορίζεται η µη ειδική σύνδεση. 

Επίσης έγινε σαφές ότι η χρήση ορού περιόριζε πολύ περισσότερο τη µη 

ειδική πρόσδεση συγκριτικά µε τη µη χρήση, άρα η καλύτερη ποσότητα ήταν 

τα 100 µικρόλιτρα φυσιολογικού ορού κατσίκας ανά δείγµα σε συνδυασµό µε 

το δευτερογενές αντίσωµα το οποίο ήταν κατσικίσιο. Οι ποσότητες 

δευτερογενούς αντισώµατος που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 3, 5, 8 και 10 

µικρόλιτρα. Δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στα αποτελέσµατα για 

συγκεντρώσεις από 5 µικρόλιτρα και πάνω σε αντίθεση µε τα 3 µικρόλιτρα 

στα οποία η θετικότητα της χρώσης ήταν ελάχιστα µεγαλύτερη από τα άβαφα 

κύτταρα. Λαµβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω δεδοµένα σε όλα τα πειράµατα 

αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν πέντε µικρόλιτρα δευτερογενούς 

αντισώµατος ανά δείγµα. Μελλοντικά µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι µε την 

παρασκευή αντισωµάτων συζευγµένων µε το χρωµοφόρο τα αποτελέσµατα 

θα είναι ακόµα πιο ακριβή και θα µειωθεί στο ελάχιστο ο φθορισµός 

υποβάθρου καθώς και η παθητική συγκόλληση.  

 

Ένας τελευταίος παράγοντας που έπρεπε να διερευνηθεί ήταν η δηµιουργία 

οπών στην κυτταρική µεµβράνη µε τη χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού. 

Όλα τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την µελέτη ήταν 

εναντίον ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών οπότε ήταν απαραίτητη η χρήση 

κάποιου παράγοντα ο οποίος θα καθιστούσε διαπερατή την κυτταρική 
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µεµβράνη. Η χρήση όµως ενός τέτοιου αντιδραστηρίου υπήρχε πιθανότητα να 

κάνει τα κύτταρα πολύ ευαίσθητα και να µην επιβιώνουν στο τέλος της 

διαδικασίας. Έγιναν δοκιµές µε και χωρίς χρήση απορρυπαντικού και 

αποδείχτηκε ότι µόνο µετά τη δηµιουργία οπών ήταν δυνατή η χρώση. Παρότι 

οι πρωτεϊνες είχαν αρκετά µικρό µοριακό βάρος δεν ήταν δυνατό να 

διαπεράσουν τη µεµβράνη µε απλή διάχυση. Από τα απορρυπαντικά που 

δοκιµάστηκαν το µοναδικό κατάλληλο ήταν το Intraprep της εταιρίας 

Beckman-Coulter διότι ήταν το µοναδικό µε το οποίο διατηρούνταν τα κύτταρα 

ζωντανά. Με όλα τα υπόλοιπα δεν επιβίωνε ούτε το 10% των κυττάρων. 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάλυση των δεδοµένων ήταν η 

ταυτοποίηση των διάφορων κυτταρικών πληθυσµών µέσα στο δείγµα. Ο 

πρώτος πληθυσµός που εντοπίστηκε, ο οποίος ήταν και ο πολυπληθέστερος, 

ήταν ο υπό µελέτη πληθυσµός των νευρικών κυττάρων. Ο πληθυσµός αυτός 

είχε µεγάλο εύρος και στο µέγεθος και στην κοκκίωση διότι τα νευρικά 

κύτταρα (κυρίως οι φωτοϋποδοχείς) ποικίλουν αρκετά ως και προς τις δύο 

αυτές φυσικές ιδιότητες οπότε η µεγάλη τοπογραφική διασπορά ήταν 

αναµενόµενη. Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται κάποιος δείκτης ο οποίος να 

εκφράζεται σε όλους τους τύπους νευρικών κυττάρων του αµφιβληστροειδή 

ώστε να ταυτοποιηθεί ο πληθυσµός αυτός και έπειτα από ειδική χρώση. 

Παρόλ’ αυτά, τα κύτταρα τα οποία παρουσίαζαν θετική ένταση φθορισµού 

µετά από χρώση µε κάποιο ειδικό δείκτη νευρικών κυττάρων του 

αµφιβληστροειδούς εντοπίζονταν πάντα µέσα στον παραπάνω πληθυσµό. Για 

τον εντοπισµό τυχόν νεκρών κυττάρων µέσα στον πληθυσµό αυτόν έγιναν 

πειράµατα χρώσης µε ιωδιούχο προπίδιο-Propidium Iodide (ευγενική χορηγία 

του Καθηγητή κ. Μπούµπα) το οποίο σηµαίνει τα νεκρά κύτταρα και τα 

ποσοστά που προέκυψαν ήταν αµελητέα.  

 

Η δεύτερη µεγαλύτερη πληθυσµιακά κυτταρική οµάδα η οποία απαντάται σε 

έναν φυσιολογικό αµφιβληστροειδή, πέρα από τα νευρικά κύτταρα, είναι η 

οµάδα των λεµφοκυττάρων. Η οµάδα αυτή αρχικά προσδιορίστηκε εµπειρικά 

σύµφωνα µε την τοπογραφία των κυττάρων στον κυτταροµετρητή (µέγεθος 
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και κοκκίωση). Στη συνέχεια, µε σκοπό την επαλήθευση των αποτελεσµάτων, 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα στα οποία τα κύτταρα επωάστηκαν µε το 

µονοκλωνικό αντίσωµα mouse anti-Ly5/anti-CD45 (ευγενική χορηγία του 

Καθηγητή κ. Τσατσάνη), το οποίο είναι πανλεµφοκυτταρικός δείκτης. Τα 

αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν ότι η κυτταρική οµάδα η οποία ταυτοποιούνταν 

ως λεµφοκύτταρα παρουσίαζε θετική ένταση φθορισµού µετά από χρώση µε 

το συγκεκριµένο αντίσωµα.  

 

Ο πληθυσµός των ερυθροκυττάρων δεν εντοπίζεται σε αυτά τα διαγράµµατα 

διότι τα εν λόγω κύτταρα λύονται κατά τη διαδικασία δηµιουργίας οπών στην 

πλασµατική µεµβράνη των υπόλοιπων κυττάρων. Υπάρχουν ακόµα κάποιες 

οµάδες κυττάρων της αιµοποιητικής σειράς  οι οποίες βρίσκονται σε έναν 

φυσιολογικό αµφιβληστροειδή άλλα δεν µελετήθηκαν και δεν παρουσιάζονται 

σε αυτήν την µελέτη (πολυµορφοπύρηνα, µακροφάγα, µονοκύτταρα) διότι 

αποτελούν συντριπτικές µειοψηφίες. Ενδεικτικά πειράµατα χρώσης των 

κυττάρων µε το µονοκλωνικό αντίσωµα mouse anti-ED2 (ευγενική χορηγία 

του Καθηγητή κ. Κουρούµαλη) το οποίο είναι δείκτης των µακροφάγων ήρθαν 

να επιβεβαιώσουν την παραπάνω άποψη µιας και ο πληθυσµός των 

µακροφάγων δεν ξεπερνούσε το 2% του συνόλου. 

 

 

 Μία άλλη µεγάλη κυτταρική οµάδα είναι αυτή της νευρογλοίας. Στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα των σπονδυλωτών υπάρχουν 10-15 φορές περισσότερα 

νευρογλοιακά κύτταρα απ’ότι νευρώνες. Οι σηµαντικότερες οµάδες 

νευρογλοιακών κυττάρων στον αµφιβληστροειδή είναι τα 

ολιγοδενδροκύτταρα, τα αστροκύτταρα και τα κύτταρα Muller. Τα 

νευρογλοιακά κύτταρα βρίσκονται σε όλα τα µεγέθη λόγω της µεγάλης 

ποικιλότητας τους. Λογικά πολλά από αυτά εµπεριέχονται µέσα στο gate του 

πληθυσµού των νευρικών κυττάρων αλλά µέχρι τώρα δεν έχουν γίνει 

πειράµατα για τον αποκλεισµό τους. Σε µελλοντικά πειράµατα ο στόχος είναι 

ο αποκλεισµός των νευρογλοιακών κυττάρων από το σύνολο είτε µε µηχανική 

διάσπαση είτε µε χρώση µε κάποιον πανευρογλοιακό δείκτη-anti Glial 

Fibrillary Acidic protein(anti-GFAP) και µετέπειτα αποκλεισµό τους.  
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
 

Στη συνέχεια των πειραµάτων και αφού προηγουµένως είχαν διερευνηθεί και 

σταθεροποιηθεί όλοι οι παραπάνω παράµετροι ακολούθησαν πειράµατα για 

την ποσοτικοποίηση των κυττάρων. Τα αποτελέσµατα για κάθε πληθυσµό 

επαναλήφθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές. Η µεγαλύτερη πληθυσµιακή οµάδα 

η οποία µελετήθηκε ήταν οι φωτοϋποδοχείς και συγκεκριµένα τα ραβδία. Ο 

λόγος για τον οποίο µελετήθηκαν αποκλειστικά τα ραβδία είναι διότι ο 

αµφιβληστροειδής του αρουραίου αποτελείται στο 97% από ραβδία και µόνο 

το υπόλοιπο 3% από κωνία. (Fu et al., 2007 & Carter-Dawson  et al., 1979). 

Τα ραβδία λοιπόν καταλαµβάνουν περίπου το 57% του συνόλου των 

νευρικών κυττάρων και κατ’ επέκταση το 31.35% του συνόλου των κυττάρων 

του αµφιβληστροειδή. Το αποτέλεσµα αυτό είναι πλήρως αναµενόµενο διότι οι 

φωτοϋποδοχείς συνιστούν το µεγαλύτερο ποσοστό από τα νευρικά κύτταρα 

του αµφιβληστροειδή. Στον ανθρώπινο αµφιβληστροειδή υπάρχουν 120 

εκατοµµύρια ραβδία και άλλα 6 εκατοµµύρια κωνία. Ο αριθµός βέβαια καθώς 

και η αναλογία κωνίων-ραβδίων διαφέρει ανάµεσα στα διάφορα είδη και 

εξαρτάται από το εάν το ζώο είναι ηµερόβιο ή νυχτόβιο.  (Chalupa et 

al.,2003). 

 

 Η δεύτερη κατηγορία νευρικών κυττάρων πληθυσµιακά ήταν αυτή των 

γαγγλιακών κυττάρων τα οποία καταλαµβάνουν το 7% του συνόλου των 

νευρικών κυττάρων και το 3.85% του συνολικού πληθυσµού κυττάρων του 

αµφιβληστροειδή. Στον ανθρώπινο αµφιβληστροειδή υπάρχουν περίπου 1.3 

εκατοµµύρια γαγγλιακά κύτταρα και η αναλογία µε τους φωτοϋποδοχείς είναι 

125:1. Στον αµφιβληστροειδή αρουραίου από τη συγκεκριµένη µελέτη δεν 

προκύπτει αυτή η αναλογία αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε οι αναλογίες 

διαφέρουν πολύ από είδος σε είδος. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε 

αντίθεση µε τα αποτελέσµατα τα οποία δείχνουν τα γαγγλιακά κύτταρα να 
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καταλαµβάνουν το 7% του συνόλου των κυττάρων του αµφιβληστροειδή 

(Yang et al., 2000) το οποίο µπορεί να οφείλεται είτε σε διαφορετική ανάλυση 

είτε στη διαφορετική χρώση των κυττάρων αυτών και µένει να επιβεβαιωθεί µε 

αναγωγή στο σύνολο των κυττάρων ότι τα γαγγλιακά κύτταρα αριθµούν 

περίπου 113.000-118.000 (Forrester et al., 1967;Fukuda et al., 1977). 

Η τρίτη οµάδα, τα δίπολα κύτταρα, είναι µία αρκετά µικρότερη οµάδα 

κυττάρων στον αµφιβληστροειδή αλλά πολλά περισσότερα αριθµητικά από τα 

οριζόντια κύτταρα. Τα δίπολα κύτταρα καταλαµβάνουν το 2.19% του συνόλου 

των νευρικών κυττάρων και το 1.2% του συνολικού αµφιβληστροειδή. Τα 

οριζόντια κύτταρα συνιστούν το πολύ µικρό ποσοστό του 1.12% των 

νευρικών κυττάρων και µόλις το 0.62% του συνόλου. Στην έως τώρα 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν υπάρχουν δεδοµένα για τις αναλογίες των 

δίπολων και οριζόντιων κυττάρων σε φυσιολογικό αµφιβληστροειδή 

αρουραίου. Στο µέλλον πρέπει τα πειράµατα να επαναληφθούν περισσότερες 

φορές καθώς και να µελετηθεί η νευρογλοία η οποία καταλαµβάνει ένα µεγάλο 

ποσοστό κυττάρων στον αµφιβληστροειδή. Πραγµατοποιήθηκε και ένας 

µικρός αριθµός πειραµάτων για την ποσοτικοποίηση των χολινεργικών 

αµακρυνικών κυττάρων, τα οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι ένας από 

τους πολλούς υποπληθυσµούς των αµακρυνικών κυττάρων. Τα 

αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται διότι παρουσίασαν µεγάλη διασπορά στις 

τιµές αλλά µία πρώτη ένδειξη είναι ότι καταλαµβάνουν το 0.6% του συνόλου 

των νευρικών κυττάρων. 

 

 
 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 

 
Στην πλειοψηφία των ευρηµάτων σχηµατίζονταν δύο αµιγείς πληθυσµοί 

κυττάρων, ένας των λεµφοκυττάρων και ένας των νευρικών κυττάρων. Σε 

έναν µικρό αριθµό δειγµάτων όµως η τοπογραφία των κυττάρων ήταν αρκετά 

διαφορετική. Δηµιουργούνταν και πάλι ο πληθυσµός των λεµφοκυττάρων 

καθώς επίσης και δύο αµιγείς υποπληθυσµοί οι οποίοι εµπεριέχονταν µέσα 

στον πληθυσµό των νευρικών κυττάρων (ο πληθυσµός ο οποίος 
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ταυτοποιούνταν ως νευρικά κύτταρα στα προηγούµενα διαγράµµατα). Από 

αυτούς τους δύο πληθυσµούς ο πρώτος (υποπληθυσµός α) παρουσίαζε 

µικρή διασπορά στο µέγεθος και µέτρια διασπορά στην πολυπλοκότητα. Τα 

κύτταρα αυτού του πληθυσµού ήταν σχετικά µικρά (από 0.5-1 στη 

λογαριθµική κλίµακα του µεγέθους) και λιγότερα από αυτά του 

υποπληθυσµού β. Ο δεύτερος πληθυσµός (υποπληθυσµός β) παρουσίαζε 

πολύ µεγάλη διασπορά στο µέγεθος και ελάχιστη διασπορά στην 

πολυπλοκότητα. Τα κύτταρα αυτού του πληθυσµού ήταν πολύ µεγαλύτερα 

(από 20-100 στη λογαριθµική κλίµακα του µεγέθους) και πολύ περισσότερα 

σε αριθµό. Τα αποτελέσµατα επαναλαµβάνονταν σε έξι οφθαλµούς (τρία ζώα) 

οπότε είναι απαραίτητη η µελλοντική διερεύνηση της ύπαρξης ή µη αυτής της 

τοπογραφίας και η διαίρεση του πληθυσµού των νευρικών κυττάρων σε δύο 

ξεχωριστούς υποπληθυσµούς. Παρόλ’ αυτά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να 

σχετίζεται η τοπογραφία αυτή µε την ηλικία λαµβάνοντας υπόψιν ότι και τα 

τρία αυτά ζώα ήταν αρκετά νεαρά σε σχέση µε τα υπόλοιπα καθώς ακόµη και 

το γεγονός ότι σε νεαρή ηλικία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η ωρίµανση των 

νευρώνων και η τελική τους κατανοµή στις στιβάδες του αµφιβληστροειδή 

(Chen et al., 2004;Finlay et al., 2008).  

 

 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
 
 

Στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι κάποιοι κυτταρικοί πληθυσµοί-οριζόντια, 

γαγγλιακά και δίπολα κύτταρα-έχουν σαφή τοπογραφία µέσα στο σύνολο των 

νευρικών κυττάρων. Πιο συγκεκριµένα τα δίπολα κύτταρα οριοθετούνται σε 

αρκετά µεγάλα µεγέθη (100-200 στη λογαριθµική κλίµακα), τα γαγγλιακά 

κύτταρα κυµαίνονται σε µικρότερα µεγέθη (50-20 στη λογαριθµική κλίµακα) 

και τα οριζόντια κύτταρα σε αρκετά µικρότερα µεγέθη (20-5 στη λογαριθµική 

κλίµακα). Δηµιουργώντας λογικές πύλες (gates) σε αυτά τα µεγέθη  µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µικρών υποπληθυσµών µέσα στο σύνολο των 

νευρικών κυττάρων αυξάνεται κατά πολύ το ποσοστό των κυττάρων (θετική 

ένταση φθορισµού). Συγκεκριµένα τα δίπολα κύτταρα αυξάνουν το ποσοστό 

τους από 2.19%  σε 29%, τα γαγγλιακά κύτταρα από 3.31% σε 10% και τα 
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οριζόντια κύτταρα από 7.12% σε 22.2%. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι 

φυσιολογικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι συγκεκριµένες τρίτες οµάδες κυττάρων 

αποτελούνται ως επί το πλείστον από κύτταρα µε πανοµοιότυπα µεγέθη και 

χαρακτηριστικά οπότε δεν αναµένονται να βρίσκονται σε όλο το εύρος της 

οµάδας των νευρικών κυττάρων όπως οι φωτοϋποδοχείς και 

συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του διαγράµµατος. Το εύρηµα 

αυτό παρότι δεν δίνει πληροφορία για το σύνολο των κυττάρων στο νευρικό 

πληθυσµό διαχωρίζει τις συγκεκριµένες κυτταρικές οµάδες και µπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για τη µελέτη ενός και µόνο τύπου 

νευρικών κυττάρων. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

Η κυτταροµετρία ροής είναι µία µέθοδος η οποία µπορεί να εφαρµοστεί 

αποτελεσµατικά στους διάφορους πληθυσµούς των νευρικών κυττάρων του 

αµφιβληστροειδή και µε τη χρήση του κατάλληλου δείκτη να επιτευχθεί 

διαχωρισµός και ποσοτικοποίηση. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου σε σχέση 

µε τις ηµιποσοτικές παρατηρήσεις κυττάρων στο µικροσκόπιο από ιστολογικά 

παρασκευάσµατα είναι πολλά. Η µέθοδος εφαρµόζεται σε ολόκληρο τον ιστό 

του αµφιβληστροειδούς και τα αποτελέσµατα προκύπτουν κατευθείαν ανά 

οφθαλµό και όχι ανά εικόνα ή ανά τοµή. Η µέθοδος είναι ακριβής και 

υλοποιείται πολύ γρήγορα καθώς και οι µετρήσεις παρουσιάζουν 

αντικειµενικότητα διότι δεν εξαρτώνται από κάποιον παρατηρητή. Ακόµα το 

πείραµα γίνεται in vivo αφού η πλειοψηφία των κυττάρων τη στιγµή της 

µέτρησης είναι ζωντανά σε πλήρη αντίθεση µε τον µονιµοποιηµένο ιστό των 

ιστολογικών χρώσεων ή τις in vitro µελέτες κυτταροκαλλιεργειών. Σε 

µελλοντικά πειράµατα η κυτταροµετρία ροής θα αποδειχτεί ένα ιδιαίτερα 

χρήσιµο εργαλείο για µελέτη οποιασδήποτε παραµέτρου στους πληθυσµούς 

των νευρικών κυττάρων του αµφιβληστροειδούς καθώς και για πειράµατα 

νευροπροστασίας/απόπτωσης που είναι ένα φλέγον ζήτηµα στην 

οφθαλµολογία.  
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Στους µελλοντικούς στόχους περιλαµβάνεται και η χρήση της κυτταροµετρίας 

ροής ως εργαλείο διαχωρισµού των διάφορων πληθυσµών νευρικών 

κυττάρων µε αποτέλεσµα την αποµόνωση τους και την περαιτέρω καλλιέργεια 

και ανάλυση στο εργαστήριο. Μερικοί κυτταροµετρητές ροής έχουν την 

ικανότητα όχι µόνο να εντοπίζουν έναν κυτταρικό τύπο µετά από κατάλληλη 

χρώση αλλά µπορούν να επιτύχουν και το φυσικό τους διαχωρισµό. Έχουν 

δηλαδή τη δυνατότητα να αποµονώσουν σε έναν σωλήνα µέσα στο µηχάνηµα 

τα επιθυµητά κύτταρα- και µόνο αυτά- σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής κατά 

τη διάρκεια του πειράµατος. Ο διαχωρισµός αυτός επιτυγχάνεται µετά από 

επιλογή συγκεκριµένου κυτταρικού πληθυσµού έπειτα από χρώση µε τον 

κατάλληλο δείκτη και η καθαρότητα του εναιωρήµατος µπορεί να προσεγγίσει 

ακόµα και το 99%.  

 

 

Μία ακόµα πιθανή εφαρµογή είναι η χρήση της κυτταροµετρίας ροής για τη 

διάγνωση διάφορων αµφιβληστροειδοπαθειών λόγω των γρήγορων και 

έγκυρων αποτελεσµάτων της. Έως τώρα η µέθοδος έχει βρει πολλές 

εφαρµογές σε κλινικά πρωτόκολλα. Πρωτοεφαρµόστηκε και περιγράφηκε σε 

ενδοφθάλµιους κακοήθεις όγκους (Donoso et al., 1985 & Winter et al., 1987) 

και συνεχίζει να εφαρµόζεται σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις είτε για 

χαρακτηρισµό είτε για διάγνωση της ασθένειας (Davis et al., 1997 , Rochat et 

al., 1996 , Calfa et al., 2007) µε πολύ αξιόλογα αποτελέσµατα ( Cousins et al., 

1994). 
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