
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Μηχανισμοί Πλαστικότητας στον Αναπτυσσόμενο 
Εγκέφαλο. 

Ο Ρόλος της Ελεύθερης Ρίζας του Μονοξειδίου του 
Αζώτου και των α2 Νοραδρενεργικών Υποδοχέων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

  



 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Μηχανισμοί Πλαστικότητας στον Αναπτυσσόμενο 
Εγκέφαλο. 

Ο Ρόλος της Ελεύθερης Ρίζας του Μονοξειδίου του 
Αζώτου και των α2 Νοραδρενεργικών Υποδοχέων. 

 
 
 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
 

  



 

 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000 

UNIVERSITY OF CRETE 
DEPARTMENT OF BIOLOGY 

LABORATORY OF PHYSIOLOGY/NEUROBIOLOGY 
 
 
 
 
 

Plasticity Mechanisms in the Developing Brain.  
Role of Nitric Oxide Free Radical and  

α2 Noradrenergic Receptors. 
 
 
 

 
 
 

ANTONIOS STAMATAKIS 

  



 

 
 

PhD Thesis 
 

HERAKLION 2000 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στους γονείς μου 

Κατερίνα και Στέλιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Μηχανισμοί Πλαστικότητας στον Αναπτυσσόμενο Εγκέφαλο. 
Ο Ρόλος της Ελεύθερης Ρίζας του Μονοξειδίου του Αζώτου και  

των α2 Νοραδρενεργικών Υποδοχέων. 
 

 
Από 

ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 
Πτυχ. Βιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, 1993 

 
 

Υποβλήθηκε ως μέρος των απαιτήσεων για τον τίτλο 
του Διδάκτορα Βιολογίας, 

με έμφαση στη Φυσιολογία-Νευροβιολογία, 
στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κ. Ρ. Δερμών 
 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Β. Γαλανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Κ. Ρ. Δερμών, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Η. Κούβελας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
 
 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή 
Β. Γαλανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Κ. Ρ. Δερμών, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Κ. Θερμού, Αναπληρωτής Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Α. Καραμανλίδης, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 
Μ. Κεντούρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Η. Κούβελας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 
Γ. Χαλεπάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 

  



 

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Φυσιολογίας-Νευροβιολογίας 

του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα 

1996-2000. Στο ίδιο εργαστήριο εκπόνησα τη διπλωματική μου εργασία, όπως και 

την ερευνητική εργασία για το μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Βιολογία, πάντα 

υπό τη στενή επίβλεψη της καθηγήτριας Κατερίνας Δερμών. Ένα μεγάλο, θερμό 

ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που με καθοδηγεί στους «δρόμους του μυαλού», 

διδάσκοντας μου εκτός από επιστημονικές αρχές, ήθος και συνέπεια. 

Ευχαριστώ τους καθηγητές Η. Κούβελα και Β. Γαλανόπουλο, καθώς και  τον 

καθηγητή Β. Ναυπακτίτη, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής μου ώς τη 

συνταξιοδότησή του, για τις συμβουλές και το ενδιαφέρον τους κατά την εκπόνηση 

της διατριβής αυτής. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής μου, καθηγήτριες/-τές Κ. Θερμού, Μ. Κεντούρη, 

Α. Καραμανλίδη και Γ. Χαλεπάκη για τις εύστοχες παρατηρήσεις και τη γόνιμη 

κριτική τους. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον καθ. Α. Καραμανλίδη για τη βοήθειά του 

στη μετάφραση των λατινικών ανατομικών όρων καθώς και για τις εμπεριστατωμένες  

παρατηρήσεις του σχετικά με τη γλώσσα του κειμένου. 

Αξιομνημόνευτη είναι η βοήθεια της ομάδας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδιαίτερα της κ. Μ. Σπιθάκη, στην εύρεση άρθρων και 

βιβλίων, χωρίς τα οποία η παρούσα μελέτη δεν θα ήταν δυνατή. Επίσης, ευχαριστώ 

τα μέλη της γραμματείας του τμήματος Βιολογίας, κυρίες Χ. Ζαφυροπούλου, Β. 

Μαρκάκη, Φ. Χειλαδάκη και Ε. Λαρεντζάκη, για τη βοήθειά τους με τα «θέματα 

γραφειοκρατείας» που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της διατριβής μου. 

Θερμά ευχαριστώ τα μέλη (πρώην και παρόντα) του εργαστηρίου Φυσιολογίας-

Νευροβιολογίας, Β. Ζηκόπουλο, Σ. Μπακόλα, Α. Πάρπα και Λ. Παναγή, τόσο για την 

τεχνική τους βοήθεια όσο και τις επιστημονικές και μη συζητήσεις μας.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου: Κατερίνα, Σοφία, Θεοδοσία, Φαίδρα, 

Αργύρη και Γιάννη, γιατί είναι εκεί όταν τους χρειάζομαι. Τέλος, θέλω να εκφράσω 

τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου, για την κατανόηση, την υπομονή και τη 

φροντίδα που μου προσφέρουν.  

  



 

Το ταξίδι συνεχίζεται... 

Ηράκλειο, Ιούνιος 2000 

  



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ          

  

Ι. Πλαστικότητα νευρικού συστήματος      1 

ΙΙ. Ελεύθερη ρίζα μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ
.
)     3 

ΙΙΙ. Νοραδρεναλίνη και α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς    10 

IV. Αναπτυσσόμενος εγκέφαλος πτηνού ως μοντέλο-βασική ανατομική οργάνωση 17 

 

ΣΚΟΠΟΣ          28 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ  

Α. Παρεγκεφαλίδα 

 Α1. Μελέτη της κατανομής των κυττάρων που εκφράζουν συνθάση της ΝΟ
.

        (ΝΟΣ) στην αναπτυσσόμενη παρεγκεφαλίδα  

       Ιστοχημική μέθοδος NADPH-διαφοράσης    29 

 Α2. Μελέτη γέννησης κυττάρων στην αναπτυσσόμενη παρεγκεφαλίδα 

  

      Α2α. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης  32 

       Α2β. Ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων ανοσοϊστοχημείας  34 

 Α3. Μελέτη της πυκνότητας των α2-νοραδρενεργικών υποδοχέων στην 

αναπτυσσόμενη παρεγκεφαλίδα  

       Ραδιοσήμανση α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (in vitro binding) 38 

Β. Οπτικό σύστημα 

 Β1. Μελέτη της κατανομής των κυττάρων που εκφράζουν συνθάση της ΝΟ
.

       (ΝΟΣ) στο αναπτυσσόμενο οπτικό σύστημα  

       Ιστοχημική μέθοδος NADPH-διαφοράσης  

       B1α. Φυσιολογική εμβρυϊκή ανάπτυξη     41 

       Β1β. Επίδραση ετερόπλευρης λύσης οπτικής καλύπτρας σε έμβρυα 42 

 Β2. Μελέτη της πυκνότητας των α2-νοραδρενεργικών υποδοχέων στο 

αναπτυσσόμενο οπτικό σύστημα       

  

Ραδιοσήμανση α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (in vitro binding)  

  



 

Β2α. Φυσιολογική εμβρυϊκή ανάπτυξη      43 

Β2β. Επίδραση ετερόπλευρης λύσης οπτικής καλύπτρας σε έμβρυα 44 

Β2γ. Επίδραση ετερόπλευρης διατομής οπτικού νεύρου σε νεοσσούς 44 

 

Γ. Τελεγκέφαλος  

 Γ1. Μελέτη της κατανομής των κυττάρων που εκφράζουν συνθάση της ΝΟ
.

              (ΝΟΣ) στο αναπτυσσόμενο οπτικό σύστημα    

  

       Ιστοχημική μέθοδος NADPH-διαφοράσης  

       Γ1α. Φυσιολογική εμβρυϊκή ανάπτυξη     47 

        Γ1β. Επίδραση ετερόπλευρης λύσης τελεγκεφάλου σε έμβρυα  47 

 Γ2. Μελέτη της πυκνότητας των α2-νοραδρενεργικών υποδοχέων στον 

αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο         

       Ραδιοσήμανση α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (in vitro binding)  

       Γ2α. Φυσιολογική εμβρυϊκή ανάπτυξη     48 

       Γ2β. Επίδραση ετερόπλευρης λύσης τελεγκεφάλου σε έμβρυα  48 

 Γ3. Επίδραση εμπειρίας-δοκιμασία μάθησης     

  

       Γ3α. Επίδραση δοκιμασίας μάθησης στα κινητικά χαρακτηριστικά 

    των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων    49 

        Γ3β. Επίδραση φαρμακολογικών παραγόντων στη μάθηση και τη μνήμη 51 

Παράρτημα          53 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. Παρεγκεφαλίδα 

 1. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη54 

 2Α. Πρότυπο γέννησης κυττάρων κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη  56 

 2Β. Ποσοτικοποίηση BrdU+ κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα 

κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη       58 

 3. Κατανομή α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων    62 

Β. Οπτικό Σύστημα 

 1Α. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη  63 

 1Β. Επίδραση ετερόπλευρης καταστροφής πρωτοταγούς οπτικού κέντρου 

  



 

        κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη στο πρότυπο έκφρασης NADPH-

διαφοράσης 67 

 2Α. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά τη φυσιολογική  

         εμβρυϊκή ανάπτυξη       68 

 2Β. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από καταστροφή  

       πρωτοταγούς οπτικού κέντρου κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη  75 

2Γ. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων έπειτα από ετερόπλευρο  

       αποκλεισμό οπτικών πληροφοριών μετά την εκκόλαψη   83 

Γ. Τελεγκέφαλος 

 1Α. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη 91 

 2Α. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά τη φυσιολογική 

        εμβρυϊκή ανάπτυξη       109 

 2Β. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από καταστροφή  

        του τελεγκεφάλου κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη   114 

 3Α. Μεταβολές βιοχημικών χαρακτηριστικών α2 νοραδρεργικών υποδοχέων 

        μετά από μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος 

        σε τελεγκεφαλικές περιοχές      120 

 3Β. Φαρμακολογική παρέμβαση στη μαθησιακή διαδικασία  123 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Μεθοδολογικά προβλήματα       125 

Παρεγκεφαλίδα  

 Έκφραση συνθάσης της ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟΣ) 128 

 Γέννηση κυττάρων στην παρεγκεφαλίδα     131 

 α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς      136 

Οπτικό Σύστημα 

 Καλυπτρική οδός        136 

 Θαλαμική οδός        148 

 Επικουρικό οπτικό σύστημα       150 

 Επίδραση ετερόπλευρης λύσης οπτικής καλύπτρας    150 

 Επίδραση ετερόπλευρης διατομής οπτικού νεύρου    158 

Τελεγκέφαλος 

 Σωματαισθητικό σύστημα       163 

  



 

 Ακουστικό σύστημα        164 

 Μεταιχμιακό σύστημα       166 

 Περιοχές πολυαισθητικής σύγκλισης      167 

 Βασικά γάγγλια        171 

 Επίδραση ετερόπλευρης λύσης τελεγκεφάλου    175 

Μελλοντικές προοπτικές        181 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ         182

        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ          183 

 

SUMMARY          186 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ  

Ανατομικών όρων        189 

Συντομογραφιών         193 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ         197 

  



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
I. Πλαστικότητα Νευρικού Συστήματος 
Το νευρικό σύστημα αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της 

αλληλεπίδρασης γενετικών πληροφοριών και περιβάλλοντος για τον τελικό 

καθορισμό της δομής και της λειτουργίας ενός βιολογικού συστήματος. Η 

αλληλεπίδραση αυτή βασίζεται στους μηχανισμούς με τους οποίους σχηματίζεται το 

νευρικό σύστημα κατά την ανάπτυξη, αφού αυτοί εξασφαλίζουν την αποδοτική 

λειτουργία του, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διατήρηση μη παγιωμένης οργάνωσης 

και επομένως τη δυνατότητα μελλοντικής αναπροσαρμογής με βάση τις 

εμφανιζόμενες απαιτήσεις π.χ. κατά τη μάθηση ή μετά από καταστροφή τμήματός 

του. 

Το πρώτο βήμα στην οντογένεση του νευρικού συστήματος είναι η γέννηση 

των κυττάρων του σε καθορισμένες θέσεις στο επιθήλιο των κοιλιών του εγκεφάλου. 

Ο αριθμός των κυτταρικών διαιρέσεων επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα θρεπτικών 

στοιχείων αλλά και από ρυθμιστικούς παράγοντες με νευρική προέλευση π.χ. 

νευροδιαβιβαστές και νευροτροποποιητές όπως η ελεύθερη ρίζα του μονοξειδίου του 

αζώτου. 

Πολύ σύντομα μετά τη γέννηση των κυττάρων ακολουθεί ο καθορισμός της 

μελλοντικής ταυτότητάς τους π.χ. αν θα είναι νευρικά ή γλοιακά, αν και η οριστική 

διαφοροποίηση τους γίνεται μετά τη μετανάστευση στην τελική τους θέση και αφού 

αλληλεπιδράσουν με άλλα κύτταρα νευρικά ή μη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

επιλογή του νευροδιαβιβαστή που θα χρησιμοποιεί ένα νευρικό κύτταρο καθορίζεται 

από το είδος των κυττάρων-στόχων του. Για παράδειγμα, τα συμπαθητικά γαγγλιακά 

κύτταρα καταλήγουν μεταξύ άλλων σε αδένες και χρησιμοποιούν τη νοραδρεναλίνη 

ως νευροδιαβιβαστή, όταν όμως πειραματικά συνδεθούν με καρδιακά κύτταρα 

αποκτούν χαρακτηριστικά παρασυμπαθητικών γαγγλιακών κυττάρων και εκκρίνουν 

ακετυλοχολίνη (Potter D.D. et al. 1981). Τα βιοχημικά χαρακτηριστικά τους δεν είναι 

παγιωμένα αλλά καθορίζονται από το κυτταρικό περιβάλλον που θα βρεθούν. 

Η διαφοροποίηση του νευρικού κυττάρου ολοκληρώνεται με το σχηματισμό 

συνάψεων με κύτταρα-στόχους, αν και η δημιουργία συνάψεων είναι μία δυναμική 

διεργασία που σε ορισμένους τύπους νευρώνων συνεχίζεται για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Ο προσυναπτικός νευρώνας επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του 

μετασυναπτικού κυττάρου. π.χ. σε συμπαθητικά γάγγλια βατράχου, τα βιοχημικά 

  



 

χαρακτηριστικά των υποδοχέων των νευροδιαβιβαστών μεταβάλλονται ανάλογα με 

τον τύπο των προσυναπτικών ινών που καταλήγουν στα κύτταρα αυτά (Marshall 

L.M. 1986). Αλλά και το μετασυναπτικό κύτταρο επηρεάζει τη διαφοροποίηση του 

προσυναπτικού νευρώνα. Για παράδειγμα, στη νευρομυϊκή σύναψη, το μυϊκό 

κύτταρο επάγει την ωρίμαση της σύναψης (π.χ. αύξηση συγκέντρωσης συναπτικών 

κυστιδίων και διαύλων Ca2+ στις νευρικές απολήξεις) (McMahan U.J. and Wallace 

B.G. 1989). 

Σε πολλές περιοχές του νευρικού συστήματος, ο αρχικός σχηματισμός συνάψεων 

ακολουθείται από μία επιλεκτική απαλοιφή ορισμένων από αυτές ώστε να επιτευχθεί 

το ώριμο πρότυπο συνδέσεων. Για παράδειγμα, στην παρεγκεφαλίδα τα κύτταρα 

Purkinje σχηματίζουν αρχικά συνάψεις με 3-4 αναρριχόμενες ίνες ενώ σε ώριμα ζώα 

σε κάθε κύτταρο Purkinje καταλήγει μόνο μία αναρριχόμενη ίνα (Lohof A.M. et al. 

1996). αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται στη νεύρωση των μυϊκών ινών όπου 

αρχικά κάθε μυϊκή ίνα δέχεται συνάψεις από πολλές νευρικές ίνες αλλά σταδιακά η 

είσοδος πληροφοριών περιορίζεται σε μία και μόνη νευρική ίνα (Redfern P.A. 1970). 

Έχει προταθεί η συμμετοχή πολλών παραγόντων στο μηχανισμό της επιλεκτικής 

διατήρησης συνάψεων, όπως τροφικών παραγόντων παραγόμενων από το 

μετασυναπτικό κύτταρο αλλά και μηνυμάτων που μεταφέρονται αντίδρομα από το 

μετασυναπτικό στον προσυναπτικό νευρώνα μετά από ενεργοποίηση της σύναψης 

(Θεωρία της ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου). Μέσω της επιλεκτικής 

απαλοιφής συνάψεων άρα και προβολών επιτυγχάνεται η λεπτή ρύθμιση της 

τοπογραφικής προβολής μίας περιοχής του νευρικού συστήματος στο στόχο της όπως 

του αμφιβληστροειδούς χιτώνα στην οπτική καλύπτρα αλλά και ο σχηματισμός των 

στηλών κυριαρχίας στον οπτικό φλοιό των θηλαστικών, δηλ. περιοχών με επιλεκτική 

είσοδο πληροφοριών προερχόμενων από τον έναν αμφιβληστροειδή (Constantine-

Paton M. et al. 1990).  

Ο σχηματισμός των στηλών κυριαρχίας αποτελεί ίσως το πιο θεαματικό 

παράδειγμα επίδρασης της εμπειρίας στην οργάνωση του νευρικού συστήματος, αφού 

διακοπή της ροής πληροφοριών από το ένα μάτι, μετά τη γέννηση και για μερικές 

εβδομάδες, έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη επεξεργασία πληροφοριών από το άλλο 

μάτι σε όλη την έκταση του οπτικού φλοιού ακόμα και στις περιοχές που σε 

φυσιολογικά ζώα δέχονται πληροφορίες από το παροδικά «τυφλό» μάτι (Hubel D.H. 

and Wiesel T.N. 1970). Η σωστή διαμερισματοποίηση του οπτικού φλοιού απαιτεί 

  



 

την ισόρροπη νευρική λειτουργία των οπτικών οδών και από τα δύο μάτια αλλά και 

τη δράση ανεξάρτητων ρυθμιστικών συστημάτων στο φλοιό όπως η νοραδρενεργική 

συναπτική διαβίβαση (Kasamatsu T. and Pettigrew J.D. 1979). 

Ορισμένοι από τους μηχανισμούς που δρουν κατά την ανάπτυξη του νευρικού 

συστήματος παραμένουν ενεργοί σε ώριμα στάδια εξασφαλίζοντας την πλαστική 

απόκρισή του σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το αξίωμα της απουσίας νευρογένεσης 

στον ώριμο εγκέφαλο τείνει να αναιρεθεί, αφού συγκεντρώνονται όλο και 

περισσότερα στοιχεία που συνηγορούν για το αντίθετο, αν και ο αριθμός των νέων 

κυττάρων είναι πολύ μικρός αν συγκριθεί με τον αριθμό των νευρώνων που 

γεννιούνται κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια. Πάντως φαίνεται ότι η επεξεργασία 

αυξημένου όγκου περιβαλλοντικών ερεθισμάτων οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των 

νευρώνων που προστίθενται στον πληθυσμό των κυττάρων του ιπποκάμπου, περιοχή 

που συμμετέχει στην αποθήκευση μνήμης (Kempermann G. et al. 1997), παραμένει 

όμως άγνωστο αν οι νέοι νευρώνες εντάσσονται ή όχι σε λειτουργικά νευρικά 

κυκλώματα. Αλλά και σε ορισμένα παραδείγματα καταστροφής τμήματος του 

εγκεφάλου, ο νευρικός ιστός αποκρίνεται στη λύση με γέννηση νευρικών κυττάρων 

(Liu J. et al. 1998). 

Εκτός από την προσθήκη νέων κυττάρων, αλλαγές σε μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των νευρώνων (αύξηση δενδριτικών πεδίων, μεταβολές στον αριθμό 

και τη δομή των συνάψεων) παρατηρούνται πολύ συχνά μετά από φαινόμενα 

μάθησης αλλά και απόκρισης σε καταστροφή τμήματος του νευρικού συστήματος. Η 

αποθήκευση μεγάλου αριθμού πληροφοριών συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού 

των συνάψεων ανά νευρώνα (Turner A.M. and Greenough W.T. 1985), ενώ μετά από 

ετερόπλευρη λύση του κινητικού φλοιού, ο αριθμός των συνάψεων αλλά και η 

έκταση του δενδριτικού πεδίου των νευρώνων αυξάνεται στον αντίπλευρο κινητικό 

φλοιό (Jones T.A. et al. 1996). 

 

II. Ελεύθερη ρίζα μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ.) 
Η ελεύθερη ρίζα του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ

.
) έχει ρόλο διακυτταρικού 

μηνύματος σε πληθώρα συστημάτων. Δρα ως νευροδιαβιβαστής στο νευρικό 

σύστημα, αν και μη-τυπικός αφού παράγεται μόνο όταν απαιτείται και δεν 

χρησιμοποιεί εκκριτικά κυστίδια για την απελευθέρωσή του αλλά απλά διαχέεται. 

Χρησιμοποιείται από τα μακροφάγα του ανοσολογικού συστήματος για την εξόντωση 

  



 

εχθρικών μικροοργανισμών και καρκινικών κυττάρων. Δρα ως αγγειοδιασταλτικός 

παράγοντας στο κυκλοφορικό σύστημα και συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής 

πίεσης. Σε αυτή τη θέση έγινε και η ανακάλυψή του όταν ταυτοποιήθηκε ως ο 

παραγόμενος από το ενδοθήλιο παράγοντας χάλασης (endothelium-derived relaxing 

factor, EDRF) (Palmer R.M. et al. 1987). Σε όλα τα συστήματα που δρα, μεταβάλλει 

άμεσα ενδοκυττάρια μονοπάτια μεταγωγής σήματος και μακροπρόθεσμα τροποποιεί 

την έκφραση γονιδίων. 

Η ταυτοποίηση της βιολογικής δράσης της ΝΟ
. 
στα αγγεία βασίστηκε στις 

ακόλουθες παρατηρήσεις: για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν γνωστή η δράση 

μουσκαρινικών υποδοχέων ακετυλοχολίνης σε αγγεία όπου προκαλούν χάλαση των 

λείων μυϊκών ινών μέσω μηχανισμού που απαιτεί την αύξηση των ενδοκυττάριων 

επιπέδων Ca2+ στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα παράγουν ένα 

διαχεόμενο παράγοντα (ονομάστηκε EDRF) που προκαλεί τη χάλαση (Furchgott R.F. 

and Zawadski J.V. 1980). Επίσης ήταν γνωστό ότι πολλά αγγειοδιασταλτικά 

φάρμακα που απελευθερώνουν ΝΟ
.
 (π.χ. νιτρογλυκερίνη) προκαλούν χάλαση των 

λείων μυών απουσία ενδοθηλίου. Τόσο ο EDRF όσο και η ΝΟ
.
 είναι ιδιαίτερα 

ασταθείς, η δράση τους αναστέλλεται παρουσία αιμοσφαιρίνης (που προσδένει την 

ΝΟ
.
) ή ελευθέρων ριζών οξυγόνου, ενώ αντίθετα επιτείνεται παρουσία ενζύμων που 

καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Τέλος διαπιστώθηκε ότι το αγγειακό 

ενδοθήλιο παράγει per se αρκετή ΝΟ
.
 ώστε να δικαιολογείται δράση της ως EDRF 

(Palmer R.M. et al. 1987). 

Η ΝΟ
.
 παράγεται από το ένζυμο συνθάση της ΝΟ

.
 (ΝΟΣ, EC 1.14.13.39) με 

οξείδωση της L-αργινίνης σε κιτρουλίνη και ΝΟ
.
 παρουσία αναγμένου φωσφορικού 

νικοτιναμιδο-αδενοσινο-δινουκλεοτιδίου (NADPH), ενώ απαιτεί ως συμπαράγοντες 

φλαβινο-αδενοσινο-δινουκλεοτίδιο (FAD), φλαβινο-μονονουκλεοτίδιο (FMN) και 

τετραϋδρο-βιοπτερίνη (Marletta M.A. 1993). 

Υπάρχουν 3 ισομορφές του ενζύμου είτε πάγια εκφραζόμενες σε νευρικά (nΝΟΣ) 

και ενδοθηλιακά κύτταρα (eΝΟΣ) είτε εκφραζόμενες μετά από επαγωγή σε κύτταρα 

όπως τα μακροφάγα (iΝΟΣ) (Moncada S. et al. 1997). Παράγοντες που επάγουν την 

iΝΟΣ περιλαμβάνουν ενδοτοξίνες παραγόμενες από βακτήρια και κυτοκίνες 

συντιθέμενες από ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα. Αυτός ο διαχωρισμός αποτελεί μία 

γενίκευση με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα την παρουσία της 

ενδοθηλιακής ισομορφής σε συγκεκριμένους τύπους νευρώνων π.χ. στα πυραμιδοειδή 

  



 

κύτταρα του ιπποκάμπου αρουραίου (Dinerman J.L. et al. 1994). Οι 3 ισομορφές 

στον άνθρωπο παρουσιάζουν περίπου 50-60% αμινοξική ομολογία (Marsden P.A. et 

al. 1993), ενώ για κάθε ισομορφή η ομολογία μεταξύ ειδών φτάνει το 90-95%. 

Η νευρική ισομορφή είναι κυτταροπλασματική πρωτεΐνη (Μ.Β.160kD), διμερής 

υπό φυσιολογικές συνθήκες (Bredt D.S. and Snyder S.H. 1990). Συνδεδεμένος στο 

μόριο της ΝΟΣ είναι ένας πορφυρινικός δακτύλιος αναγκαίος για την καταλυτική της 

δράση (Stuehr D.J. and Ikeda-Saito 1992). Το καρβοξυτελικό άκρο της ΝΟΣ 

παρουσιάζει σημαντική ομολογία με την NADPH-αναγωγάση του κυτοχρώματος 

P450, ειδικά στις περιοχές πρόσδεσης NADPH, FAD και FMN. Το αμινοτελικό άκρο 

του ενζύμου είναι υπεύθυνο για την πρόσδεση του υποστρώματος (L-αργινίνη) και 

την καταλυτική παραγωγή ΝΟ
.
 (Bredt D.S. et al. 1991b). 

Η ΝΟΣ αναστέλλεται από ένα χημικό ανάλογο της L-αργινίνης, τη N-νίτρο-L-

αργινίνη (Lambert L.E. et al. 1991). Αντίθετα, ενεργοποιείται από 

Ca2+/Καλμοδουλίνη (Bredt D.S. and Snyder S.H. 1990) που μεταβάλλει τη 

στερεοδομή του ενζύμου επιτρέποντας τη ροή ηλεκτρονίων μεταξύ των 

συμπαραγόντων και των προσθετικών ομάδων του (Abu-Soud H.M. et al. 1994). Η 

ενεργοποίηση της ΝΟΣ από το Ca2+, συνδέει τη σύνθεση ΝΟ
.
 με παράγοντες που 

αυξάνουν την ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca2+ σε νευρικά κύτταρα, όπως για 

παράδειγμα η απελευθέρωση Ca2+ από ενδοκυττάριες αποθήκες μετά από 

ενεργοποίηση μεταβοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού οξέος (μονοπάτι 

φωσφορικής ινοσιτόλης) ή η ενεργοποίηση ιονοτρόπων (NMDA) υποδοχέων 

γλουταμινικού οξέος (MacDermott A.B. et al. 1986, Bredt D.S. and Snyder S.H. 

1989). Φαίνεται ότι η ΝΟΣ συνδέεται και φυσικά με τους NMDA υποδοχείς μέσω 

μίας τρίτης πρωτεΐνης, της PSD-93 (Brenman J.E. et al. 1996b) ή της PSD-95 

(Kornau H.C. et al. 1995, Brenman J.E. et al. 1996a). Η γειτνίαση αυτή δημιουργεί 

ένα «βραχυκύκλωμα» στη ροή των Ca2+ από τους NMDA-υποδοχείς απευθείας στη 

ΝΟΣ, με αποτέλεσμα την ταχύτατη ενεργοποίησή της μετά από διέγερση των 

υποδοχέων. 

Η ΝΟΣ παρουσιάζει θέσεις φωσφορυλίωσης από πρωτεϊνική κινάση C και  

πρωτεϊνικές κινάσες εξαρτώμενες από cAMP, cGMP και Ca2+/Καλμοδουλίνη. Η 

δράση όλων αυτών των ενζύμων οδηγεί σε μείωση της καταλυτικής ενεργότητας της 

ΝΟΣ (Jaffrey S.R. and Snyder S.H. 1995). 

H ΝΟ
.
 διαχέεται ταχύτατα από τη θέση σύνθεσής της και περνά διαμέσου 

  



 

λιπιδικών μεμβρανών χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε φορέα. Αυτό της επιτρέπει να 

επιδρά σε ένα σύνολο κυττάρων γύρω από τη θέση σύνθεσής της, ο αριθμός των 

οποίων περιορίζεται μόνο από τον πολύ χαμηλό χρόνο ημιζωής της στον ιστό (1-5 

δευτερόλεπτα) (Ignarro L.J. 1990b). H ΝΟ
.
 τροποποιεί ενδοκυττάρια μονοπάτια 

μεταγωγής σήματος κυρίως με ενεργοποίηση της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης: 

προσδένεται (νιτροσυλίωνει) στο Fe2+ της ομάδας αίμης του ενζύμου αυτού, τον ωθεί 

εκτός του επιπέδου του πορφυρινικού  δακτυλίου, μεταβάλλει τη στερεοδομή του 

ενζύμου και το ενεργοποιεί (Ignarro J.J. 1990a). Ακολουθεί αύξηση των 

ενδοκυττάριων επιπέδων κυκλικού GMP (cGMP), γεγονός που μεταβάλλει την 

ενεργότητα ενός συνόλου πρωτεϊνών εξαρτώμενων από cGMP: ιοντικά κανάλια, 

φωσφοδιεστεράσες και πρωτεϊνικές κινάσες (Schmidt H.H.H.W. et al. 1993).  

Άμεση επίδραση της ΝΟ
.
 σε υποδοχείς νευροδιαβιβαστών έχει προταθεί για τους 

ιοντοτρόπους υποδοχείς (NMDA) γλουταμινικού οξέος. Η αγωγιμότητά τους σε Ca2+ 

μειώνεται σημαντικά μετά από έκθεση σε ΝΟ
.
 (Lei S.Z. et al. 1992). Αυτό θα 

μπορούσε να επηρεάσει μία σειρά κυτταρικών φαινομένων που εξαρτώνται από τα 

ενδοκυττάρια επίπεδα Ca2+ αλλά και να αποτελέσει μηχανισμό ανάδρομης ρύθμισης 

για την παραγωγή της ίδιας της ΝΟ
.
, αφού όπως αναφέρθηκε η ΝΟΣ ενεργοποιείται 

από το Ca2+ που εισέρχεται στους νευρώνες και μέσω των NMDA-υποδοχέων. 

Ο μηχανισμός ενεργοποίησης γονιδίων από την ΝΟ
.
 δεν είναι ακόμα γνωστός. 

Πιθανολογείται η αλληλεπίδρασή της με μεταγραφικούς παράγοντες ευαίσθητους στο 

κυτταρικό οξειδοαναγωγικό δυναμικό, όπως για παράδειγμα ο NF-κB και ο AP-1 

(Peng H.-B. et al. 1995, Sen C.K. and Packer L. 1996). Επίσης είναι δυνατή η δράση 

της ΝΟ
.
 μέσω απελευθέρωσης ψευδαργύρου από μεταλλοπρωτεϊνες και η 

απενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων (Kröncke K.D. et al. 1994). 

Από τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα ήταν γνωστό ότι ορισμένοι νευρώνες του 

εγκεφάλου έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν τη διαλυτή χρωστική Κυανό του 

Τετραζολίου σε αδιάλυτο ίζημα παρουσία NADPH. Αυτό αποτέλεσε τη βάση της 

ιστοχημικής χρώσης της NADPH-διαφοράσης (Thomas E. and Pearse A.G.E. 1964, 

Scherer-Singler U. et al. 1983). Η δραστικότητα αυτή μετά από κατάλληλη 

κατεργασία του ιστού με παραφορμαλδεϋδη ταυτοποιήθηκε ως η συνθάση της ΝΟ
.
 

(ΝΟΣ) (Bredt D.S. et al. 1991, Dawson T.M. et al. 1991, Hope B.T., et al. 1991). 

Λόγω της οξειδοαναγωγικής ικανότητας της ΝΟΣ ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το 

NADPH στη χρωστική κι αυτό οδηγεί σε χημική μετατροπή της και καθίζηση. Η 

  



 

ταύτιση των 2 αυτών ενεργοτήτων (ΝΟΣ και NADPH-διαφοράση) επιτρέπει τη 

χρήση της ιστοχημικής μεθόδου της NADPH-διαφοράσης για τον εντοπισμό 

νευρώνων που συνθέτουν ΝΟ
.
. Η ενεργότητα NADPH-διαφοράσης εκδηλώνεται και 

από τις 3 ισομορφές της ΝΟΣ (Tracey W.R. et al. 1993) οπότε με την ιστοχημική 

μέθοδο της NADPH-διαφοράσης εντοπίζονται όλοι οι νευρώνες που περιέχουν ΝΟΣ, 

ανεξάρτητα από το αν είναι νευρικής ή ενδοθηλιακής ισομορφής. 

Η παρεγκεφαλίδα αποτέλεσε την πρώτη θέση στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

όπου διαπιστώθηκε δράση της ΝΟ
.
 στη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ νευρικών 

κυττάρων (Garthwaite J. et al. 1988). Μετά από ενεργοποίηση των γλουταμινικών 

υποδοχέων κοκκοειδών κυττάρων της παρεγκεφαλίδας παρατηρήθηκε αύξηση των 

επιπέδων cGMP που παρεμποδιζόταν παρουσία αναστολέων της ΝΟΣ ή 

αιμοσφαιρίνης. 

Εξαιτίας του πολύ μικρού χρόνου ημιζωής της ΝΟ
.
 είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

εντοπιστεί η ίδια σε εγκεφαλικές περιοχές. Αντίθετα μπορεί να ανιχνευθεί η ΝΟΣ, το 

βιοσυνθετικό ένζυμο της ΝΟ
.
, σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές αρουραίου, με 

μέγιστη συγκέντρωση στον οσφρητικό βολβό, την παρεγκεφαλίδα και 

μεσεγκεφαλικούς πυρήνες (Bredt D.S. et al. 1990, 1991a). Υψηλά επίπεδα 

παρατηρούνται στον ιππόκαμπο, τον υπερ-οπτικό πυρήνα του υποθαλάμου και τα 

άνω και κάτω διδύμια. Στο φλοιό και το ραβδωτό εντοπίζονται απομονωμένοι 

νευρώνες (1-2% του συνόλου) με ενεργότητα ΝΟΣ και ιδιαίτερα εκτεταμένο 

δενδριτικό πεδίο.  

Στον εγκέφαλο ώριμου πτηνού (όρνιθα και ορτύκι) μεγάλοι αριθμοί κυττάρων 

που παράγουν ΝΟ
.
 παρατηρούνται στα περισσότερα τμήματα του τελεγκεφάλου 

(κυρίως στα βασικά γάγγλια, το νεοραβδωτό και τμήματα του υπερ-ραβδωτού), σε 

πυρήνες του υποθαλάμου, την οπτική καλύπτρα, την κοιλιακή καλυπτρική περιοχή, 

τον υπομέλανα τόπο, τους αιθουσαίους πυρήνες και το δικτυωτό σχηματισμό 

(Brüning G. 1993, Panzica G.C. et al. 1994). 

Η παρουσία ΝΟΣ σε γλοιακά κύτταρα αποτελεί ανοικτό ερώτημα. Σε in vitro 

συστήματα έχει εντοπιστεί σε αστροκύτταρα (Murphy S. et al. 1990) ενώ σε 

ιστοχημικούς εντοπισμούς δεν παρατηρείται σήμανση της γλοίας του εγκεφάλου 

(Bredt D.S. et al. 1990, 1991a). 

Σε αρκετές θέσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος η ΝΟ
.
 τροποποιεί τη 

συναπτική λειτουργία μεταβάλλοντας την έκκριση νευροδιαβιβαστών. Αυξάνει τα 

  



 

επίπεδα ντοπαμίνης στα βασικά γάγγλια αρουραίου (Zhu X.Z. and Luo L.G. 1992), 

ασκεί τονική διέγερση στην έκκριση ακετυλοχολίνης στον κοιλιακό τελεγκέφαλο 

(Prast H. and Phillipu A. 1992) και αυξάνει την έκκριση ακετυλοχολίνης και 

νοραδρεναλίνης στον ιππόκαμπο (Lonard G. et al. 1992). Αντίθετα, αναστέλλει την 

έκκριση από τον υποθάλαμο του εκλυτικού παράγοντα κορτικοτροπίνης (CRH) 

(Costa A. et al. 1993). Σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια με κατεστραμμένο το 

γονίδιο της nΝΟΣ παρατηρείται μειωμένη απελευθέρωση γλουταμινικού οξέος στο 

φλοιό μετά από διέγερση NMDA υποδοχέων, ενώ σε ζώα με κατεστραμμένο το 

γονίδιο της eΝΟΣ εμφανίζεται ελάττωση της έκκρισης γ-αμινοβουτυρικού οξέος σε 

όλον τον εγκέφαλο μετά από διέγερση των NMDA υποδοχέων (Kano T. et al. 1998). 

Η οργάνωση του νευρικού ιστού τροποποιείται κατά τη διάρκεια μάθησης-

μνήμης και η ΝΟ
.
 φαίνεται ότι συμμετέχει ενεργά σε αυτά τα φαινόμενα. Για 

παράδειγμα, κατά τη μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος 

νεοσσών όρνιθας μίας ημέρας μετά την εκκόλαψη, τα ζώα μαθαίνουν να αποφεύγουν 

ένα δυσάρεστο ερέθισμα (πικρή ουσία) κατά την πρώτη επαφή που έχουν με αυτό, 

γεγονός που απαιτεί την ενεργοποίηση NMDA υποδοχέων (Burchuladze R. and Rose 

S.P.R. 1990). Όμως, η χορήγηση αναστολέων της ΝΟΣ παρεμποδίζει τη μάθηση, 

χωρίς να παρεμβαίνει στην ανάκληση ήδη εδραιωμένης μνήμης (Holscher C. and 

Rose S.P.R. 1990). Αντίθετα, φαρμακολογικοί παράγοντες που απελευθερώνουν ΝΟ
.
 

ευνοούν το σχηματισμό μνήμης σε νεοσσούς σε μία παραλλαγή της μονοσυνεδριακής 

εκπαίδευσης παθητικής αποφυγής ερεθίσματος όπου το αρνητικό ερέθισμα δεν είναι 

ιδιαίτερα ισχυρό (Rickard N.S. et al. 1994). 

Κατά τις διεργασίες μάθησης και μνήμης αλλά και κατά την ανάπτυξη δρουν 

μηχανισμοί που μεταβάλλουν την ισχύ των συνάψεων τροποποιώντας τα νευρικά 

κυκλώματα. Η μακροχρόνια ενδυνάμωση (Long-Term Potentiation, LTP) 

παρατηρείται στον ιππόκαμπο ώριμου αρουραίου (Zorumski C.F. and Izumi Y. 1998) 

αλλά και στον αναπτυσσόμενο σωματαισθητικό φλοιό (Feldman D.E. et al. 1999) και 

αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μηχανισμού συναπτικής ενίσχυσης 

εξαρτώμενου από την ενεργότητα της ίδιας της σύναψης: όταν μία σύναψη 

ενεργοποιείται πολύ συχνά, αυξάνεται η ισχύς της συναπτικής διαβίβασης π.χ. 

μεγαλώνει το εύρος αλλά και η ταχύτητα του μετασυναπτικού δυναμικού. Στο 

μετασυναπτικό νευρώνα η αύξηση των ενδοκυττάριων επιπέδων Ca2+ λόγω 

ενεργοποίησης NMDA-υποδοχέων/διαύλων οδηγεί σε μεγάλο αριθμό βιοχημικών 

  



 

μεταβολών, όμως ενώ η μακροχρόνια ενδυνάμωση ξεκινά στο μετασυναπτικό 

κύτταρο, εκδηλώνεται τουλάχιστον εν μέρει στον προσυναπτικό νευρώνα (αύξηση 

της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστή). Αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός αντίδρομου 

μηνύματος από το μετα- στον προ-συναπτικό νευρώνα. Ένας πολύ καλός υποψήφιος 

για αυτό το ρόλο είναι η ΝΟ
.
: αναστολείς της ΝΟΣ εμποδίζουν την εμφάνιση 

μακροχρόνιας ενδυνάμωσης (Schuman E.M. and Madison D.V. 1991) ενώ αντίθετα 

εξωγενής χορήγηση ΝΟ
.
 τη διευκολύνει  (Bohme G.A. et al. 1991). Επιπλέον σε 

γενετικά τροποποιημένα ζώα με κατεστραμμένα τα γονίδια που κωδικεύουν τη 

νευρική και την ενδοθηλιακή ισομορφή της ΝΟΣ, παρατηρήθηκε μειωμένη 

ικανότητα δημιουργίας μακροχρόνιας ενδυνάμωσης στον ιππόκαμπο (Son H. et al. 

1996). 

Σε άλλα συστήματα η νευρική δραστηριότητα οδηγεί σε μακροχρόνια καταστολή 

της συναπτικής ισχύος (Long-Term Depression, LTD). Τέτοια πλαστικά φαινόμενα 

παρατηρούνται στον οπτικό φλοιό, τον ιππόκαμπο και την παρεγκεφαλίδα (Ito M. 

1989), όπου ταυτόχρονη διέγερση των αναρριχόμενων και των παράλληλων ινών 

οδηγεί σε μείωση της ισχύος των συνάψεων των παράλληλων ινών στα κύτταρα 

Purkinje. Έχει υποστηριχθεί ότι αυτό το φαινόμενο αποτελεί τη βάση κινητικής 

μάθησης στην οποία συμμετέχει η παρεγκεφαλίδα. Η διέγερση των αναρριχόμενων 

ινών προκαλεί παραγωγή ΝΟ
.
, που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί μακροχρόνια 

καταστολή αφού αυτή παρεμποδίζεται μετά από αναστολή της ΝΟΣ (Shibuki K. and 

Okada D. 1991). Επίσης, χορήγηση παραγόντων που απελευθερώνουν ΝΟ
.
 

υποκαθιστά τη διέγερση των αναρριχόμενων ινών και επάγει LTD. 

Φαινόμενα όπως η μακροχρόνια ενδυνάμωση και η μακροχρόνια καταστολή 

οδηγούν στην ενίσχυση των «επιθυμητών» συνδέσεων μεταξύ των εγκεφαλικών 

περιοχών. Παράλληλα δρουν μηχανισμοί που απαλείφουν  τις λανθασμένες 

διασυνδέσεις και βοηθούν την οργάνωση των νευρώνων σε λειτουργικές ομάδες. Οι 

αναπτυσσόμενοι νευράξονες συνδέονται και με ακατάλληλους στόχους, όμως 

διατηρούνται μόνο εκείνες οι συνάψεις που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα με τις 

γειτονικές τους, επεξεργαζόμενες ερεθίσματα από γειτονικές θέσεις του αισθητικού 

κόσμου (π.χ. στον οπτικό φλοιό από διπλανές θέσεις του οπτικού πεδίου). Μη 

συγχρονισμένη διέγερση πιθανώς υποδηλώνει επεξεργασία πληροφοριών άσχετων με 

την εξειδίκευση της συγκεκριμένης περιοχής του νευρικού συστήματος οπότε αυτή η 

σύνδεση απαλείφεται επιλεκτικά. Ένας πιθανός μηχανισμός για μια τέτοια επιλογή 

  



 

εμπλέκει την ΝΟ
.
 λόγω της ικανότητάς της να διαχέεται ελεύθερα από τη θέση 

παραγωγής της σε ομάδες παραπλήσιων κυττάρων. Εκπόλωση και συνακόλουθη 

εμφάνιση ΝΟ
.
 προερχόμενης από γειτονικούς νευρώνες οδηγεί σε διατήρηση της 

σύναψης, ενώ απουσία της ΝΟ
.
 οδηγεί βαθμιαία σε εκφύλισή της (Gally J.A. et al. 

1990).  

Κατά την οντογένεση του οπτικού συστήματος σε πτηνά παρατηρείται παροδική 

έκφραση ΝΟΣ στην οπτική καλύπτρα με μέγιστο την περίοδο της λεπτής ρύθμισης 

των συνάψεων του οπτικού νεύρου σε κύτταρα της καλύπτρας (Williams C.V. et al. 

1994). Επιπλέον, απενεργοποίηση της ΝΟΣ κατά την ανάπτυξη οδηγεί σε 

λανθασμένη σύνδεση του αμφιβληστροειδούς με την οπτική καλύπτρα (Wu H.H. et 

al. 1994). Και στην αντίστοιχη οπτική οδό των θηλαστικών παρατηρείται παροδική 

έκφραση ΝΟΣ κατά την ανάπτυξη, η ενεργότητα της οποίας απαιτείται για τη σωστή 

ωρίμαση των προβολών του αμφιβληστροειδούς στα άνω διδύμια (Mize R.R. et al. 

1998). 

Η ΝΟΣ εκφράζεται παροδικά στον αναπτυσσόμενο φλοιό αρουραίου, ειδικά την 

περίοδο πριν από τη γέννηση (15η ως 19η εμβρυϊκή ημέρα) με την πλειοψηφία των 

νευρώνων αλλά και των προβολών τους στο θάλαμο να παρουσιάζει ενεργότητα 

ΝΟΣ. Βαθμιαία μετά τη γέννηση και ώς τη 15η ημέρα ζωής η ΝΟΣ εξαφανίζεται από 

τα κύτταρα αυτά. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και σε αισθητικά γάγγλια αλλά 

και στο οσφρητικό επιθήλιο όπου εκφράζεται ΝΟΣ κατά τα εμβρυϊκά στάδια, ενώ 

απουσιάζει σε ώριμα άτομα (Bredt D.S. and Snyder S.H. 1994). Επίσης ΝΟΣ 

εκφράζεται παροδικά κατά την οντογένεση του νωτιαίου μυελού, ειδικά σε νευρώνες 

του οπίσθιου κέρατος που συνάπτονται με κινητικούς νευρώνες, ενώ απενεργοποίηση 

της ΝΟΣ παρεμποδίζει την ανάπτυξη των ισχιακών κινητικών νευρώνων (Kalb R.G. 

and Agostini J. 1993).  

Είναι πιθανό η ΝΟ
.
 κατά την ανάπτυξη να τροποποιεί την έκφραση 

συγκεκριμένων γονιδίων, αφού σε καλλιέργειες νευρώνων επάγει την έκφραση 

γονιδίων άμεσης απόκρισης (immediate early genes) όπως το c-fos και το zif/268 

(Morris B.J. 1995), τα προϊόντα των οποίων δρουν ως μεταγραφικοί παράγοντες 

τροποποιώντας την έκφραση μιας πληθώρας άλλων γονιδίων. 

Καταστροφή του νευρικού ιστού οδηγεί σε αναδιοργάνωση τόσο της τοπικής 

δομής όσο και της δομής και λειτουργίας ολόκληρου του νευρικού συστήματος ώστε 

να αντισταθμιστεί το προκαλούμενο έλλειμμα. Η συμμετοχή της ΝΟ
.
 στις πλαστικές 

  



 

αποκρίσεις μετά από καταστροφή είναι συχνή. Λύση αισθητικών νεύρων, όπως οι 

αισθητικές μοίρες του ισχιακού, του τρίδυμου ή του πνευμονογαστρικού, προκαλεί 

αύξηση των επιπέδων ΝΟΣ στους αντίστοιχους αισθητικούς νευρώνες (Hökfelt T. et 

al. 1994). Όμοια, τραυματισμός του νωτιαίου μυελού αυξάνει την έκφραση της ΝΟΣ 

(Sharma H.S. et al.1996). Αντίθετα, προκαλείται μείωση των επιπέδων της ΝΟΣ στον 

οπτικό φλοιό πίθηκου μετά από διατομή του οπτικού νεύρου (Aoki C. et al. 1993). 

 

ΙΙΙ. Νοραδρεναλίνη και α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς 
Η νοραδρεναλίνη ανήκει στη χημική οικογένεια των κατεχολαμινών, δηλ. 

περιέχει στο μόριο της ένα κατεχολικό πυρήνα (βενζενικός δακτύλιος με δύο 

γειτονικά υδροξύλια) και μία αμινομάδα. Εξαιτίας αυτής της μίας αμινομάδας 

κατατάσσεται στις μονοαμίνες, όπως και η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη. Αρχικά 

πιστοποιήθηκε η δράση της ως νευροδιαβιβαστή στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα 

ενώ αργότερα εντοπίστηκε και στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Euler U.S. von 1956). 

Η βιοσύνθεσή της περιλαμβάνει τη σταδιακή μετατροπή της L-τυροσίνης σε 3,4-

διυδροξυφαινυλαλανίνη, σε ντοπαμίνη κι τέλος σε νοραδρεναλίνη από τα ένζυμα 

υδροξυλάση της τυροσίνης, αποκαρβοξυλάση των L-αρωματικών αμινοξέων και β-

υδροξυλάση της ντοπαμίνης αντίστοιχα. 

Στο κεντρικό νευρικό σύστημα υπάρχουν δύο συναθροίσεις κυττάρων που 

χρησιμοποιούν τη νοραδρεναλίνη ως νευροδιαβιβαστή. Η μεγαλύτερη ομάδα 

βρίσκεται στη γέφυρα και ονομάζεται υπομέλανας τόπος (ομάδα Α6). Αποτελείται 

από λίγες χιλιάδες κυττάρων, όμως παρουσιάζει εκτεταμένες συνδέσεις ανιούσες και 

κατιούσες με το σύνολο του κεντρικού νευρικού συστήματος π.χ. σε θηλαστικά 

προβάλλει στο νεοφλοιό, σε μεταιχμιακές δομές όπως ο οσφρητικός βολβός, ο 

ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και το διάφραγμα, στο θάλαμο, τον υποθάλαμο, την 

παρεγκεφαλίδα, τον προμήκη και το νωτιαίο μυελό (Loughlin S.E. et al. 1986). Η 

κύρια δράση αυτών των προβολών πάνω στα κύτταρα-στόχους είναι η αναστολή της 

αυθόρμητης εκπόλωσής τους. Μία μικρότερη, διάχυτη ομάδα νοραδρενεργικών 

νευρώνων βρίσκεται στον έξω δικτυωτό σχηματισμό (ομάδες Α1, Α5 και Α7) από την 

οποία ξεκινούν ανιούσες και κατιούσες προβολές. 

Η δράση της νοραδρεναλίνης εκδηλώνεται μετά από πρόσδεσή της σε 

μεμβρανικούς υποδοχείς με υψηλή συγγένεια προς αυτήν. Οι υποδοχείς είναι 

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, συνδεδεμένες με G-πρωτεΐνες διεγερτικές ή ανασταλτικές 

  



 

κι η σύνδεση της νοραδρεναλίνης πάνω τους προκαλεί τροποποίηση ενδοκυττάριων 

μηχανισμών μεταγωγής σήματος (ενεργοποίηση ή αναστολή της αδενυλικής 

κυκλάσης, ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C).  

Οι νοραδρενεργικοί υποδοχείς αποτελούν ένα ετερογενές σύνολο με διαφορετική 

κατανομή στο νευρικό σύστημα αλλά και διαφορετική λειτουργία. Με βάση 

φαρμακολογικά, βιοχημικά και μοριακά-γονιδιακά χαρακτηριστικά έχουν διακριθεί 

σε 3 κύριες κατηγορίες: α1, α2 και β (Bylund 1988, Bylund et al. 1994). Αρχικά 

διακρίθηκαν οι α από τους β υποδοχείς με βάση τη χημική συγγένεια πρόσδεσης των 

ενδογενών νευροδιαβιβαστών αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης αλλά και της 

συνθετικής χημικής ουσίας ισοπροτερενόλης (Ahlquist R.P. 1948). Η συγγένεια 

πρόσδεσης στους α υποδοχείς ακολουθεί τη σειρά αδρεναλίνη > νοραδρεναλίνη >> 

ισοπροτερενόλη, ενώ για τους β είναι: ισοπροτερενόλη > αδρεναλίνη > 

νοραδρεναλίνη. Οι συνθετικές χημικές ουσίες που μιμούνται τη δράση των 

ενδογενών νευροδιαβιβαστών ονομάζονται αγωνιστές, ενώ οι χημικές ουσίες που 

προσδένονται στους υποδοχείς αλλά δεν τους ενεργοποιούν, παρεμποδίζοντας 

ταυτόχρονα τη δράση των ενδογενών νευροδιαβιβαστών ονομάζονται ανταγωνιστές. 

Ο διαχωρισμός των α υποδοχέων σε α1 και α2 έγινε με τη χρήση αγωνιστών και 

ανταγωνιστών που συνδέονται στους υποπληθυσμούς των α υποδοχέων με 

διαφορετικές χημικές συγγένειες. Για παράδειγμα ο ανταγωνιστής πραζοσίνη 

προσδένεται με μεγαλύτερη συγγένεια σε α1 υποδοχείς ενώ οι ανταγωνιστές 

υοχιμβίνη και ραουβολσίνη σε α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς (Bylund D.B. and 

U’Prichard 1983). 

Οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς εντοπίζονται σε συνάψεις (προ- και 

μετασυναπτικά), με τους προσυναπτικούς υποδοχείς να αντιπροσωπεύουν το 20-40% 

του συνόλου στον εγκέφαλο του αρουραίου (Heal D.J. et al. 1993). Επίσης 

εντοπίζονται σε εξωσυναπτικές θέσεις και σε γλοιακά κύτταρα όπου ενεργοποιούνται 

με «συναπτική διαβίβαση όγκου» (Volume transmission) (Aoki C. et al. 1998) δηλ. 

με διάχυση νοραδρεναλίνης από τις συνάψεις στο μεσοκυττάριο χώρο και σε αυτές 

τις περιπτώσεις η θέση απελευθέρωσης του νευροδιαβιβαστή μπορεί να είναι αρκετά 

απομακρυσμένη από τη θέση δράσης του, όπως μεγαλύτερος μπορεί να είναι κι ο 

αριθμός των επηρεαζόμενων κυττάρων.  

Οι α2 υποδοχείς συνδέονται λειτουργικά με ανασταλτικές G πρωτεΐνες (Gi/Go)  

ευαίσθητες στην τοξίνη του κοκίτη που μειώνουν τα ενδοκυττάρια επίπεδα cAMP 

  



 

απενεργοποιώντας την αδενυλική κυκλάση, αναστέλλουν ιοντοτρόπα κανάλια 

ασβεστίου, ενώ ενεργοποιούν κανάλια καλίου συνδεδεμένα με υποδοχείς (Limbird 

L.E. 1988). 

Η δράση της νοραδρεναλίνης μέσω των α2 υποδοχέων της στο ώριμο κεντρικό 

νευρικό σύστημα είναι καλά μελετημένη. Προσυναπτικοί α2 υποδοχείς τροποποιούν 

την απελευθέρωση νοραδρεναλίνης (Langer S.Z. 1981, Starke et al. 1989) 

τουλάχιστον in vitro. Αντίθετα, in vivo η νοραδρεναλίνη προκαλεί καταστολή, 

αναλγησία, υπόταση καθώς και συμπαθολυτικές και αγχολυτικές αποκρίσεις (Ruffolo 

R.R. et al. 1993). Οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς μετέχουν σε διεργασίες όπως η 

ρύθμιση του ύπνου, η έκκριση ορμονών, η πρόσληψη τροφής αλλά και ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες όπως η προσοχή και η μάθηση-μνήμη. Έτσι σε νεοσσούς 

όρνιθας φαρμακολογική ενεργοποίηση των α2 υποδοχέων προκαλεί καταστολή των 

ζώων (Roach A.G. et al. 1983) ενώ αντίθετα στον αρουραίο ενεργοποίηση α2 

υποδοχέων ειδικά στην προοπτική περιοχή του υποθαλάμου προκαλεί αφύπνιση των 

ζώων, ενώ αναστολή τους προκαλεί ύπνο (Ramesh V. et al. 1995). Σε πτηνά (πάπια) 

α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς στον υποθάλαμο (παρακοιλιακός πυρήνας) 

αναστέλλουν την παραγωγή αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH) (Simon-Oppermann C. 

and Günther O. 1990, Müller A.R. and Gerstberger R. 1992). Σε θηλαστικά α2 

υποδοχείς στην ίδια περιοχή του υποθαλάμου αυξάνουν την κατανάλωση τροφής 

(Goldman C.K. et al. 1985). Σε πρωτεύοντα α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς στον 

προμετωπιαίο φλοιό θεωρείται ότι συμμετέχουν σε γνωστικές λειτουργίες, όπως η 

μάθηση και η μνήμη (Funahashi S. and Kubota K. 1994) καθώς και σε κλινικά 

σύνδρομα όπως το σύνδρομο μειωμένης προσοχής-υπερδραστηριότητας (Arnsten 

A.F.T. et al. 1996). 

Επίσης, το νοραδρενεργικό σύστημα του εγκεφάλου θεωρείται ότι αναστέλλει τη 

μη προγραμματισμένη σύνθεση DNA στον εγκέφαλο μέσω α και β νοραδρενεργικών 

υποδοχέων (Sadile A.G. et al. 1995). Ως προγραμματισμένη θεωρείται η σύνθεση 

DNA που συνδέεται με κυτταρικές διαιρέσεις, ενώ η μη προγραμματισμένη 

συνδέεται με διεργασίες μάθησης-μνήμης. 

Η συγκέντρωση της νοραδρεναλίνης στον ώριμο εγκέφαλο πτηνού είναι 

ανομοιογενής με υψηλότερα επίπεδα στον υποθάλαμο, το θάλαμο και το 

μεσεγκέφαλο και χαμηλότερα στους οπτικούς λοβούς και τον τελεγκέφαλο (Siuciak 

J.A. et al. 1992). Επίσης, η κατανομή του βιοσυνθετικού ενζύμου της νοραδρεναλίνης 

  



 

(β-υδροξυλάση της ντοπαμίνης, DBH) είναι ετερογενής με υψηλά επίπεδα σε 

μεταιχμιακές περιοχές όπως ο ιππόκαμπος, το διάφραγμα και ο υποθάλαμος, η 

κοιλιακή περιοχή του Tsai, η μέλαινα ουσία και ακουστικά κέντρα, ενώ απουσιάζει 

από τα βασικά γάγγλια (Mello C.V. et al. 1998). Επίσης, η κατανομή των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων παρουσιάζει τοπικές διαφοροποιήσεις: υψηλότερα 

επίπεδα στον υπομέλανα τόπο, στις στιβάδες της οπτικής καλύπτρας και το 

μεσοδιδύμιο πυρήνα και πολύ χαμηλά στον τελεγκέφαλο, τους ισθμικούς πυρήνες και 

την παρεγκεφαλίδα (Dermon C.R. and Kouvelas E.D. 1989). 

Με φαρμακολογικές και μοριακές τεχνικές έχουν ταυτοποιηθεί 3 υπότυποι α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων: α2Α, α2Β και α2C (Bylund D.B. et al. 1994). Ειδικά ο 

υπότυπος α2Α σε ορισμένα είδη χαρακτηρίζεται ως α2D, αφού το αντίστοιχο γονίδιο 

κωδικεύει μία πρωτεΐνη με διαφορετικά φαρμακολογικά χαρακτηριστικά από τον 

υπότυπο α2Α (O’Rourke M.F.et al. 1994). Η ακριβέστερη ονομασία αυτού του 

υπότυπου είναι α2A/D. Η πεπτιδική αλληλουχία των 3 υποτύπων παρουσιάζει μέσα 

στο ίδιο είδος ομολογία της τάξης του 50%, εντοπιζόμενη στη θέση δέσμευσης των 

αγωνιστών καθώς και στη θέσης αλληλεπίδρασης του υποδοχέα με την αντίστοιχη G-

πρωτεΐνη. 

Η κατανομή των mRNAs για τους 3 α2 υπότυπους είναι ιδιαίτερα ετερογενής 

στον ώριμο εγκέφαλο αρουραίου (Scheinin M et al. 1994). Πολύ υψηλά επίπεδα α2Α 

mRNA εντοπίζονται στον υπομέλανα τόπο καθώς και στο στέλεχος, στο φλοιό και σε 

μεταιχμιακές περιοχές όπως το διάφραγμα, ο υποθάλαμος, ο ιππόκαμπος και η 

αμυγδαλή. Μόνο στο θάλαμο ανιχνεύεται α2Β mRNA, ενώ υψηλά επίπεδα α2C 

mRNA παρατηρούνται στα βασικά γάγγλια και τον ιππόκαμπο. 

Φαρμακολογικοί παράγοντες (αγωνιστές ή ανταγωνιστές) που να αναγνωρίζουν 

αποκλειστικά έναν και μόνο υπότυπο α2 υποδοχέων δεν υπάρχουν ακόμα. Εντούτοις 

είναι διαθέσιμοι παράγοντες που παρουσιάζουν συγκριτικά μεγαλύτερη χημική 

συγγένεια για έναν υπότυπο σε σχέση με τους άλλους π.χ. η οξυμεταζολίνη για τον 

α2Α υπότυπο και η πραζοσίνη για τους α2Β και α2C (η πραζοσίνη αναγνωρίζει και 

α1 νοραδρενεργικούς υποδοχείς) (MacDonald E. and Scheinin M. 1995). Η 

ραουβολσίνη είναι ανταγωνιστής σε α2 υποδοχείς και παρουσιάζει μία σχετική 

εκλεκτικότητα για τον α2C υπότυπο (Marjamäki A. et al. 1993). Αντίθετα η 

κλονιδίνη είναι αγωνιστής σε α2 υποδοχείς και παρουσιάζει σχετική εκλεκτικότητα 

για τον α2Α υπότυπο (λόγος εκλεκτικότητας σε σχέση με τον α2Β υπότυπο περίπου 4 

  



 

και με τον α2C περίπου 11) (MacDonald E. and Scheinin M. 1995). Η κλονιδίνη 

πιθανότατα μέσω δράσης της σε προσυναπτικούς α2 υποδοχείς, μειώνει τα 

εξωκυττάρια επίπεδα νοραδρεναλίνης στο φλοιού (L’Heureux R. et al. 1986, Van 

Veldhuizen M.J.A. et al. 1993) και το νωτιαίο μυελό αρουραίου (Reimann W. and 

Schneider F. 1989). Η τριτιωμένη μορφή της είναι από τους πιο κοινά 

χρησιμοποιούμενους δεσμευτές σε πειράματα αυτοραδιογραφικού εντοπισμού α2 

υποδοχέων σε βιολογικά δείγματα. 

Οι προσυναπτικοί α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς ανήκουν κυρίως στον α2Α 

υπότυπο και σε πολύ μικρότερο βαθμό στον α2C (Docherty J.R. 1998). Επίσης, οι 

μετασυναπτικοί α2 υποδοχείς στο φλοιό αρουραίου είναι κυρίως του α2Α/D 

υπότυπου (Heal D.J. et al. 1995). Υποδοχείς του α2Α υπότυπου εντοπίζονται και σε 

εξωσυναπτικές θέσεις σε νευρώνες και γλοιακά κύτταρα (Venkatesan C. et al. 1996). 

Οι α2Α υποδοχείς ασκούν τις κατασταλτικές, αναλγητικές, υποτασικές και 

αγχολυτικές δράσεις της νοραδρεναλίνης όπως προκύπτει από πειράματα 

μεταλλαξιγένεσης σε ποντίκια (Lakhlani P.P. et al. 1997). Επίσης, ρυθμίζουν την 

έκκριση νοραδρεναλίνης στο νωτιαίο μυελό (Umeda E. et al. 1997), τον υπομέλανα 

τόπο (Callado L.F. and Stamford J.A. 1999) και τον ιππόκαμπο αρουραίων (Kiss J.P. 

et al. 1995). Δύο υπότυποι (α2Α και α2C) είναι αναγκαίοι για το σωστό 

προσυναπτικό έλεγχο της έκκρισης νευροδιαβιβαστή από τα συμπαθητικά νεύρα στην 

καρδιά καθώς και από νοραδρενεργικούς νευρώνες στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο 

υπότυπος α2Α αναστέλλει την έκκριση νοραδρεναλίνης σε υψηλές συχνότητες 

διέγερσης ενώ ο α2C σε χαμηλές (Hein L. et al. 1999). Υποδοχείς του α2C υπότυπου 

θεωρείται ότι αποτελούν μέρος των αυτοϋποδοχέων σε κεντρικούς νοραδρενεργικούς 

νευρώνες καθώς και των ετεροϋποδοχέων σε ντοπαμινεργικά κύτταρα του 

μεσεγκεφάλου όπως στη μέλαινα ουσία (Lee A. et al. 1998). 

Πολλά στοιχεία είναι γνωστά για τη δράση του νοραδρενεργικού συστήματος 

γενικά και ειδικά των α2 υποδοχέων στον ώριμο εγκέφαλο, γεγονός που συνδέεται με 

τη συμμετοχή του συστήματος αυτού σε κλινικά σύνδρομα όπως η υπέρταση ή 

μαθησιακές δυσκολίες. Αντίθετα, λίγα είναι γνωστά για τη συμβολή του 

νοραδρενεργικού συστήματος σε αναπτυξιακά φαινόμενα, όπως η επιλογή 

φαινοτύπου από τα διαφοροποιούμενα νευρικά και γλοιακά κύτταρα, η καθοδήγηση 

νευραξόνων, ο σχηματισμός συνάψεων, η ωρίμαση και η λεπτή ρύθμιση του αριθμού 

και της θέσης τους, η επιβίωση κυτταρικών πληθυσμών και η απόκριση σε 

  



 

επιγενετικές τροποποιήσεις της δομής και της λειτουργίας του αναπτυσσόμενου 

νευρικού συστήματος. 

Η πιθανή δράση της νοραδρεναλίνης σε πολλές από τις παραπάνω διεργασίες δεν 

προαπαιτεί την ύπαρξη «τυπικής» νευροδιαβίβασης, ούτε καν την παρουσία 

συνάψεων. Αρκούν κυτταρικοί υποδοχείς ικανοί να αναγνωρίζουν τη νοραδρεναλίνη 

που βρίσκεται στο μεσοκυττάριο χώρο και να τροποποιούν ενδοκυττάρια μονοπάτια 

μεταγωγής σήματος, χαρακτηριστικά που πληρούνται από τους α2 υποδοχείς που 

ακόμα και στο ώριμο νευρικό σύστημα παραμένουν και σε εξωσυναπτικές θέσεις και 

αποκρίνονται σε διαχεόμενη έξω από τις συνάψεις νοραδρεναλίνη. 

Οι μονοαμίνες απέκτησαν ρόλο αναπτυξιακών παραγόντων πολύ νωρίς κατά την 

εξέλιξη, σε φυλογενετικά αρχέγονα είδη ζώων, πολύ πριν χρησιμοποιηθούν στη 

συναπτική διαβίβαση, αφού αυτά τα είδη δεν διαθέτουν καν νευρικό σύστημα 

(Buznikov G.A. et al. 1996). Σε μονοκύτταρους οργανισμούς αποτελούν ενδογενείς 

ρυθμιστές της ανάπτυξης (Lauder J.M. 1988) ενώ σε προνύμφες υδροζώων 

κατεχολαμίνες ρυθμίζουν τη μεταμόρφωση αλλά και β νοραδρενεργικοί 

ανταγωνιστές (προπρανολόλη) παρεμβαίνουν στη φυσιολογική συμπεριφορά των 

προνυμφών (π.χ. αναστολή κίνησης) (Kolberg K.J. and Martin V.J. 1988). Σε 

πλατέλμινθες η νοραδρεναλίνη συμμετέχει στην αναγέννηση των ζώων χωρίς όμως 

να μεταβάλει τη σύνθεση RNA ή DNA (Franquinet R. and Martelly I. 1981). 

Σε έμβρυα σπονδυλωτών μονοαμίνες είναι παρούσες πολύ πριν από το 

σχηματισμό του νευρικού συστήματος, ρυθμίζοντας την εμβρυϊκή ανάπτυξη, 

τροποποιώντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και τις μορφογενετικές κινήσεις 

κατά την αυλάκωση και τη γαστριδίωση (Buznikov G.A. 1991). Σε έμβρυα όρνιθας 

έχει εντοπιστεί νοραδρεναλίνη από την 3η εμβρυϊκή ημέρα στη νωτιαία χορδή, δομή 

που επηρεάζει το σχηματισμό του νευρικού σωλήνα (Strudel G. et al. 1977). 

Φαρμακολογική παρέμβαση στα μονοαμινεργικά συστήματα στα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια προκαλεί τερατογένεση, συμπεριλαμβανόμενων ανωμαλιών του νευρικού 

σωλήνα (Launder J.M. 1988). Στον άνθρωπο, νοραδρεναλίνη ανιχνεύεται στη 

γέφυρα, τον προμήκη και το νωτιαίο μυελό την 5η με 6η εβδομάδα κύησης, ενώ το 

βιοσυνθετικό της ένζυμο υδροξυλάση της τυροσίνης παρατηρείται στο εγκεφαλικό 

στέλεχος τουλάχιστον από την 4η εβδομάδα κύησης (Sundstrom E. et al. 1993). Όταν 

με γενετική μηχανική σε ποντίκια καταστρέφεται το γονίδιο που κωδικεύει τη β-

υδροξυλάση της ντοπαμίνης (βιοσυνθετικό ένζυμο της νοραδρεναλίνης) η 

  



 

συντριπτική πλειοψηφία των εμβρύων πεθαίνει πριν από τη γέννηση πιθανώς λόγω 

καρδιαγγειακών προβλημάτων (Thomas S.A. et al. 1995). 

Η άμεση επίδραση νευροδιαβιβαστών σε νευρικά κύτταρα που βρίσκονται ακόμα 

σε ανώριμη μορφή έχει μελετηθεί σε in vitro συστήματα νευρώνων που 

παρουσιάζουν ικανότητα μετανάστευσης. Διεγερτικοί νευροδιαβιβαστές όπως το 

γλουταμινικό οξύ αναστέλλουν την επέκταση των δενδριτικών πεδίων κυττάρων 

ιπποκάμπου αρουραίου (Mattson M.P. et al. 1988). Η ντοπαμίνη απωθεί τον αυξητικό 

κώνο κυττάρων του αμφιβληστροειδούς εμβρύων πτηνού και αναστέλλει την αύξηση 

των νευραξόνων τους (Lankford K.L. et al. 1988). Αντίθετα η ακετυλοχολίνη 

αποτελεί ελκτικό παράγοντα για νωτιαίους νευρώνες εμβρύων αμφιβίου (Zheng J.Q. 

et al. 1994). 

Η νοραδρεναλίνη είναι από τους νευροδιαβιβαστές που προσδένονται σε 

μεμβρανικούς υποδοχείς συνδεδεμένους με G-πρωτεΐνες διεγερτικές ή ανασταλτικές 

της αδενυλικής κυκλάσης (β και α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς, αντίστοιχα). Οι G-

πρωτεΐνες που διεγείρουν την αδενυλική κυκλάση συνήθως αναστέλλουν την 

κυτταρική διαίρεση και προκαλούν κυτταρική διαφοροποίηση. Αντίθετα, οι 

ανασταλτικές G-πρωτεΐνες επάγουν τη μίτωση. Δεν έχει ακόμα διερευνηθεί αν αυτό 

συμβαίνει in vivo μετά από ενεργοποίηση των α2 υποδοχέων και των συνδεδεμένων 

με αυτούς G-πρωτεϊνών. Πάντως σε μη νευρικά κύτταρα (μετασχηματισμένες 

ινοβλάστες) και σε in vitro συστήματα, αγωνιστές των α2 υποδοχέων (αδρεναλίνη και 

κλονιδίνη) προκαλούν διαίρεση των κυττάρων ενώ ο α2-ανταγωνιστής υοχιμβίνη 

παρεμποδίζει αυτή την απόκριση (Seuwen K. et al. 1990). 

Σε άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήματα έχει διερευνηθεί η in vivo οργανωτική 

δράση του αντίστοιχου νευροδιαβιβαστή κατά την ανάπτυξη εγκεφαλικών περιοχών, 

με συμμετοχή σε διεργασίες όπως η επέκταση των νευραξόνων και η συναπτογένεση. 

Έτσι, η διέγερση του σεροτονινεργικού συστήματος κατά την εμβρυϊκή ζωή σε 

αρουραίους προκαλεί λανθασμένη αύξηση σεροτονινεργικών αξόνων (Whitaker-

Azmitia P.M. et al. 1990), ενώ η μείωση των επιπέδων σεροτονίνης οδηγεί σε 

καθυστέρηση της οντογένεσης περιοχών που δέχονται σεροτονινεργικές προβολές 

νωρίς κατά την ανάπτυξη (Lauder J.M. 1990). Η οντογένεση των βασικών γαγγλίων 

επηρεάζεται άμεσα από τα επίπεδα ντοπαμίνης, αφού μείωσή τους οδηγεί μεταξύ 

άλλων σε καθυστερημένη ανάπτυξη των νευρώνων των βασικών γαγγλίων (Tennyson 

V.M. et al. 1983) και υπεράριθμη σεροτονινεργική νεύρωση (Towle A.C. et al. 

  



 

1989). Στην οπτική καλύπτρα εμβρύων όρνιθας παρατηρείται παροδική έκφραση μίας 

υπο-ομάδας των νικοτινικών υποδοχέων κατά την περίοδο διείσδυσης των νευρικών 

ινών του οπτικού νεύρου, γεγονός που κάνει πιθανή τη συμμετοχή της 

ακετυλοχολίνης στη φυσιολογική ανάπτυξη του καλυπτρικής οπτικής οδού (Matter 

J.M. et al. 1990). Επίσης, καταστροφή χολινεργικών νευρώνων του τελεγκεφάλου σε 

νεογνά αρουραίου προκαλεί ανωμαλίες στη στιβαδωτή οργάνωση του φλοιού και τα 

κυτταροαρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του (Hohmann C.F. et al. 1988). 

Η νοραδρεναλίνη και το νοραδρενεργικό σύστημα του εγκεφάλου έχουν 

συσχετιστεί με ορισμένα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη φυσιολογική 

ανάπτυξη του νευρικού συστήματος αλλά και μετά από τροποποίηση της οργάνωσής 

του σε ανώριμα στάδια. Το νοραδρενεργικό σύστημα επηρεάζει την αναπτυξιακή 

τύχη των κυττάρων Cajal-Retzius στον αναπτυσσόμενο φλοιό (Naqui S.Z.H. et al. 

1999). Τα κύτταρα αυτά παρατηρούνται στο φλοιό θηλαστικών σε εμβρυϊκά και 

πρώτα νεογνικά στάδια και είναι από τα πρώτα νευρικά κύτταρα που εμφανίζονται 

στο φλοιό (στιβάδα Ι). Συμμετέχουν στη μετανάστευση άλλων νευρώνων και το 

σχηματισμό της στιβαδωτής δομής του φλοιού. Η τύχη τους στη μετεμβρυϊκή ζωή 

είναι ασαφής, πιθανώς κάποια πεθαίνουν ενώ άλλα μετασχηματίζονται σε άλλους 

τύπους νευρώνων. Νοραδρενεργικές ίνες είναι παρούσες στο φλοιό από πολύ πρώιμα 

αναπτυξιακά στάδια και φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα Cajal-Retzius 

οδηγώντας σε προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο μέρος από αυτά και 

εξασφαλίζοντας τη σωστή κυτταροαρχιτεκτονική οργάνωση και λειτουργία του 

φλοιού. 

Το νοραδρενεργικό σύστημα είναι αναγκαίο για τη σωστή συναπτογένεση στον 

οπτικό φλοιό αρουραίου, αφού ασκεί ανασταλτική δράση στη δημιουργία 

υπεράριθμων συνάψεων (Parnavelas J.D. and Blue M.E. 1982, Blue M.E.and 

Parnavelas J.D. 1982) με έντονη σύνθεση α2 υποδοχέων του α2Α υπότυπου πριν την 

έναρξή της (Venkatesan C. et al. 1996). Επίσης, η νοραδρεναλίνη είναι αναγκαία 

κατά την αναδιοργάνωση του οπτικού φλοιού μετά από μονόφθαλμη οπτική στέρηση 

σε νεογνά γάτας (Kasamatsu T. and Pettigrew J.D. 1979, Kasamatsu T. et al. 1979). 

Για τη σωστή χρονικά ωρίμαση του σωματαισθητικoύ φλοιού ποντικού 

απαιτείται η ύπαρξη πλήρως λειτουργικού νοραδρενεργικού συστήματος. Απουσία 

νοραδρενεργικής διαβίβασης οδηγεί σε μη συγχρονισμένη ωρίμαση των νευρώνων 

του φλοιού και των προβολών σε αυτούς με αποτέλεσμα τη δημιουργία λανθασμένων 

  



 

νευρικών κυκλωμάτων (Osterheld-Haas M.C. and Hornung J.P. 1996). 

Επίσης, με βάση πειράματα επαγωγής με ιονίζουσα ακτινοβολία έκτοπων 

κοκκοειδών κυττάρων στην αναπτυσσόμενη παρεγκεφαλίδα ποντικού και την 

παρουσία νοραδρενεργικών ινών σε αυτές τις έκτοπες κυτταρικές συναθροίσεις, έχει 

προταθεί η συμμετοχή του νοραδρενεργικού συστήματος στη φυσιολογική 

οντογένεση των στιβάδων της παρεγκεφαλίδας (Kunkler P.E. and Anderson W.J. 

1994). 

 

IV. Αναπτυσσόμενος εγκέφαλος πτηνού ως μοντέλο-βασική 
ανατομική οργάνωση 

Η εμβρυϊκή ανάπτυξη στα πτηνά γίνεται έξω από το σώμα της μητέρας, μέσα στο 

αυγό που αποτελεί ένα σύστημα με περιορισμένη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

(ανταλλαγή αερίων και θερμότητας). Αν οι συνθήκες επώασης είναι γνωστές μπορεί 

να υπολογιστεί με ακρίβεια το αναπτυξιακό στάδιο του εμβρύου ανά πάσα χρονική 

στιγμή και να καθοριστεί επακριβώς το φυσιολογικό πρότυπο ανάπτυξης του 

νευρικού συστήματος του. Επίσης, είναι δυνατή η χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο, 

μέσα στο αυγό, π.χ. για την καταστροφή μέρους του εγκεφάλου και η μελέτη της 

επακόλουθης αναδιοργάνωσης του νευρικού ιστού. 

Σε νεοσσούς είναι δυνατή η μελέτη της πλαστικότητας του νευρικού συστήματος 

με  ορισμένα εύχρηστα μοντέλα όπως η μονόφθαλμη οπτική στέρηση για τη 

διερεύνηση της απόκρισης του εγκεφάλου σε τροποποίηση της φυσιολογικής ροής 

αισθητικών πληροφοριών ή η μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής 

ερεθίσματος (one-trial passive avoidance training) για τη μελέτη μηχανισμών 

μάθησης-μνήμης. 

Ο εγκέφαλος των πτηνών ακολουθεί το βασικό σχέδιο οργάνωσης του εγκεφάλου 

όλων των σπονδυλωτών. Κατά τον προσθοπίσθιο άξονα υποδιαιρείται σε 

τελεγκέφαλο, διεγκέφαλο και στέλεχος. Στο εγκεφαλικό στέλεχος διακρίνεται ο 

προμήκης μυελός, η γέφυρα, ο μέσος εγκέφαλος (μεσεγκέφαλος) και η 

παρεγκεφαλίδα ραχιαία της γέφυρας και του προμήκη. Ο διεγκέφαλος μεταξύ άλλων 

περιέχει το ραχιαίο θάλαμο (ή απλά θάλαμο) και τον υποθάλαμο. Ο τελεγκέφαλος 

διακρίνεται ανατομικά σε φλοιικές και υποφλοιικές περιοχές. Με τη σειρά τους οι 

φλοιικές περιοχές διακρίνονται σε: έσω ή μεταιχμιακές (ιππόκαμπος και 

παραϊπποκάμπια χώρα), ραχιαίες (ραχιαίο όγκωμα και ραχιαίο έπαρμα κοιλίας, wulst 

  



 

και dorsal ventricular ridge αντίστοιχα) και πλάγιες ή οσφρητικές. Στις υποφλοιικές 

περιλαμβάνονται τα βασικά γάγγλια και το διάφραγμα. 

Ανατομική Οργάνωση Εγκεφάλου Πτηνού

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΟΠΤΙΚΟ ΧΙΑΣΜΑ

ΜΕΣΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

 

Τα λειτουργικά συστήματα του εγκεφάλου διακρίνονται σε αισθητικά και 

  



 

κινητικά αν και η διάκριση είναι εν μέρει σχηματική αφού οι λειτουργίες τους 

αλληλοσυμπληρώνονται και ορισμένα από τα κέντρα τους επικαλύπτονται. Στα 

περισσότερα αισθητικά συστήματα ο πρώτος σταθμός μέσα στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα βρίσκεται είτε στο νωτιαίο μυελό είτε στο εγκεφαλικό στέλεχος, κυρίως 

στον προμήκη και τη γέφυρα. Ακολουθούν προβολές προς τα αντίστοιχα ανώτερα 

θαλαμικά και τελεγκεφαλικά κέντρα. Ανάλογα με το αν οι αισθητικές πληροφορίες 

περνούν από μεσεγκεφαλικά κέντρα ή όχι, οι αντίστοιχες αισθητικές οδοί 

διακρίνονται σε καλυπτρο-θαλαμικές και λημνισκο-θαλαμικές. Οι καλυπτρο-

θαλαμικές οδοί καταλήγουν σε περιοχές του ραχιαίου επάρματος της κοιλίας ενώ οι 

λημνισκο-θαλαμικές στο ραχιαίο όγκωμα. Εξαίρεση από αυτό το σχήμα αποτελεί το 

οσφρητικό σύστημα, όπου ο πρώτος σταθμός είναι απευθείας τελεγκεφαλικός 

(οσφρητικός βολβός). 

 

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ 

Από τα κινητικά κέντρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρεγκεφαλίδα 

όπου συγκλίνουν αισθητικές πληροφορίες από το σωματαισθητικό, το αιθουσαίο, το 

ακουστικό και το οπτικό σύστημα και με βάση αυτές τροποποιούνται οι κινητικές 

εντολές άλλων εγκεφαλικών πυρήνων (Paulin M.G. 1993). 

Η παρεγκεφαλίδα των πτηνών όπως και των θηλαστικών, αποτελείται από 

λοβούς (11 σε ώριμα άτομα: I-V, VIa, VIb και VII-X) με στιβαδωτή οργάνωση. Ο 

παρεγκεφαλιδικός φλοιός αποτελείται από 4 στιβάδες, από την επιφάνεια προς τα 

μέσα: μοριώδης στιβάδα, στιβάδα των κυττάρων Pukinje, κοκκώδης στιβάδα, λευκή 

ουσία σχηματιζόμενη από τις προσαγωγούς και απαγωγούς νευρικές ίνες. Στο 

εσωτερικό της παρεγκεφαλίδας υπάρχουν οι 3 εν τω βάθει παρεγκεφαλιδικοί 

πυρήνες: έσω, εμβόλιμος και έξω (CbM, CbI και CbL αντίστοιχα) (Arends J.J.A. and 

Zeigler P.H. 1991a). 

Τα κύτταρα της παρεγκεφαλίδας γεννιούνται σε δύο διακριτές ζώνες διαίρεσης: 

στο παρακοιλιακό επιθήλιο της 4ης κοιλίας και στην επιφάνεια των παρεγκεφαλιδικών 

λοβών όπου σχηματίζεται μία επιπλέον στιβάδα, η εξωτερική κοκκώδης στιβάδα. 

Στους λοβούς της παρεγκεφαλίδας υπάρχουν 5 κύριοι κυτταρικοί τύποι 

νευρώνων, καθένας με επιλεκτικό εντοπισμό σε συγκεκριμένη στιβάδα. Η μοριώδης 

στιβάδα περιέχει ανασταλτικούς ενδονευρώνες (αστεροειδή και καλαθιοφόρα 

κύτταρα) σε χαμηλή πυκνότητα. Η στιβάδα των κυττάρων Purkinje που στην 

  



 

πραγματικότητα είναι ένας στοίχος κυττάρων, περιέχει αποκλειστικά αυτόν τον τύπο 

νευρώνων, που είναι από τους μεγαλύτερους που παρατηρούνται στο νευρικό 

σύστημα των πτηνών όσον αφορά το μέγεθος του κυτταρικού σώματος αλλά και την 

έκταση του δενδριτικού τους πεδίου. Στην κοκκώδη στιβάδα απαντά πληθώρα 

διεγερτικών νευρώνων, πολύ μικρού μεγέθους (κοκκοειδή κύτταρα) καθώς και 

μεγαλύτεροι αλλά πολύ σπανιότεροι ενδονευρώνες (κύτταρα Golgi). Οι αποφυάδες 

των κοκκοειδών κυττάρων (παράλληλες ίνες) εκτείνονται ως τη μοριώδη στιβάδα και 

αποτελούν σημαντικό τμήμα της. Εκτός από νευρικά κύτταρα, η παρεγκεφαλίδα 

περιέχει μεγάλο αριθμό γλοιακών κυττάρων, διαφόρων τύπων: γλοία Bergmann με τα 

κυτταρικά τους σώματα ανάμεσα στα κύτταρα Purkinje και τις αποφυάδες τους στη 

μοριώδη στιβάδα, αστρογλοία γύρω από τις συνάψεις των κοκκοειδών κυττάρων και 

ολιγοδενδρογλοία στη λευκή ουσία. 

Οι προσαγωγοί ίνες που φτάνουν στην παρεγκεφαλίδα είναι 3 τύπων: 

αναρριχόμενες ίνες από τον πυρήνα της κάτω ελαίας στο στέλεχος που καταλήγουν 

ειδικά στα κύτταρα Purkinje, βρυώδεις ίνες προερχόμενες από τη γέφυρα (έσω και 

έξω γεφυρικός πυρήνας, PM και PL), το αιθουσαίο σύστημα, το δικτυωτό 

σχηματισμό και το νωτιαίο μυελό που καταλήγουν κυρίως στα κοκκοειδή κύτταρα 

και μία διάχυτη νοραδρενεργική ανασταλτική νεύρωση από τον υπομέλανα τόπο 

(LoC).  

Υπάρχει μόνο μία απαγωγός νευρική οδός από το φλοιό της παρεγκεφαλίδας που 

ξεκινά αποκλειστικά από τα κύτταρα Purkinje, είναι ανασταλτική και προβάλει στους 

εν τω βάθει παρεγκεφαλιδικούς καθώς και σε αιθουσαίους πυρήνες. Οι νευρικές ίνες 

που ξεκινούν από τον εμβόλιμο και τον έξω παρεγκεφαλιδικό πυρήνα σχηματίζουν το 

συνδετικό βραχίονα της παρεγκεφαλίδας και προβάλουν στο δικτυωτό σχηματισμό 

της γέφυρας ρυθμίζοντας τελικά τη λειτουργία κινητικών νευρώνων του νωτιαίου 

μυελού που ελέγχουν τις κινήσεις. Επίσης, ίνες από τον έξω πυρήνα μέσω του 

συνδετικό βραχίονα φτάνουν μεταξύ άλλων στον ερυθρό, τον εξωμαστικό και τον 

εμβόλιμο θαλαμικό πυρήνα, την εξωτερική κυτταρική στιβάδα και το κοιλιακό τμήμα 

του έξω γονατώδους σώματος. Ίνες από τον έσω παρεγκεφαλιδικό πυρήνα 

σχηματίζουν το αγκιστρωτό δεμάτιο και καταλήγουν στο δικτυωτό σχηματισμό της 

γέφυρας επηρεάζοντας τελικά κινητικούς νευρώνες του νωτιαίου μυελού που 

ελέγχουν τη στάση του σώματος (Arends J.J. and Zeigler H.P. 1991b). 

 

  



 

ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Τα πτηνά διαθέτουν ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα ανάλυσης οπτικών 

πληροφοριών και η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων τους καθοδηγείται από αυτό 

π.χ. εύρεση τροφής, αποφυγή θηρευτών, επιλογή συντρόφου, μετανάστευση. Η 

όρασή τους είναι σχεδόν πανοραμική (το οπτικό τους πεδίο είναι σχεδόν 360ο) και το 

οπτικό πεδίο τους διακρίνεται σε πρόσθιο-διόφθαλμο με στερεοσκοπική όραση και 

πλάγιο-μονόφθαλμο. Η έγχρωμη όρασή τους έχει πενταχρωματική βάση, βλέπουν το 

εγγύς υπεριώδες καθώς και το επίπεδο πόλωσης του φωτός. Ο βαθμός της ανάπτυξης 

του οπτικού συστήματος είναι τέτοιος που για παράδειγμα στο περιστέρι με μέγεθος 

εγκεφάλου μικρότερο από 0,15% του ανθρώπινου, το οπτικό νεύρο περιέχει 2.5 

φορές περισσότερες οπτικές ίνες από εκείνο του ανθρώπου. 

Το οπτικό σύστημα των πτηνών, που είναι σχεδόν πλήρως χιαζόμενο, διακρίνεται 

σε επιμέρους οδούς, με ένα πρότυπο οργάνωσης όμοιο με αυτό που συναντάται στα 

θηλαστικά. Οι οδοί είναι εξειδικευμένα στην ανάλυση ορισμένων παραμέτρων του 

οπτικού κόσμου, όμως διασυνδέονται εκτεταμένα και αλληλοεπηρεάζονται ώστε να 

ολοκληρώνεται σωστά η οπτική αντίληψη και να γίνεται η επιλογή της κατάλληλης 

κινητικής απόκρισης από το ζώο.  
Καλυπτρική οπτική οδός (Καλυπτρο-θαλαμική οπτική οδός) 

Το τμήμα αυτό του οπτικού συστήματος θεωρείται μεταξύ άλλων υπεύθυνο για 

τη διάκριση των χρωμάτων, της φωτεινότητας και του προτύπου των αντικειμένων, 

ειδικά για όσα βρίσκονται στο πρόσθιο-διόφθαλμο οπτικό πεδίο καθώς και για τον 

εντοπισμό κινούμενων αντικειμένων. Η πλειοψηφία των ινών του οπτικού νεύρου 

(75-95%) καταλήγει με τοπογραφική οργάνωση σε μία μεσεγκεφαλική 

πολυστιβαδωτή δομή ομόλογη με τα άνω διδύμια των θηλαστικών, την οπτική 

καλύπτρα (TeO) (Cowan W.M. et al. 1961, Norgren R.B.Jr. and Silver R. 1989).  

Η οπτική καλύπτρα υποδιαιρείται σε στιβάδες κι αυτές σε επιμέρους υποστιβάδες 

(συνολικά 15) (βλέπε σχήμα από τον ανατομικό άτλαντα εγκεφάλου όρνιθας των 

Kuenzel W.J. και Masson M.).  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο εσωτερικό της οπτικής καλύπτρας υπάρχει η κοιλία της καλύπτρας που 

αποτελεί συνέχεια της 3ης κοιλίας του εγκεφάλου. Από την κοιλία προς την επιφάνεια 

της οπτικής καλύπτρας οι στιβάδες με τις υποδιαιρέσεις τους είναι (LaVail J.H. and 

Cowan M.W. 1971): 

• Παρακοιλιακή λευκή στιβάδα (SFP). 

• Παρακοιλιακή φαιά στιβάδα (SGP). 

• Κεντρική λευκή στιβάδα (SΑC), ίνες προσαγωγών και απαγωγών συστημάτων 

της οπτικής καλύπτρας. 

• Κεντρική φαιά στιβάδα (SGC), κυτταρικά σώματα των απαγωγών συστημάτων 

της οπτικής καλύπτρας (Hardy O. et al. 1985).  

• Επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα, εν τω βάθει υποστιβάδες h, i και j (SGFS h-

j) 

• Επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα, επιπολής υποστιβάδες a, b, c, d, e, f και g 

(SGFS a-g), στις υποστιβάδες a-f συνάπτονται οι ίνες του οπτικού νεύρου με 

μέγιστη πυκνότητα στην υποστιβάδα d (Hayes B.P. and Webster K.E. 1985). 

• Στιβάδα οπτικών ινών (SO), οι ίνες του οπτικού νεύρου στην επιφάνεια της 

οπτικής καλύπτρας. 

  



 

Παρότι οι οπτικές ίνες χιάζονται πλήρως στο οπτικό χίασμα, η οπτική καλύπτρα 

ενημερώνεται για τα ερεθίσματα στο ομόπλευρο οπτικό πεδίο και μέσω αμφίδρομων 

συνδέσεων με την αντίπλευρη οπτική καλύπτρα, που σχηματίζουν το σύνδεσμο της 

οπτικής καλύπτρας (CT). Εκτός από τις οπτικές πληροφορίες στην οπτική καλύπτρα 

φτάνουν και ερεθίσματα από άλλες αισθητικές περιοχές: ακουστικά από τον έξω 

ραχιαίο μεσεγκεφαλικό πυρήνα και σωματαισθητικά από το νωτιαίο μυελό, που 

καταλήγουν σε κύτταρα της κεντρικής φαιάς στιβάδας (Cotter J.R. 1976). 

Οι πληροφορίες από διαφορετικές αισθήσεις βρίσκονται σε τοπογραφική ταύτιση 

μεταξύ τους δηλ. αν προέρχονται από το ίδιο σημείο του περιβάλλοντος αναλύονται 

σε γειτονικές περιοχές της οπτικής καλύπτρας. Η κυτταροαρχιτεκτονική οργάνωση 

της οπτικής καλύπτρας επιτρέπει μία τέτοια λειτουργία: οι υποδεκτικοί νευρώνες 

(απιοειδή κύτταρα) έχουν δενδρίτες προσανατολισμένους ακτινωτά με λίγες πλάγιες 

διακλαδώσεις και οι εισερχόμενοι άξονες συνάπτονται σε διαφορετικά τμήματα του 

δενδρίτη ανάλογα με την αισθητικότητα που αντιπροσωπεύουν.  

Η καλυπτρική οπτική οδός συνεχίζει από την κεντρική φαιά στιβάδα της οπτικής 

καλύπτρας με αμφίπλευρη (αν και κυρίως ομόπλευρη) προβολή στο θαλαμικό 

στρόγγυλο πυρήνα (ROT) (Karten H.J. et al. 1997) κι από εκεί ομόπλευρα στο 

εξωραβδωτό (Ε) του ραχιαίου επάρματος της κοιλίας (Karten H.J. and Hodos W. 

1970). Το εξωραβδωτό υποδιαιρείται σε μία εσωτερική περιοχή όπου και καταλήγουν 

οι προβολές από το στρόγγυλο πυρήνα και μία εξωτερική στεφάνη (Ebelt) από όπου 

ξεκινούν προβολές προς άλλες τελεγκεφαλικές περιοχές (κοιλιακό υπερ-ραβδωτό 

(HV), πρόσθιο-έξω Νεοραβδωτό (Nfl) και έξω-ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου 

νεοραβδωτού (NCdl)) (Husband S.A. and Shimizu T. 1999). 

Η οπτική καλύπτρα παρουσιάζει και κατιούσες προβολές (κυρίως ομόπλευρα) σε 

κινητικές περιοχές του στελέχους που με τη σειρά τους προβάλλουν στο νωτιαίο 

μυελό ελέγχοντας το σωστό προσανατολισμό γρήγορων κινητικών αποκρίσεων των 

ματιών, της κεφαλής και του σώματος σε απροσδόκητα οπτικά και ακουστικά 

ερεθίσματα (Masino T. and Knudsen E.I. 1992). 
Ισθμικοί πυρήνες 

Στενά συνδεδεμένοι λειτουργικά με την οπτική καλύπτρα είναι 3 πυρήνες του 

εγκεφαλικού στελέχους που βρίσκονται στον ισθμό του εγκεφάλου, τη μεταβατική 

περιοχή γέφυρας-μεσεγκεφάλου, από όπου και το συλλογικό τους όνομα, ισθμικοί. 

Αναλυτικά πρόκειται για τον ημισεληνοειδή, το μεγαλοκυτταρικό και το 

  



 

μικροκυτταρικό ισθμικό πυρήνα (SLu, Imc και Ipc). Οι ισθμικοί πυρήνες συνδέονται 

αμφίδρομα με την ομόπλευρη οπτική καλύπτρα αλλά προβάλλουν και στην 

αντίπλευρη. Όλες οι προβολές είναι τοπογραφικά οργανωμένες (Gruberg E.R. and 

Udin S.B. 1978). Ελέγχουν και τροποποιούν τις αποκρίσεις των κυττάρων της 

οπτικής καλύπτρας μέσω της διεγερτικής επίδρασης που έχουν στις απολήξεις του 

οπτικού νεύρου σε κύτταρα της οπτικής καλύπτρας (Schmidt J.T. 1995). 

Ετερόπλευρη απώλεια των ισθμικών πυρήνων οδηγεί σε αδυναμία απόκρισης σε 

ερεθίσματα στο αντίπλευρο οπτικό πεδίο (Gruberg E.R. et al. 1991). 

Στην περιοχή του ισθμού συναντάται ένας ακόμα πυρήνας συνδεδεμένος άμεσα 

με το οπτικό σύστημα, ο ισθμο-οπτικός πυρήνας (IO). Είναι η μοναδική περιοχή του 

εγκεφάλου που προβάλει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Αποτελεί μέρος ενός 

ανατομικού βρόχου που ξεκινά από τον αμφιβληστροειδή, περνά από την αντίπλευρη 

οπτική καλύπτρα που προβάλλει ομόπλευρα στον ισθμο-οπτικό πυρήνα και 

ολοκληρώνεται με την προβολή αυτού στον αντίπλευρο αμφιβληστροειδή (Clarke 

P.G.H. 1992). Ο πυρήνας είναι μεγαλύτερος σε πτηνά που τρέφονται με σπόρους 

παρά σε είδη που κυνηγούν και εμπλέκεται στην επιλογή της τροφής από ένα σύνολο 

στατικών ερεθισμάτων σε μικρή απόσταση από το ζώο (Hahmann U. and Güntürkün 

O. 1992). 
Θαλαμική οπτική οδός (Λημνισκο-θαλαμική οπτική οδός) 

Η υποδιαίρεση αυτή του οπτικού συστήματος είναι υπεύθυνη για τη λεπτή 

ανάλυση των οπτικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Σε πτηνά όπως το 

περιστέρι παρουσιάζει τέτοιες συνδέσεις με τον αμφιβληστροειδή ώστε δέχεται 

ερεθίσματα μόνο από το πλάγιο-μονόφθαλμο οπτικό πεδίο κι όχι από το πρόσθιο-

διόφθαλμο. Τα αντικείμενα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (σπόροι τροφής αλλά και 

επερχόμενοι θηρευτές) εμφανίζονται πρώτα στο πλάγιο και ευρύτερο οπτικό πεδίο 

ενώ η πρόσθια όραση είναι αναγκαία μόνο για τη σύλληψη της τροφής (Güntürkün O. 

et al. 1993). 

Ίνες του οπτικού νεύρου καταλήγουν σε μία περιοχή του πρόσθιου ραχιαίου 

θαλάμου (πρόσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας, DLA), ομόλογη προς το έξω γονατώδες 

σώμα των θηλαστικών. Εδώ οι οπτικές πληροφορίες υφίστανται επεξεργασία και 

επιλεκτική απαλοιφή ανάλογα με την κατάσταση εγρήγορσης του ζώου και την 

προσοχή που δίνει σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Στη λειτουργία αυτή συμμετέχουν 

προβολές από ρυθμιστικούς πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους (π.χ. τον υπομέλανα 

  



 

τόπο, LoC) (Kitt C.A. and Brauth S.E. 1986a). Ο πρόσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας 

προβάλλει αμφίπλευρα και με τοπογραφική οργάνωση στο οπίσθιο-οπτικό τμήμα του 

ραχιαίου ογκώματος του τελεγκεφάλου (Karten H.J. and Nauta W.J.H. 1968). Η δομή 

αυτή αποτελεί τμήμα του υπερ-ραβδωτού και υποδιαιρείται από ραχιαία προς 

κοιλιακά σε επαυξημένο, άνω εμβόλιμο και ραχιαίο υπερ-ραβδωτό (HA, HIS και HD 

αντίστοιχα).  

Το ραχιαίο όγκωμα συνδέεται με τα βασικά γάγγλια, με μεταιχμιακές περιοχές 

καθώς και με περιοχές πολυαισθητικής σύγκλισης του τελεγκεφάλου (Shimitzu T. et 

al. 1995). Επίσης, από το ραχιαίο όγκωμα ξεκινούν κατιούσες οδοί (αποτελούν μέρος 

του διαφραγματο-μεσεγκεφαλικού Δεματίου, TSM) προς τον πρόσθιο έξω ραχιαίο 

πυρήνα του θαλάμου, την οπτική καλύπτρα και άλλους πυρήνες που δέχονται 

προβολές από τον αμφιβληστροειδή (Miceli D. et al. 1987). 
Επικουρική οπτική οδός 

Τα πτηνά λόγω της πανοραμικής όρασής τους για να φέρνουν το είδωλο του 

αντικειμένου που τα ενδιαφέρει στο σημείο του αμφιβληστροειδούς με την 

υψηλότερη οπτική οξύτητα πρέπει να κινήσουν τα μάτια τους. Επίσης, όπως 

συμβαίνει με όλα τα ζώα πρέπει να εκτελούν συνεχώς μικρές κινήσεις των ματιών 

ώστε να αποφεύγεται η εξοικείωση των φωτοϋποδοχέων. Όλες αυτές οι κινήσεις 

εκτελούνται από μύες έξω από τον οφθαλμικό βολβό που νευρώνονται από 3 

κρανιακά νεύρα: οφθαλμοκινητικό (ΙΙΙ), τροχλιακό (IV) και απαγωγό (VI). Το 

οφθαλμοκινητικό νεύρο ξεκινά από ένα σύμπλεγμα μεσεγκεφαλικών πυρήνων, που 

συνολικά περιγράφονται ως ο πυρήνας του οφθαλμοκινητικού νεύρου (OM) (Heaton 

M.B. and Wayne D.B. 1983). 

Όταν το ζώο παρατηρεί ένα κινούμενο αντικείμενο με επαναλαμβανόμενο 

πρότυπο τα μάτια του εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις ακολουθώντας το 

μετακινούμενο αντικείμενο (οπτοκινητικός νυσταγμός). Στον έλεγχο αυτών των 

κινήσεων συμμετέχει ο εξωμαστικός πυρήνας (ή βασικός οπτικός πυρήνας, nBOR) 

του μεσεγκεφάλου (Gioanni H. et al. 1983). Επίσης, έχει εμπλακεί στην ανάλυση της 

ίδια κίνησης (self-motion), τη διάκρισή της από την κίνηση των γύρω αντικειμένων 

και την αντίληψη της τρισδιάστατης δομής του περιβάλλοντος. Ο πυρήνας αυτός 

δέχεται αμφίπλευρες προβολές από τον αμφιβληστροειδή και προβάλλει στην 

παρεγκεφαλίδα και σε κινητικούς πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους (Wylie 

D.R.W. et al. 1997). 

  



 

Το κοιλιακό τμήμα του έξω γονατώδους σώματος (GLv) δέχεται τοπογραφικά 

οργανωμένες προβολές από τον αμφιβληστροειδή και την οπτική καλύπτρα. Δεν είναι 

ομόλογη δομή με τον ομώνυμο πυρήνα των θηλαστικών αφού δεν προβάλλει στον 

τελεγκέφαλο. Όμως δέχεται πληροφορίες από το οπτικό ραχιαίο όγκωμα του 

τελεγκεφάλου (Crossland W.J. and Uchwat C.J. 1979). Συμμετέχει σε οπτικά 

κυκλώματα του εγκεφαλικού στελέχους που αναλύουν την κίνηση (Pateromichelakis 

S. 1979) και το χρώμα των αντικειμένων (Maturana H.R. and Varela F.J. 1982). 
Υποθαλαμική οπτική οδός 

Σε πτηνά (όρνιθες και ορτύκια) έχει εντοπιστεί μία περιοχή του υποθαλάμου 

(υπερχιασματικός πυρήνας, SCN) που δέχεται άμεσες προβολές από τον 

αμφιβληστροειδή και εμπλέκεται στο συντονισμό των διημερήσιων ρυθμών (Ehrlich 

D. and Mark R. 1984, Norgren R.B.Jr. and Silver R. 1989). 

 

ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

Εκτός από τα ανώτερα κέντρα επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών (εξωραβδωτό 

και οπτικό ραχιαίο όγκωμα) στον τελεγκέφαλο εντοπίζονται τα ανώτερα κέντρα 

ανάλυσης πληροφοριών από όλες τις αισθήσεις. Ακουστικά ερεθίσματα σχετιζόμενα 

με την ενδοειδική επικοινωνία αλλά και τη θήρευση ή την προστασία από θηρευτές, 

φτάνουν στο ακουστικό πεδίο (Field L) του τελεγκεφάλου μέσω πυρήνων του 

εγκεφαλικού στελέχους και του θαλάμου (Karten H.J. 1967, 1968).  

Μέσω του σωματαισθητικού συστήματος φτάνουν στον τελεγκέφαλο 

πληροφορίες αφής, πόνου, θερμότητας και θέσης του σώματος (ιδιοδεκτικότητα). 

Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σε ζώα με ράμφος που χρησιμοποιείται για ανίχνευση 

και χειρισμό αντικειμένων π.χ. σύλληψη τροφής, απώθηση θηρευτών, φροντίδα των 

νεοσσών και σε αυτά που έχουν φτερά-αισθητήρες ταχύτητας του αέρα γύρω από το 

ράμφος όπως ορισμένα θηλαστικά έχουν μουστάκια. Σωματαισθητικές πληροφορίες 

από το νωτιαίο μυελό και τον προμήκη φτάνουν στο ενδιάμεσο νεοραβδωτό (ΝΙ) του 

ραχιαίου επάρματος της κοιλίας μέσω της οπτικής καλύπτρας και του θαλάμου (Wild 

J.M. 1987). Μέσω του έσω λημνίσκου και του θαλάμου σωματαισθητικές 

πληροφορίες φτάνουν στο πρόσθιο τμήμα του ραχιαίου ογκώματος (Schneider A. and 

Necker R. 1989, Wild J.M. 1987). Σωματαισθητικές πληροφορίες από την περιοχή 

της κεφαλής και ειδικά του ράμφους μεταδίδονται στο βασικό πυρήνα (Bas) του 

τελεγκεφάλου μέσω της οδού του τριδύμου νεύρου (Zeiger P.H. and Karten H.J. 

  



 

1973). 

Το μεταιχμιακό σύστημα ελέγχει μία πληθώρα λειτουργιών αναγκαίων για την 

ομοιόσταση του οργανισμού αλλά και πιο περίπλοκες διεργασίες όπως η 

κινητοποίηση (motivation), τα συναισθήματα, η αναπαραγωγική συμπεριφορά, η 

μάθηση και η μνήμη. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι εξασφαλίζουν την 

επιβίωση και αναπαραγωγή του ατόμου. Οι σημαντικότερες μεταιχμιακές δομές του 

τελεγκεφάλου είναι ο μέσος ή μεταιχμιακός χιτώνας (pallium), το αρχαιοραβδωτό (Α) 

το διάφραγμα και το οσφρητικό σύστημα του τελεγκεφάλου. Οι περιοχές αυτές 

παρουσιάζουν εκτεταμένες μεταξύ τους συνδέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η 

συντονισμένη δράση τους. 

Ο μεταιχμιακός χιτώνας του τελεγκεφάλου περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο (Hp) και 

την παραϊπποκάμπια χώρα (APH) περιοχές που εμπλέκονται στο σχηματισμό μνήμης 

σχετιζόμενης με το χώρο π.χ. πού έχει αποθηκευτεί τροφή (Krebs J.R. et al. 1989). Το 

διάφραγμα εμπλέκεται σε διάφορες μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς π.χ. 

επιθετικότητα, ερωτοτροπία, φροντίδα νεοσσών (Goodson J.L. et al. 1999). Το 

οσφρητικό σύστημα στον τελεγκέφαλο αποτελείται από τον οσφρητικό βολβό που 

προβάλλει στον πλάγιο ή οσφρητικό χιτώνα του τελεγκεφάλου (απιοειδής φλοιός, 

CPi). Ο απιοειδής φλοιός παρουσιάζει μεταξύ άλλων αμφίδρομες συνδέσεις με την 

παραϊπποκάμπια χώρα και εμπλέκεται στο σχηματισμό μνήμης (Bingman V.P. et al. 

1994). Τμήμα του αρχαιοραβδωτού (συμπεριλαμβανομένου του ταινιοειδούς πυρήνα, 

Tn) δέχεται προβολές από τον ιππόκαμπο και τον απιοειδή φλοιό και προβάλλει στον 

υποθάλαμο και ελέγχει τη συμπεριφορά φόβου καθώς και αποκρίσεις της 

συμπαθητικής μοίρας του αυτόνομου νευρικού συστήματος (Cohen D.H. 1975, 

Davies D.C. et al. 1997). 

Τα κέντρα πολυαισθητικής σύγκλισης είναι περιοχές του τελεγκεφάλου όπου 

φτάνουν πληροφορίες από διάφορες αισθητικότητες ώστε να συνδυαστούν και να 

αποκτηθεί μία ολοκληρωμένη μορφή του περιβάλλοντος κόσμου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό (HV) και το έξω-ραχιαίο τμήμα 

του οπίσθιου νεοραβδωτού (NCdl) που παρουσιάζουν συνδέσεις με τα αισθητικά 

συστήματα του τελεγκεφάλου (οπτικό, ακουστικό, σωματαισθητικό) και με κέντρα 

του μεταιχμιακού συστήματος (Dubbeldam J.L. 1991, Csillage A. et al. 1994 και 

Metzger M. et al. 1998). Και οι δύο περιοχές έχουν εμπλακεί σε ορισμένες μορφές 

μάθησης-μνήμης νεοσσών πτηνών: το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό στην αποφυγή 

  



 

αλγεινού ερεθίσματος (Rose S.P. 1991) ενώ το έξω-ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου 

νεοραβδωτού στην αναγνώριση της μητέρας (ακουστικό εντύπωμα) (Braun K. et al. 

1999). 

Τα βασικά γάγγλια αποτελούνται από ένα σύνολο περιοχών του κοιλιακού 

τελεγκεφάλου και στα πτηνά αποτελούν το σημαντικότερο ανώτερο κινητικό κέντρο. 

Ασκούν ανασταλτικό έλεγχο, παρεμποδίζοντας όλες εκτός από τις επιθυμητές 

κινήσεις. Διακρίνονται σε ραχιαία (επαυξημένο και αρχέγονο παλαιοραβδωτό, PA 

και PP) και κοιλιακά βασικά γάγγλια (οσφρητικό φύμα, παροσφρητικός λοβός και 

κοιλιακό παλαιοραβδωτό, TO, LPO και PVT). Παρουσιάζουν σημαντικές 

διασυνδέσεις με μεταιχμιακές περιοχές. Από τα ραχιαία βασικά γάγγλια ξεκινούν 

διάφορες κινητικές οδοί με σημαντικότερη αυτή προς τη μέλαινα ουσία του 

μεσεγκεφάλου (Kitt C.A. and Brauth S.E. 1981). Περιοχές των κοιλιακών βασικών 

γαγγλίων (παροσφρητικός λοβός) έχουν εμπλακεί σε διάφορες μορφές μάθησης και 

μνήμης. 

  



 

ΣΚΟΠΟΣ 
Ανοιχτά ερωτήματα της Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας αποτελούν οι μηχανισμοί 

που δρουν κατά την οντογένεση του νευρικού συστήματος, όπως είναι ο 

πολλαπλασιασμός των νευρικών κυττάρων, η μετανάστευσή τους, η επιλογή 

νευροδιαβιβαστή αλλά και ο ρόλος των νευροδιαβιβαστικών και 

νευροτροποποιητικών ουσιών στο σχηματισμό ώριμων νευρικών κυκλωμάτων. 

Παρόμοιοι μηχανισμοί εμπλέκονται στην πλαστικότητα της οργάνωσης του 

αναπτυσσόμενου νευρικού ιστού μετά από εξωγενείς παρεμβάσεις (τραυματισμός, 

χορήγηση φαρμακολογικών παραγόντων) ώστε να επιτευχθεί φυσιολογική νευρική 

λειτουργία στον ώριμο εγκέφαλο. Στην πλαστικότητα του νευρικού συστήματος 

εντάσσονται και οι διεργασίες με τις οποίες η «εμπειρία» τροποποιεί τη δομή και τη 

λειτουργία του νευρικού συστήματος κατά τη μάθηση και τη μνήμη. 

Η παρούσα μελέτη εστιάστηκε στη συμμετοχή των νευροδιαβιβαστών σε αυτά τα 

αναπτυξιακά-πλαστικά φαινόμενα. Ως μοντέλο χρησιμοποιήθηκε αφενός ένα 

σύστημα νευροδιαβίβασης που αναγνωρίστηκε πρόσφατα, αυτό της ελεύθερης ρίζας 

του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ
.
) κι αφετέρου ένα κλασσικό, καλά μελετημένο, 

νευροδιαβιβαστικό σύστημα, το νοραδρενεργικό. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε σε 

πτηνά η συμμετοχή της ΝΟ
.
 και των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 

αναπτυξιακούς μηχανισμούς που δρουν κατά τη φυσιολογική οντογένεση του 

κεντρικού νευρικού συστήματος (παρεγκεφαλίδα, οπτικό σύστημα, τελεγκέφαλος) 

αλλά και η εμπλοκή τους σε πλαστικές αποκρίσεις του αναπτυσσόμενου νευρικού 

συστήματος σε απώλεια τμήματός του, καθώς και η συμμετοχή του α2 

νοραδρενεργικού συστήματος στις διαδικασίες μάθησης και μνήμης. 

  



 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
Α. ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ  

Coturnix japonica
(ορτύκι)

Έμβρυα
&

Νεοσσοί 
Έμβρυα

In vitro αυτοραδιογραφική
μελέτη α2 νοραδρενεργικών

υποδοχέων

Ανοσοϊστοχημική
μελέτη γέννησης κυττάρων 
με Βρωμο-δεοξυ-ουριδίνη

Ιστοχημεία
NADPH

Διαφοράσης

Μελετήθηκαν αναπτυξιακοί μηχανισμοί που δρουν κατά την οντογένεση της 

παρεγκεφαλίδας και ως μοντέλο χρησιμοποιήθηκε το πτηνό Coturnix japonica 

(ορτύκι). Σε ειδικό κλίβανο επωάστηκαν γονιμοποιημένα αυγά σε θερμοκρασία 

38,3oC και 50% υγρασία, με περιοδική ανακίνηση των αυγών. Η εκκόλαψη των 

νεοσσών γινόταν 17 ημέρες μετά την έναρξη της επώασης και οι πρώτες 24 ώρες 

μετά την εκκόλαψη ορίστηκαν ως ημέρα 0. Έμβρυα και νεοσσοί ορτυκιού 

χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια. 

Οι νεοσσοί μεγάλωσαν σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας 27-28oC και 

τεχνητή φωτοπερίοδο 16 ώρες φως : 8 ώρες σκοτάδι. Η πρόσβαση σε φαγητό και 

νερό ήταν ελεύθερη εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Α1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΣΥΝΘΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟ. (ΝΟΣ) ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ. 

 

ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ NADPH-ΔΙΑΦΟΡΑΣΗΣ 
Για τη μελέτη του ρόλου της ελεύθερης ρίζας του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ

.
) 

καθορίστηκε το οντογενετικό πρότυπο κατανομής νευρώνων που χρησιμοποιούν ως 

νευροδιαβιβαστή την ΝΟ
.
 με εφαρμογή της ιστοχημικής μεθόδου της Reduced β-

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phospate-Διαφοράσης (NADPH-Διαφοράσης). Η 

μέθοδος βασίζεται στον εντοπισμό του βιοσυνθετικού ενζύμου της ΝΟ
.
, της 

  



 

συνθάσης της ΝΟ
.
 (ΝΟΣ) που ταυτίζεται με την NADPH-Διαφοράση. Ο εντοπισμός 

γίνεται με τη μετατροπή εξωγενούς, διαλυτού υποστρώματος (Nitro Blue 

Tetrazolium) σε έγχρωμο ίζημα από το ένζυμο αυτό, παρουσία NADPH (Scherer-

Singler U. et al. 1983, Dombroski S.M. and Barbas H. 1996). 

Ο ιστοχημικός εντοπισμός της ΝΟΣ έγινε σε παρεγκεφαλίδες εμβρύων ορτυκιού 

(εμβρυϊκή ημέρα 8 (Ε8), Ε10, Ε12, Ε14 και Ε16) και νεοσσών (1η ημέρα μετά την 

εκκόλαψη (Ν1), 3-4 ζώα σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο).  

Ο υπό μελέτη ιστός μονιμοποιήθηκε με διακαρδιακή διαπότιση με ψυχρό υγρό 

μονιμοποίησης (4% παραφορμαλδεϋδη σε PB) σε πειραματόζωα υπό αναισθησία. 

Αυτό έγινε για να εξασφαλιστεί η γρήγορη και ομοιογενής μονιμοποίηση όλου του 

εγκεφαλικού ιστού, συνθήκες που δεν διασφαλίζονται με την απλή εμβάπτιση του 

εγκεφάλου σε μονιμοποιητικό υγρό. Για το σκοπό αυτό, με μέση θωρακοτομή 

αποκαλύπτεται η καρδιά. Βελόνα συνδεδεμένη μέσω ευέλικτου πλαστικού καθετήρα 

με σύριγγα που περιέχει το μονιμοποιητικό υγρό, εισάγεται στην αριστερή κοιλία. Τη 

στιγμή που ξεκινά η παροχή του μονιμοποιητικού υγρού, τέμνεται ο δεξιός κόλπος 

ώστε να απομακρυνθεί όλο το αίμα από την κυκλοφορία του ζώου και να 

αντικατασταθεί από το μονιμοποιητικό υγρό. Η πορεία της μονιμοποίησης ελέγχεται 

από την παρουσία μυϊκού τρόμου στο ζώο, τη  σκλήρυνση του σώματος, τον 

αποχρωματισμό των άκρων και τη ροή διαυγούς υγρού από τα ρουθούνια και τα 

μάτια. Η μονιμοποίηση ολοκληρώνεται όταν το μονιμοποιητικό υγρό που 

διοχετεύεται στο ζώο ξεπερνά το τριπλάσιο του βάρος του ζώου και επίσης το υγρό 

που βγαίνει από το άνοιγμα στο δεξιό κόλπο της καρδιάς είναι διαυγές.  

Οι εγκέφαλοι αφαιρέθηκαν από τα κρανία, οι παρεγκεφαλίδες διαχωρίστηκαν και 

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

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

διάλυμα 4% παραφορμαλδεϋδης σε PB με 20% γλυκερόλη και 2% 

διμεθυλοσουλφοξείδιο για την αύξηση της διαπερατότητας των κυτταρικών 

μεμβρανών. Έπειτα, οι παρεγκεφαλίδες καταψύχθηκαν με εμβάπτιση σε ισοπεντάνιο 

ψυχόμενο στους -35οC με ξηρό πάγο και ως την παραπέρα κατεργασία τους 

διατηρήθηκαν στους  -40οC.   

Σε ψυχόμενο κρυοτόμο στους -30 οC, οι παρεγκεφαλίδες κόπηκαν σε εγκάρσιες 

τομές πάχους 60μm. Οι τομές παρέμειναν σε PB ώς την επόμενη ημέρα οπότε και 

έγινε ο ιστοχημικός εντοπισμός των κυττάρων που εκφράζουν τη ΝΟΣ. Οι τομές 

  



 

ξεπλύθηκαν (3X10 λεπτά) με διάλυμα TRIS στους 37οC, επωάστηκαν με το διάλυμα 

αντίδρασης (0,8mM NADPH, 0,9Mm nitro blue tetrazolium, 10mM malic acid και 

μερικές σταγόνες (3-4) Triton-X, σε 10ml TRIS) για 45-60 λεπτά, στους 45 οC στο 

σκοτάδι και με συνεχή ανάδευση. Με περιοδική παρατήρηση σε στερεοσκόπιο 

γινόταν έλεγχος της προόδου της αντίδρασης και όταν επιτεύχθηκε ικανοποιητικό 

προϊόν της χωρίς έντονη διάχυτη, μη ειδική χρώση, η αντίδραση τερματίστηκε με 

προσθήκη παγωμένου TRIS (3Χ10 λεπτά). Έπειτα, οι τομές απλώθηκαν σε 

επιστρωμένες με ζελατίνη αντικειμενοφόρους πλάκες και αφέθηκαν να στεγνώσουν 

σε θερμοκρασία δωματίου.  

Για το σαφέστερο καθορισμό των ανατομικών ορίων στις τομές έγινε ιστολογική 

χρώση αντίθεσης με ουδέτερο ερυθρό (neutral red). Σε επιπλέον τομές που είχαν 

συλλεχθεί κατά τη διατομή των παρεγκεφαλίδων στον κρυοτόμο, έγινε ιστολογική 

χρώση Nissl με ιώδες του κρεσυλίου (cresyl violet) για τον προσδιορισμό 

ανατομικών δομών και την ταυτοποίηση κυτταρικών τύπων. Οι εγκεφαλικές περιοχές 

ταυτοποιήθηκαν με βάση τους ανατομικούς άτλαντες των:  

• J.-D. Bayle, F. Ramade and J. Oliver: “Stereotaxic topography of the brain of the 

quail (Coturnix japonica)” 

• H.J. Karten and W. Hodos: “A Stereotaxic atlas of the brain of the pigeon 

(Columba livia)” 

• W.J. Kuenzel and M. Masson: “A Stereotaxic Atlas of the Brain of the Chick 

(Gallus domesticus)” 

• Α. van Tienhoven and L.P. Juhász: “The Chicken Telencephalon, Diencephalon 

and Mesencephalon in Stereotaxic Coordinates” 

• O.M. Youngren and R.E. Phillips: “A Stereotaxic Atlas of the Three-day-old 

Domestic Chick” 

Η παρατήρηση όλων των τομών έγινε σε  μικροσκόπιο NIKON Optiphote. 

Περιληπτικά αναφέρεται η διαδικασία των ιστολογικών χρώσεων: 

Χρώση NISSL 

Η χρώση Nissl δίνει ένα κυανό-ιώδες χρώμα στους κυτταρικούς πυρήνες, ενώ ένα 

ανοιχτό γαλάζιο στο κυτταρόπλασμα. Τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων με αυτή 

τη χρώση φαίνονται μεγαλύτερα από αυτά των γλοιακών κυττάρων. Επιπλέον, οι 

πυρήνες των νευρώνων είναι μεγαλύτεροι από αυτούς των γλοιακών κυττάρων. 

Ειδικά στο ορτύκι, η χρωματίνη των νευρικών κυττάρων έχει πολύ συμπαγή 

  



 

διαμόρφωση και εμφανίζεται ως έντονα βαμμένη μικρή σφαίρα ετεροχρωματίνης στο 

κέντρο του πυρήνα. 

Πριν από τη χρώση τους οι εγκεφαλικές τομές συλλέγονται ή απλώνονται σε 

αντικειμενοφόρους πλάκες. Οι πλάκες  αυτές είναι επιστρωμένες με ζελατίνη που δρα 

ως βιολογική κόλα και κρατά τις τομές πάνω τους. Η διαδικασία επίστρωσης έχει ως 

εξής: οι αντικειμενοφόροι πλάκες καθαρίζονται προσεκτικά με διάλυμα αιθανόλης 

70%, ξεπλένονται με απεσταγμένο νερό (3Χ5 λεπτά) και εμβαπτίζονται σε διάλυμα 

ζελατίνης (βλ. Παράρτημα) για 5 λεπτά. Πριν χρησιμοποιηθούν ξηραίνονται σε 

θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον μία ημέρα. 

Για τη διαδικασία της χρώσης, οι αντικειμενοφόροι πλάκες με τις τομές 

ενυδατώνονται σε απεσταγμένο νερό (5 λεπτά), εμβαπτίζονται σε υδατικό διάλυμα 

ιώδους του κρεσυλίου 0,5% για 1-5 λεπτά. Απομάκρυνση της πλεονάζουσας 

χρωστικής γίνεται με διαδοχικά πλυσίματα με απεσταγμένο νερό και με 70% 

αιθανόλη (5-10 λεπτά). Διαφοροποίηση της χρώσης γίνεται σε 95% αιθανόλη για 

μερικά λεπτά, μέχρι η λευκή ουσία του εγκεφάλου να έχει χρώμα πολύ αχνό γαλάζιο. 

Στη συνέχεια οι τομές αφυδατώνονται περνώντας διαδοχικά από 100% αιθανόλη 

(Χ2) και ξυλόλη (Χ3) για 5-10 λεπτά στο κάθε διάλυμα. Τέλος επικαλύπτονται με 

καλυπτρίδες με την προσθήκη βάλσαμου του Καναδά ή υλικού κάλυψης Entellan 

(Merck). 

Χρώση NEUTRAL RED 

Η χρώση αυτή σε νευρικό ιστό βάφει τα κυτταρικά σώματα κόκκινα 

(χωροπληρωτική χρωστική). Η χρωστική neutral red χρησιμοποιείται σε 

συγκέντρωση 1% σε απεσταγμένο νερό και η διαδικασία της χρώσης είναι όμοια με 

αυτήν που εφαρμόζεται κατά τη χρώση Nissl με μόνη διαφορά ότι οι αλλαγές των 

διαλυμάτων είναι πολύ πιο γρήγορες. 

 

Α2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ. 

 

Α2α. ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΡΩΜΟ-ΔΕΟΞΥ-ΟΥΡΙΔΙΝΗΣ 

Για τον καθορισμό του προτύπου κυτταρικών διαιρέσεων στην αναπτυσσόμενη 

παρεγκεφαλίδα πτηνού (Coturnix japonica) εφαρμόστηκε η ανοσοϊστοχημική 

μέθοδος της βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης (BrdU). Η μέθοδος βασίζεται στην in vivo 

  



 

χορήγηση BrdU, ενός αναλόγου της θυμιδίνης που ενσωματώνεται μόνιμα στο DNA 

κατά την S–φάση του κυτταρικού κύκλου. Ακολουθεί ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός 

της δεσμευμένης BrdU και κατ’επέκταση των κυττάρων που διαιρούνται κατά το 

χρονικό διάστημα που BrdU είναι διαθέσιμη (Gratzner H.G. 1982, Miller M. and 

Nowakowski R.S. 1988). 

Χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα 10ης, 11ης, 12ης, 13ης, 14ης, 15ης και 16ης ημέρας (Ε10, 

Ε12, Ε13, Ε14, Ε15 και Ε16) καθώς και νεοσσοί λίγο μετά την εκκόλαψη και μία 

ημέρα μετά από  αυτή (Ν0 και Ν1). Ειδικά για αυτά τα πειράματα, οι νεοσσοί είχαν 

ελεγχόμενη πρόσβαση σε φαγητό, με στέρησή του για περίοδο 3 ωρών μετά τη 

χορήγηση της BrdU για να μεγιστοποιηθεί η αντικατάσταση της θυμιδίνης από τη 

BrdU στο DNA. 

Η BrdU χορηγήθηκε εφάπαξ στα έμβρυα με επίσταξη στη χοριοαλλαντοειδή 

μεμβράνη μέσα από μια μικρή οπή στο κέλυφος του αεροθαλάμου που σφραγίστηκε 

έπειτα με λιωμένη παραφίνη. Στους νεοσσούς η χορήγηση της BrdU έγινε με εφάπαξ 

ενδοπεριτοναϊκή ένεση. Και στους δύο τύπους χορήγησης η BrdU ήταν διαλυμένη σε 

200μl αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού και σε δοσολογία 100mgr/Kgr σωματικού 

βάρους. Τα ζώα χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, ανάλογα με το χρόνο επιβίωσης μετά τη 

χορήγηση της BrdU: βραχείας επιβίωσης (20 ώρες) και μακράς επιβίωσης (μέχρι την 

20η ημέρα μετά την εκκόλαψη). 

 

Ηλικία 

ένεσης BrdU 
Βραχεία Επιβίωση Μακρά Επιβίωση 

Ε10 2  

Ε11 2  

Ε12 3  

Ε13 3  

Ε14 3  

Ε15 3 2 

Ε16 3 2 

Ν0 4 2 

Ν1 4 2 

 

  



 

Τα πειραματόζωα σε βαθιά αναισθησία με χλωροφόρμιο, διαποτίστηκαν 

διακαρδιακά με ψυχρό (4οC) διάλυμα μονιμοποίησης (4% παραφορμαλδεϋδη σε 

PBS). Ακολούθως, οι εγκέφαλοι  αφαιρέθηκαν από τα κρανία, οι παρεγκεφαλίδες 

ξεχωρίστηκαν και παρέμειναν στο υγρό μονιμοποίησης, στους 4οC μέχρι την επόμενη 

ημέρα, οπότε καταψύχθηκαν στους -40οC σε ισοπεντάνιο ψυχόμενο με ξηρό πάγο 

ενώ διατηρήθηκαν στους -80οC μέχρι την εκτέλεση της ανοσοϊστοχημείας. 

Σε κρυοτόμο Leica CM 1500 οι παρεγκεφαλίδες κόπηκαν στους –28οC σε 

επιμήκεις και εγκάρσιες τομές πάχους 50μm. Μία τομή κάθε 150μm κρατήθηκε σε 

διάλυμα PB. Για τη μετουσίωση του DNA έγινε κατεργασία των τομών με HCl 2Ν 

για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Κατόπιν οι τομές ξεπλύθηκαν επισταμένως 

(6Χ5 λεπτά) με PBS, εμβαπτίστηκαν στο διάλυμα δέσμευσης μη ειδικής αντιγονικής 

αντίδρασης (1,5%v/v φυσιολογικός ορός αλόγου και 0,2%v/v Triton-X σε PBS) για 

10 λεπτά και επωάστηκαν με διάλυμα μονόκλωνου αντισώματος που αναγνωρίζει 

BrdU ενσωματωμένη σε μονόκλωνο DNA (α-BrdU, Becton Dickinson, σε αραίωση 

1:100 σε PBS) στους 8οC μέχρι την επόμενη ημέρα. Μετά την επώαση, οι τομές 

ξεπλύθηκαν με PBS (3Χ5 λεπτά), επωάστηκαν με βιοτινυλιομένο αντίσωμα που 

αναγνωρίζει το α-BrdU (α-mouse IgG, Vector lab., σε αραίωση 1:200 σε PBS) σε 

θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες, ξεπλύθηκαν με PBS με 0,2%v/v Triton-X και 

επωάστηκαν με διάλυμα αβιδίνης-βιοτίνης-υπεροξειδάσης (ABC, Vector lab. ABC-

elite kit, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) που αναγνωρίζει και συνδέεται 

με το βιοτινυλιομένο αντίσωμα, για 1 ώρα στο σκοτάδι και σε θερμοκρασία 

δωματίου. Όλες οι επωάσεις έγιναν με συνεχή ανάδευση των τομών. Μετά από 

διαδοχικά πλυσίματα με PBS και διάλυμα TBS οι τομές επωάστηκαν με το 

χρωμογόνο διάλυμα (1,5mgr/ml διαμινο-βενζιδίνη, 0,01%v/v H2O2 σε TBS) το οποίο 

αποκαλύπτει τη θέση κυττάρων με BrdU ενσωματωμένη στο DNA τους. H διαμινο-

βενζιδίνη (DAB) παρουσία H2O2 πολυμερίζεται από την υπεροξειδάση και το προϊόν 

είναι ένα αδιάλυτο ίζημα καφέ χρώματος. Ο πολυμερισμός τερματίστηκε με 

επανειλημμένα ξεπλύματα με κρύο TBS. Οι τομές απλώθηκαν σε αντικειμενοφόρους 

πλάκες επαλειμμένες με ζελατίνη, αφυδατώθηκαν σε αυξανόμενη διαβάθμιση 

αλκοόλης, εμβαπτίστηκαν σε ξυλόλη και επικαλύφτηκαν με καλυπτρίδα με την 

προσθήκη υλικού κάλυψης Entellan (Merck). Σε ορισμένες τομές έγινε ιστολογική 

χρώση αντίθεσης με πράσινο του μεθυλίου (methyl green) για τον ακριβέστερο 

καθορισμό των ανατομικών ορίων αλλά και του τύπου των σημασμένων κυττάρων. Η 

  



 

χρώση αυτή σε νευρικό ιστό βάφει τους πυρήνες των κυττάρων πράσινους. Η 

χρωστική πράσινο του μεθυλίου χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 1% σε 

απεσταγμένο νερό και η διαδικασία της χρώσης είναι όμοια με αυτήν που 

εφαρμόζεται κατά τη χρώση Nissl μόνο που οι αλλαγές των διαλυμάτων είναι πολύ 

πιο γρήγορες. 

Για τον καθορισμό της μη ειδικής σήμανσης, επάλληλες τομές επωάστηκαν 

απουσία του πρώτου ή του δεύτερου αντισώματος ή του αντιδραστηρίου ABC. Σε 

καμία από αυτές τις τομές δεν παρατηρήθηκε σήμανση με τη μορφή του καφέ 

προϊόντος της διαμινο-βενζιδίνης. 

Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με μικροσκοπική παρατήρηση σε 

μικροσκόπιο NIKON Optiphote. Η πυκνότητα των σημασμένων κυττάρων στις 

στιβάδες της παρεγκεφαλίδας περιγράφηκε ποιοτικά με βάση την ακόλουθη κλίμακα: 

0 κανένα θετικό κύτταρο, 1 χαμηλός αριθμός (<10%), 2 μέτριος αριθμός (10-25%), 3 

υψηλός αριθμός (25-50%), 4 πολύ υψηλός αριθμός (50-75%), 5 πάρα πολύ υψηλός 

αριθμός (>75%) θετικών κυττάρων.  

 

Α2β. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ  

Η μελέτη της λεπτής δομής του νευρικού ιστού απαιτεί τη μικροσκοπική 

παρατήρησή του. Οι μέχρι τώρα τεχνικές μικροσκοπίας δε μπορούν να διεισδύσουν 

στο βάθος του τρισδιάστατου ιστού αλλά απαιτούν την παρασκευή τομών του με 

πολύ λεπτό πάχος. Μια πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η συνεστιακή 

μικροσκοπία, όπου η χρήση πολύ ισχυρής πηγής φωτός (LASER) επιτρέπει την 

παρατήρηση αντικειμένων με πολύ μεγαλύτερο πάχος από αυτά στην κλασσική 

οπτική μικροσκοπία. 

Όταν όμως ένα τρισδιάστατο αντικείμενο διατέμνεται σε πολύ λεπτές τομές 

παρατηρείται το λεγόμενο «φαινόμενο απώλειας διάστασης», αφού από δυσδιάστατα 

αντικείμενα (τις λεπτές τομές) πρέπει να αντλήσουμε πληροφορίες για ένα 

τρισδιάστατο αντικείμενο (τον ιστό). Η απώλεια διάστασης επηρεάζει όλα τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ιστού: οι όγκοι μειώνονται σε επιφάνειες, οι 

επιφάνειες σε γραμμές, οι γραμμές σε σημεία. Η ανάκτηση αυτών των πληροφοριών 

είναι αναγκαία για την ποσοτικοποίηση χαρακτηριστικών του ιστού όπως ο αριθμός 

των κυττάρων του. 

  



 

Στην ποσοτικοποίηση κυττάρων, υποκυτταρικών οργανιδίων ή συνάψεων ένα 

επιπλέον πρόβλημα που προκύπτει από την παρατήρηση λεπτών τομών κι όχι του 

ακέραιου ιστού είναι η αντιπροσώπευση των υπό μελέτη αντικειμένων σε 

περισσότερες από μία τομές. Είναι αναγκαία η ταυτοποίηση των αντικειμένων ώστε 

να καταμετρούνται μόνο μία φορά ή έστω να διορθώνονται οι μετρήσεις για την 

πιθανότητα πολλαπλής προσμέτρησης αντικειμένων. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για την επίλυση των προβλημάτων της 

απώλειας διάστασης και της πολλαπλής αντιπροσώπευσης αντικειμένων σε 

ιστολογικές τομές (συγκριτική περιγραφή τους σε: Coggeshall R.E. and Lekan H.A. 

1996 και Guillery R.W. and Herrup K. 1997), όπως: η σειριακή ανασύσταση (serial 

reconstruction), οι μέθοδοι προβολικής γεωμετρίας (assumption based models, όπως 

οι μέθοδοι του Abercrombie ή του Konigsmark) και οι στερεολογικές μέθοδοι 

(disector). Η πιο ακριβής μέθοδος είναι η σειριακή ανασύσταση, αφού σε αυτήν δε 

γίνεται καμία υπόθεση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των παρατηρούμενων 

αντικειμένων, ούτε επιλέγονται δειγματοληπτικά τμήματα του ιστού για να 

μελετηθούν αλλά αντίθετα αναλύεται το σύνολο του ιστού, γεγονός που την καθιστά 

ιδιαίτερα χρονοβόρο. 

Οι στερεολογικές μέθοδοι βασίζονται στη στοχαστική γεωμετρία, δηλ. σε 

στατιστικές μεθοδολογίες για την εκτίμηση ποσοτικών χαρακτηριστικών του υπό 

μελέτη ιστού. Είναι δειγματοληπτικές μέθοδοι άρα και πολύ ταχύτερες από τη 

σειριακή ανασύσταση. Δεν προαπαιτείται η γνώση του μεγέθους ή του σχήματος των 

αντικειμένων που μετρούνται οπότε και υπόκεινται σε λιγότερους μεθοδολογικούς 

περιορισμούς σε σχέση με τις μεθόδους προβολικής γεωμετρίας. Αντίθετα 

προαπαιτείται τυχαία, συστηματική δειγματοληψία η οποία και είναι καθοριστική για 

τη σωστή, αντικειμενική ποσοτική εκτίμηση. Συστηματική αλλά τυχαία 

δειγματοληψία σημαίνει ότι λαμβάνονται δείγματα του ιστού ανά συγκεκριμένα, 

σταθερά διαστήματα αλλά αυτά τα διαστήματα έχουν καθοριστεί τυχαία όπως τυχαία 

έχει επιλεγεί και η θέση του πρώτου δείγματος μέσα στον ιστό. 

Disector 

Η βασική στερεολογική μέθοδος για τον αντικειμενικό καθορισμό αριθμού 

κυττάρων σε βιολογικά δείγματα είναι η μέθοδος του disector (Sterio D.C. 1984, 

Gundersen H.J. et al 1988) και γίνεται σε δύο βήματα: Αρχικά εκτιμάται η πυκνότητα 

(Nv) των κυττάρων στον υπό μελέτη ιστό κι έπειτα με βάση το συνολικό όγκο του 

  



 

ιστού (Vref) προσδιορίζεται ο αριθμός των κυττάρων σε αυτόν. Για την εκτίμηση της 

πυκνότητας των κυττάρων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Τυχαία, συστηματική δειγματοληψία 

• Το μέσο πάχος των τομών να είναι γνωστό 

• Τα καταμετρούμενα αντικείμενα να είναι διακριτά και ταυτοποιήσιμα από τον 

παρατηρητή 

• Κανένα αντικείμενο να μην έχει τη δυνατότητα να μπει ή να βγει από την τομή 

κατά την παρασκευή και την ακόλουθη κατεργασία της. 

Η βασική αρχή της μεθόδου είναι η καταμέτρηση των αντικειμένων που 

βρίσκονται μία και μόνη φορά μέσα σε έναν συγκεκριμένο όγκο. Για να γίνει αυτό 

υπάρχουν δύο παραπλήσιες μεθοδολογίες, ο φυσικός και ο οπτικός disector. Στο 

φυσικό disector χρησιμοποιούνται δύο επάλληλες πολύ λεπτές τομές (ζεύγος τομών) 

σε καθορισμένη μεταξύ τους απόσταση: μία τομή αναφοράς και μία τομή 

παρατήρησης. Και στις δύο τομές καθορίζονται όλα τα αντιπροσωπευόμενα 

αντικείμενα αλλά καταμετρούνται μόνο όσα παρατηρούνται αποκλειστικά στην τομή 

παρατήρησης. Προφανώς όσα αντικείμενα αντιπροσωπεύονται και στις δύο τομές δεν 

λαμβάνονται υπόψην στους υπολογισμούς. Σε μια παραλλαγή του φυσικού disector, 

οι δύο τομές ενός ζεύγους χρησιμοποιούνται εναλλάξ ως τομές αναφοράς και τομές 

παρατήρησης δίνοντας δύο δειγματοληψίες του ιστού, οπότε τελικά καταμετρούνται 

τα αντικείμενα που αντιπροσωπεύονται σε μόνο μία από τις δύο τομές κι όχι όσα 

αντιπροσωπεύονται και στις δύο. 

Στον οπτικό disector αντί για δύο τομές, χρησιμοποιούνται δύο οπτικά επίπεδα 

μέσα σε μία παχιά τομή. Όσα αντικείμενα εστιάζονται καθώς μετακινούμαστε από το 

ένα οπτικό επίπεδο στο άλλο συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις. Η απόσταση 

μεταξύ των δύο οπτικών επιπέδων πρέπει να είναι γνωστή. 

Με όποιον τρόπο κι αν καθοριστεί η πυκνότητα των κυττάρων (Nv), ο συνολικός 

αριθμός τους Ν δίνεται από τη σχέση: N= Nv * Vref , όπου Vref, ο συνολικός όγκος 

του υπό μελέτη ιστού, που εκτιμάται με τη μέθοδο Cavalieri. 

Εκτίμηση Όγκου κατά Cavalieri 

Η ογκομετρική αυτή μέθοδος (Cavalieri B. 1635) βασίζεται σε συστηματική, 

τυχαία δειγματοληψία του ιστού: ο ιστός κόβεται σε παράλληλες τομές καθορισμένου 

πάχους και καθορισμένης μεταξύ τους απόστασης. Η πρώτη τομή γίνεται σε σημείο 

του ιστού τυχαία επιλεγόμενο. Σε κάθε τομή ο ιστός αντιπροσωπεύεται από μία 

  



 

διατομή καθορισμένης επιφάνειας. Ο συνολικός όγκος εκτιμάται αθροίζοντας τις 

επιφάνειες των διατομών (ΣΑi) και πολλαπλασιάζοντας με το μέσο πάχος των τομών 

(Τ) αλλά και τη μέση απόσταση μεταξύ των τομών (Κ): Vref=Κ*T*ΣΑi.  

Η εκτίμηση των επιφανειών μπορεί να γίνει με σχετικά απλό και γρήγορο τρόπο, 

με τη χρήση ενός κανονικού πλέγματος σημείων, τυχαία τοποθετούμενου πάνω στις 

τομές του ιστού. Κάθε σημείο του πλέγματος αντιστοιχεί σε καθορισμένο εμβαδόν 

(a/p), οπότε από το συνολικό αριθμό των σημείων (Pi) που βρίσκονται πάνω σε κάθε 

διατομή μπορεί να υπολογισθεί το εμβαδόν της διατομής και κατ’επέκταση  ο όγκος 

του ιστού σύμφωνα με τη σχέση: Vref=Κ*T*(a/p)*ΣPi . 

Ποσοτικοποίηση BrdU-θετικών Κυττάρων στην Παρεγκεφαλίδα 

Η ποσοτικοποίηση των σημασμένων κυττάρων έγινε σε ορισμένα από τα ζώα της 

μελέτης και σε μικροσκόπιο NIKON Optiphote με σχεδιαστικό σωλήνα (camera 

lucida) σε τελική μεγέθυνση X1000: 

Ηλικία 

ένεσης BrdU 
Βραχεία Επιβίωση Μακρά Επιβίωση 

Ε15 3  

Ε16 3 1 

Ν0 3  

Ν1 3 1 

 

Ο αριθμός των BrdU-θετικών κυττάρων καθορίστηκε σύμφωνα με μια 

παραλλαγή της μεθόδου του φυσικού disector στην οποία ως ζεύγος τομών 

θεωρήθηκαν οι δύο επιφάνειες μίας τομής και ως ύψος του disector το πάχος της 

τομής. Οι δύο επιφάνειες χρησιμοποιήθηκαν εναλλάξ ως «τομές» αναφοράς και 

«τομές» παρατήρησης. Τα κύτταρα που αντιπροσωπεύονται μόνο στη μία επιφάνεια 

κι όχι στην άλλη συμπεριλήφθηκαν στις μετρήσεις. Ο καθορισμός ενός επιπέδου ως 

επιφάνειας της τομής ήταν ανεξάρτητος από την παρουσία ή όχι BrdU θετικών 

κυττάρων. Κάθε παρεγκεφαλίδα κόπηκε σε τομές με τυχαίο αλλά συστηματικό 

τρόπο, δηλ. η πρώτη τομή έγινε σε τυχαίο τμήμα της αλλά από εκεί και πέρα το 

διάστημα μεταξύ των τομών ήταν σταθερό και ανάλογο με το μέγεθος της 

παρεγκεφαλίδας ώστε τελικά να προκύπτουν 11-12 τομές από κάθε μία. Η επιλογή 

των δειγμάτων έγινε συστηματικά αλλά τυχαία και σε κάθε παρεγκεφαλιδικό λοβό 

χωριστά, ανάλογα με τις διαστάσεις του έτσι ώστε σε κάθε λοβό να γίνεται 

  



 

παρατήρηση 180-220 δειγμάτων (disectors). Κάθε δείγμα είχε εμβαδόν 1150μm2 και 

το μέσο πάχος των τομών ήταν 50μm, άρα ο μέσος όγκος κάθε disector μπορεί να 

θεωρηθεί ως 57500μm3. Το πάχος των τομών, το διάστημα μεταξύ τους, ο αριθμός 

και ο όγκος των παρατηρούμενων disector καθορίστηκαν μετά από αρχικές μελέτες-

οδηγούς.   

Ο όγκος κάθε λοβού και των στοιβάδων του εκτιμήθηκε με τη μέθοδο Cavalieri 

στις ίδιες τομές όπου έγινε και ο καθορισμός της πυκνότητας των κυττάρων. 

Χρησιμοποιήθηκε πλέγμα σημείων, καθένα  από τα οποία αντιστοιχούσε σε εμβαδόν 

0,04mm2. Οι διαστάσεις του πλέγματος καθορίστηκαν μετά από προκαταρτική 

μελέτη-πιλότο. 

 

A3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ α2-ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ.  

 

ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΝΣΗ α2-ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ (IN 

VITRO BINDING) 

Για τον καθορισμό της κατανομής των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 

παρεγκεφαλίδα πτηνού κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε η πρόσδεση in 

vitro ειδικού ραδιοσημασμένου δεσμευτή (ligand) στους υποδοχείς αυτούς (Young 

W.S. and Kuhar M.J. 1980, Unnerstall J.R. et al. 1984, Dermon C.R. and Kouvelas 

E.D. 1989, Ball G.F. et al 1989). Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση ραδιοσημασμένων 

χημικών ουσιών που αναγνωρίζουν και προσδένονται εκλεκτικά στους υπό μελέτη 

υποδοχείς. Έπειτα, με  αυτοραδιογραφία εντοπίζεται η θέση τους μέσα στον ιστό. Οι 

χρησιμοποιούμενοι δεσμευτές είναι είτε αγωνιστές είτε ανταγωνιστές των υπό μελέτη 

υποδοχέων. Οι ανταγωνιστές προτιμούνται, αφού η πρόσδεσή τους δεν επηρεάζεται 

από την παρουσία δεύτερων μηνυμάτων όπως το GTP ή την ύπαρξη άλλων 

λειτουργικών ενδοκυττάριων μονοπατιών μεταγωγής σήματος. 

 Πειράματα πρόσδεσης in vitro α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων έγιναν σε 

έμβρυα ορτυκιού 12ης, 14ης και 16ης εμβρυϊκής ημέρας. Τα πειραματόζωα 

θυσιάστηκαν με αποκεφαλισμό. Οι εγκέφαλοι αφαιρέθηκαν γρήγορα από τα κρανία, 

καταψύχθηκαν σε ισοπεντάνιο ψυχόμενο στους –40οC με ξηρό πάγο και 

διατηρήθηκαν στους -80οC μέχρι την παραπέρα κατεργασία τους.  

Για τον εντοπισμό των νοραδρενεργικών υποδοχέων, παρασκευάστηκαν σε 

  



 

ψυχόμενο κρυοτόμο στους –15οC εγκάρσιες τομές παρεγκεφαλίδας πάχους 10μm και 

συλλέχθηκαν πάνω σε ζελατιναρισμένες αντικειμενοφόρους πλάκες. Σε όλη τη 

διάρκεια παρασκευής των τομών, αυτές παρέμειναν στους -15οC. Από κάθε 

παρεγκεφαλίδα κρατήθηκε μία σειρά των 2 διαδοχικών τομών ανά διάστημα 

καθοριζόμενο από το αναπτυξιακό στάδιο του ζώου: 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 

Ε12 100μm 4 

Ε14 120μm 3 

Ε16 150μm 3 

 

Πριν την έναρξη της πρόσδεσης in vitro έγινε εξισορρόπηση της θερμοκρασίας 

των τομών μέχρι θερμοκρασία δωματίου, 25οC. Ακολούθησε επώασή τους με 

ρυθμιστικό διάλυμα 50mM TRIS για 30 λεπτά, στους 4οC για την απομάκρυνση 

ενδογενών αναστολέων της πρόσδεσης του δεσμευτή και ενδογενούς 

νευροδιαβιβαστή, σε αυτή την περίπτωση της νοραδρεναλίνης αλλά και της 

αδρεναλίνης. Αφού οι τομές στέγνωσαν σε θερμοκρασία δωματίου, επωάστηκαν με 

ραδιοσημασμένο δεσμευτή με ικανότητα ειδικής δέσμευσης σε α2 νοραδρενεργικούς 

υποδοχείς: 3Η-κλονιδίνη (ειδική ενεργότητα 30Ci/mmol, Amersham) σε 

συγκέντρωση 4nM. Οι τομές καλύφθηκαν με το δεσμευτή διαλυμένο σε 50mM TRIS 

για 60 λεπτά. Μετά το τέλος της επώασης, ο ελεύθερος ραδιοσημασμένος δεσμευτής 

απομακρύνθηκε με ξέπλυμα (Χ2) με παγωμένο 50mM TRIS (5 και 10 λεπτά). Τέλος, 

οι τομές ξηράθηκαν με ρεύμα ψυχρού αέρα. 

Η μη-ειδική δέσμευση του δεσμευτή στον εγκεφαλικό ιστό καθορίστηκε με 

επώαση επιπλέον τομών κάθε παρεγκεφαλίδας με διάλυμα που περιείχε εκτός από το 

ραδιοσημασμένο δεσμευτή και περίσσεια μη-ραδιοσημασμένης κλονιδίνης (10μΜ). 

Μετά την ολοκλήρωση των πειραμάτων πρόσδεσης in vitro, οι αντικειμενοφόροι 

πλάκες με τις αφυδατωμένες τομές εκτέθηκαν μαζί με μία σειρά 3Η-προ-

βαθμονομημένων πλαστικών προτύπων ([3Η]Microscales, Amersham) σε φιλμ 

ευαίσθητο στην ιονίζουσα ακτινοβολία του 3Η, μέσα σε κασέτες αυτοραδιογραφίας 

και σε σκοτεινό θάλαμο με κόκκινο φως ασφαλείας. Στα αυτοραδιογραφικά φιλμ η 

εικόνα σχηματίζεται από κόκκους αργύρου που παράγονται από κρυστάλλους 

αλογονιδίου του αργύρου μετά την ενεργοποίησή τους από την ιονίζουσα 

ακτινοβολία (σωματίδια α) που εμφανίζεται κατά τη μεταστοιχείωση του 3Η. Οι 

  



 

κρύσταλλοι αυτοί με την εμφάνιση του φιλμ δίνουν τους μεταλλικούς κόκκους 

αργύρου που προκαλούν την αμαύρωση του φιλμ. 

Παράλληλα με τις τομές που εκτέθηκαν σε φιλμ, μερικές επιπλέον τομές 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της επιτυχίας του πειράματος. Οι τομές αυτές 

διαλύθηκαν σε υγρό σπινθηρισμού και σε καταγραφέα ραδιενέργειας προσδιορίστηκε 

η ποσότητα ειδικά προσδεδεμένου δεσμευτή. Από τις τιμές αυτές καθορίστηκε το 

χρονικό διάστημα έκθεσης των φιλμ. 

Μετά από έκθεση 3-4 μηνών το φιλμ εμφανίστηκε σε σκοτεινό θάλαμο με 

κόκκινο φως ασφαλείας αφού η θερμοκρασία του εξισορροπήθηκε με τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος (22-25οC). Αρχικά το φιλμ εμβαπτίστηκε σε διάλυμα 

εμφανιστή D-19 (KODAK) 20οC για 4-5 λεπτά, μονιμοποιήθηκε σε διάλυμα 

στερεωτή ACIDOFIX (AGFA) για 10 λεπτά, ξεπλύθηκε με τρεχούμενο νερό για 45 

λεπτά και ξηράθηκε σε ρεύμα θερμού αέρα. 

Στις αυτοραδιογραφίες που προέκυψαν έγινε ανάλυση εικόνας (Berck D.J. and 

Rainbow T.C. 1985) για τη μετατροπή της αμαύρωσης του φιλμ λόγω της έκθεσής 

του στην ενσωματωμένη στον ιστό ραδιενέργεια, σε συγκέντρωση ενσωματωμένης 

ραδιοσημασμένης ουσίας (3Η-κλονιδίνης). Η μετατροπή βασίζεται στη χρήση 

πρότυπης καμπύλης που συσχετίζει γνωστές συγκεντρώσεις ραδιενέργειας με την 

προκαλούμενη αμαύρωση στο φιλμ (οπτική πυκνότητα του φιλμ) και υπολογίζεται με 

τη βοήθεια των προ-βαθμονομημένων πλαστικών προτύπων που εκτίθενται μαζί με 

τις τομές στο φιλμ. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε αυτή η συσχέτιση να είναι 

γραμμική και να μην έχει συμβεί κορεσμός του φιλμ (πάνω από ένα ποσό 

ραδιενέργειας το φιλμ δίνει την ίδια αμαύρωση, οπότε και οι ποσότητες 

ραδιενέργειας δεν είναι δυνατόν να διακριθούν και να ποσοτικοποιηθούν). Ένα 

επιπλέον πρόβλημα κατά την ποσοτική ανάλυση των αυτοραδιογραφημάτων 3Η είναι 

η διαφορετική απορρόφηση της ιονίζουσας ακτινοβολίας από τη λευκή και τη φαιά 

ουσία του εγκεφάλου λόγω της μεγαλύτερης αυτό-απορρόφησης της ακτινοβολίας 

του 3Η από τη μυελίνη στη λευκή ουσία (Kuhar M.J. et al. 1985). 

Η ανάλυση εικόνας έγινε με το υπολογιστικό πρόγραμμα NIH-Image v.1.61 ppc, 

σε υπολογιστή Power Macintosh 7100. 

Η ειδική πρόσδεση του δεσμευτή σε α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς ξεπερνούσε 

το 95% και εκφράστηκε ως fmoles/mgr ιστού. Η αναγνώριση των εγκεφαλικών 

περιοχών όπου καθορίστηκε η συγκέντρωση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

  



 

έγινε με βάση ανατομικούς άτλαντες και τη χρήση επιπλέον ιστολογικών τομών ή και 

των ίδιων των τομών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα δέσμευσης, με 

ιστολογική χρώση τους κατά Nissl μετά την εμφάνιση των φιλμ. 

Η ποσότητα ραδιοσημασμένης ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στις in vitro 

πειραματικές διαδικασίες ήταν πλήρως καθορισμένη, όμως επιμέρους παράμετροι 

των διαδικασιών (π.χ. ακριβής θερμοκρασία, ιοντική ισχύς διαλυμάτων, 

ιδιοσυγκρασία των ζώων) δεν ήταν πάντα σταθερές, με αποτέλεσμα να 

ενσωματώνεται διαφορετικό ποσό ραδιοσημασμένης ουσίας στο σύνολο του 

εγκεφάλου κάθε ζώου. Οπότε για τη σύγκριση και ομαδοποίηση των διαφορετικών 

ζώων έγινε κανονικοποίηση της πυκνότητας των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων.  

Σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο που μελετήθηκε η κανονικοποίηση των 

αποτελεσμάτων γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Προσδιορίζεται η μέση 

πυκνότητα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (Di) στον εγκέφαλο κάθε ζώου (n=1, 

2,….i). Ακολούθως υπολογίζεται ο μέσος όρος αυτών των τιμών για όλα τα ζώα 

(A=ΣDi/n). Ο λόγος Α/Di είναι ο παράγοντας κανονικοποίησης (ΠΚi) του ζώου i: 

ΠKi=Α/Di. Η κανονικοποιημένη πυκνότητα α2 υποδοχέων σε μία εγκεφαλική 

περιοχή προκύπτει μετά από πολλαπλασιασμό της μετρούμενης πυκνότητας α2 

υποδοχέων στην περιοχή αυτή με τον παράγοντα κανονικοποίησης του αντίστοιχου 

εγκεφάλου. 

Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SUPERANOVA v.1.1 

(Abacus) σε υπολογιστή PowerPC 7100 (Macintosh), με ανάλυση διασποράς μίας 

ανεξάρτητης μεταβλητής, με ανεξάρτητη μεταβλητή το αναπτυξιακό στάδιο των 

ζώων. Στατιστικές διαφορές σε επίπεδα πιθανότητας p<0,05 θεωρήθηκαν σημαντικές. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολούθησε post hoc ανάλυση των αποτελεσμάτων κατά 

Tuckey ώστε να εντοπιστεί η προέλευση της στατιστικής διαφοράς σε συγκεκριμένο 

αναπτυξιακό στάδιο. 

 

  



 

Β. ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Coturnix japonica
(ορτύκι)

Έμβρυα
&

Νεοσσοί 
Έμβρυα

Ιστοχημεία
NADPH

Διαφοράσης

In vitro αυτοραδιογραφική
μελέτη α2 νοραδρενεργικών

υποδοχέων

Gallus domesticus
(οικόσιτη όρνιθα)

Νεοσσοί

Ετερόπλευρη 
διατομή

οπτικού νεύρου

In vitro αυτοραδιογραφική
μελέτη α2 νοραδρενεργικών

υποδοχέων

Ετερόπλευρη 
χειρουργική λύση
οπτικής καλύπτρας

Για τη μελέτη της φυσιολογικής ανάπτυξης του οπτικού συστήματος και της 

απόκρισής του σε εξωγενείς παράγοντες που δρουν κατά τη διάρκεια της οντογένεσής 

του χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα και νεοσσοί του πτηνού Coturnix japonica (ορτύκι) 

και νεοσσοί του πτηνού Gallus domesticus (οικόσιτη όρνιθα). Οι συνθήκες επώασης 

για τα έμβρυα ορτυκιού και εκτροφής των νεοσσών ήταν όμοιες με αυτές που 

περιγράφηκαν στην «Παρεγκεφαλίδα». Η εκτροφή των νεοσσών όρνιθας, φυλής 

White Leghorn, γινόταν σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας 25-26oC, τεχνητής 

φωτοπεριόδου 12 ώρες φως:12 ώρες σκοτάδι και με ελεύθερη πρόσβαση σε φαγητό 

και νερό. 

 
Β1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΣΥΝΘΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟ. (ΝΟΣ) ΣΤΟ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ NADPH-ΔΙΑΦΟΡΑΣΗΣ 

Β1α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στο φυσιολογικά αναπτυσσόμενο οπτικό σύστημα εμβρύων ορτυκιού 

καθορίστηκε η κατανομή των νευρώνων που περιέχουν ΝΟΣ με τη χρήση της 

ιστοχημικής μεθόδου της NADPH-Διαφοράσης όπως περιγράφηκε και στην 

«Παρεγκεφαλίδα». Ο ιστοχημικός εντοπισμός της ΝΟΣ έγινε σε πρωτοταγή και 

δευτεροταγή οπτικά κέντρα εμβρύων ορτυκιού (εμβρυϊκή ημέρα 5 (Ε5), Ε6, Ε8, Ε10, 

Ε12, Ε14 και Ε16) και νεοσσών (1η ημέρα μετά την εκκόλαψη (Ν1), 3-4 ζώα σε κάθε 

  



 

αναπτυξιακό στάδιο).  

 

Β1β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ 

ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ 

Με σκοπό τη μελέτη της απόκρισης του αναπτυσσόμενου νευρικού συστήματος 

σε απώλεια τμήματός του έγινε χειρουργική καταστροφή της οπτικής καλύπτρας σε 

έμβρυα πτηνού και μελετήθηκαν οι μεταβολές που προκαλούνται στην κατανομή 

κυττάρων που εκφράζουν ΝΟΣ σε πρωτοταγή και δευτεροταγή οπτικά κέντρα. Σε 

προκαταρτικά πειράματα χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα όρνιθας (Gallus domesticus) 

αλλά με απογοητευτικά ποσοστά επιβίωσης των εμβρύων (<1%). Ως εναλλακτική 

λύση χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα ορτυκιού (Coturnix japonica) όπου τα ποσοστά 

επιβίωσης ήταν πολύ υψηλότερα (25-30%). Ως ημέρα για την επέμβαση επιλέχθηκε η 

9η εμβρυϊκή, αφού  σε αυτή την ηλικία το οπτικό νεύρο έχει καλύψει το σύνολο 

σχεδόν της επιφάνειας της οπτικής καλύπτρας (Senyt M.C. and Alvarado-Mallart 

R.M. 1986) και έχει αρχίσει ήδη η τελική διακλάδωση των νευραξόνων και ο 

σχηματισμός συνάψεων με κύτταρα της καλύπτρας (Thanos S. and Bonhoeffer F. 

1987). Τα ποσοστά επιβίωσης προκύπτουν από τα έμβρυα που επιβίωσαν για 

τουλάχιστον 1 ημέρα μετά την επέμβαση. Μετά τη 14η ημέρα επώασης ελάχιστα 

έμβρυα επιβίωσαν και πάντως κανένα μετά την Ε15.  

Τα αυγά επωάστηκαν στους 38,3οC και 50% υγρασία για 9 ημέρες, έπειτα 

καθαρίστηκαν με 70% αιθανόλη και στην περιοχή του αεροθαλάμου ανοίχθηκε 

«παράθυρο» επιφάνειας περίπου 1cm2 σπάζοντας το κέλυφος. Η χοριοαλλαντοειδής 

μεμβράνη διαβράχηκε με φυσιολογικό ορό, ώστε η επιφανειακή αδιαφανής στοιβάδα 

να διαχωριστεί και να αφαιρεθεί με μια οξύληκτη λαβίδα. Η αγγειοβριθής 

αλλαντοειδής μεμβράνη είναι διαφανής, οπότε ο προσανατολισμός του εμβρύου και η 

θέση των μεγάλων εξω-εμβρυϊκών αγγείων ήταν ορατοί. Για να γίνει δυνατή η 

πρόσβαση στο έμβρυο, πριν από τη διατομή της αλλαντοειδούς μεμβράνης, έγινε 

θερμοπηξία των αγγείων με γυάλινο ραβδίο (πιπέττα Pasteur) λευκοπυρωμένο σε 

φλόγα λύχνου Bunsen, ώστε να αποφευχθεί η αιμορραγία. Όταν η ροή αίματος 

σταμάτησε σε επιφάνεια περίπου 0,15 cm2 η μεμβράνη κόπηκε με λεπτό ψαλίδι. 

Έγινε σύλληψη του εμβρύου με κυρτό γυάλινο ραβδίο από την περιοχή του λαιμού 

και ανύψωσή του ως την αλλαντοειδή μεμβράνη με το κεφάλι του προς το άτομο που 

εκτελούσε την επέμβαση. Η καταστροφή της οπτικής καλύπτρας έγινε με θερμική 

  



 

λύση της με λευκοπυρωμένο γυάλινο ραβδίο. Η ακριβής έκταση της λύσης όπως 

καθορίστηκε σε ιστολογικά παρασκευάσματα των εγκεφάλων των ζώων, εκτεινόταν 

σε όλη την προσθοπίσθια έκταση της δεξιάς μόνο οπτικής καλύπτρας και 

περιλάμβανε όλες τις στοιβάδες της. Έπειτα το ζώο τοποθετήθηκε στην αρχική του 

θέση και τυχόν αιμορραγία στην αλλαντοειδή μεμβράνη αντιμετωπίστηκε και πάλι με 

θερμοπηξία. Το άνοιγμα στο τσόφλι καλύφθηκε με κολλητική ταινία αποστειρωμένη 

σε UV και λυομένη παραφίνη. Τα αυγά επέστρεψαν στον κλίβανο όπου και 

συνεχίστηκε η επώασή τους ως τη 12η ή 14η ημέρα οπότε και τα έμβρυα που είχαν 

επιβιώσει αναισθητοποιήθηκαν με χλωροφόρμιο, διαποτίστηκαν διακαρδιακά με 

ψυχρό υγρό μονιμοποίησης (4% παραφορμαλδεϋδη σε PB), ο εγκέφαλός τους 

αφαιρέθηκε και επεξεργάστηκε για ιστοχημικό εντοπισμό των κυττάρων που 

εκφράζουν την ΝΟΣ μαζί με εγκεφάλους ζώων ελέγχου (Μέθοδος NADPH-

διαφοράσης, όπως περιγράφεται στην «Παρεγκεφαλίδα»). Στα ζώα ελέγχου έγιναν οι 

ίδιες επεμβάσεις με μόνη εξαίρεση την απουσία θερμικής καταστροφής τμήματος του 

εγκεφάλου.  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΛΥΣΗΣ 

ΖΩΑ ΜΕ 

ΛΥΣΗ 

ΖΩΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ε12 Ε9 3 3 

Ε14 Ε9 3 3 

 

Β2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ α2-ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

 

ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΝΣΗ α2-ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ (IN 

VITRO BINDING) 

Β2α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η φυσιολογική κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο οπτικό 

σύστημα κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη ορτυκιού (Ε12-Ε16) προσδιορίστηκε με 

πρόσδεση in vitro ειδικού ραδιοσημασμένου δεσμευτή (ligand) στους υποδοχείς 

αυτούς όπως περιγράφηκε στην «Παρεγκεφαλίδα».  

Επίσης, διερευνήθηκαν οι μεταβολές που προκαλούνται στο φυσιολογικό 

πρότυπο έκφρασης α2 υποδοχέων, μετά από καταστροφή τμήματος του 

  



 

αναπτυσσόμενου οπτικού συστήματος, στα μέσα της περιόδου επώασης όταν το 

οπτικό νεύρο έχει φτάσει στην επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας. Ακόμα 

μελετήθηκαν η κατανομή και τα κινητικά χαρακτηριστικά των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων στον εγκέφαλο νεοσσών όρνιθας όταν το οπτικό σύστημα είναι πλήρως 

λειτουργικό, σε ζώα με ετερόπλευρο αποκλεισμό της οπτικής πληροφορίας. 

 

Β2β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ΣΕ 

ΕΜΒΡΥΑ 

Η χειρουργική καταστροφή της δεξιάς οπτικής καλύπτρας εμβρύων ορτυκιού 9ης 

εμβρυϊκής ημέρας έγινε ακριβώς όπως περιγράφηκε στην ενότητα Β1β. Τη 12η ή 14η 

ημέρα επώασης (3 και 5 ημέρες αντίστοιχα μετά τη λύση της οπτικής καλύπτρας) τα 

έμβρυα θυσιάστηκαν, ο εγκέφαλός τους αφαιρέθηκε και επεξεργάστηκε για 

πρόσδεση in vitro α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μαζί με εγκεφάλους ζώων 

ελέγχου. Στα ζώα ελέγχου έγιναν οι ίδιες χειρουργικές επεμβάσεις με μόνη εξαίρεση 

την απουσία θερμικής καταστροφής τμήματος του εγκεφάλου. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 

IN VITRO  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΛΥΣΗΣ 

ΖΩΑ ΜΕ 

ΛΥΣΗ 

ΖΩΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ε12 Ε9 3 4 

Ε14 Ε9 3 3 

 

B2γ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ 

ΝΕΟΣΣΟΥΣ 

Σε νεοσσούς όρνιθας ηλικίας μίας ημέρας μετά την εκκόλαψη έγινε χειρουργική 

διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου. Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις έγιναν σε 

ζώα αναισθητοποιημένα με χλωροφόρμιο. Αυτός ο τύπος αναισθησίας επιλέχθηκε, 

αφού είχε τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας (<10%) σε αντίθεση με αναισθησία 

χλωράλης (θνησιμότητα >70%) ή φαινοβαρβιτάλης (θνησιμότητα >50%). Για 1 ώρα 

πριν από την αναισθησία, δεν δίνονταν νερό ή τροφή στα ζώα για να αποφευχθούν 

παρενέργειες της νάρκωσης. Μειονέκτημα ήταν ο περιορισμένος χρόνος καταστολής 

του ζώου (5-7 λεπτά). Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έγινε διατομή του κάτω 

βλεφάρου του αριστερού οφθαλμού στον έξω κανθό. Ο παρεμβαλλόμενος συνδετικός 

ιστός μεταξύ οφθαλμού και οφθαλμικού κόγχου διανοίχτηκε με διατατική λαβίδα 

  



 

παράλληλα προς το κάτω βλέφαρο ώστε η τυχόν αιμορραγία να είναι η μικρότερη 

δυνατή. Με κυρτή λαβίδα που εισχωρούσε πίσω από τον οφθαλμικό βολβό, αυτός 

ανασηκώθηκε ώστε να αποκαλυφθεί το οπτικό νεύρο. Με χειρουργικό νήμα το 

οπτικό νεύρο περιδέθηκε σε δύο θέσεις κι ανάμεσα στις θέσεις περίδεσης έγινε 

πλήρης διατομή του οπτικού νεύρου και του συνδετικού ιστού που το περιέβαλλε. Το 

τραύμα καλύφθηκε με ξυλοκαΐνη για τοπική αναισθησία και με αντισηπτικό ιωδιούχο 

διάλυμα. Η επάλειψη με το τοπικό αναισθητικό και το αντισηπτικό επαναλήφθηκε 3, 

6 και 24 ώρες μετά την επέμβαση.  

Τα ζώα αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα in vitro αυτοραδιογραφικού 

καθορισμού της κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων καθώς και των 

κινητικών χαρακτηριστικών των υποδοχέων αυτών 7 ημέρες μετά τη διατομή του 

οπτικού νεύρου και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ζώα ελέγχου της ίδιας ηλικίας 

(8 ημερών μετά την εκκόλαψη). 

 Σε όλες τις περιπτώσεις η πρόσδεση in vitro ειδικού ραδιοσημασμένου δεσμευτή 

(ligand) στους α2 υποδοχείς έγινε γενικά όπως περιγράφηκε στην «Παρεγκεφαλίδα». 

Ειδικά για τους νεοσσούς όρνιθας από κάθε εγκέφαλο κρατήθηκε μία σειρά των 2 

διαδοχικών τομών ανά 300μm.  

Κινητικά χαρακτηριστικά α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

Για τον εντοπισμό μεταβολών των κινητικών χαρακτηριστικών των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από ετερόπλευρο αποκλεισμό οπτικών 

πληροφοριών με τη διατομή του ενός οπτικού νεύρου, ακολουθήθηκε διαδικασία 

όμοια με αυτή για τον εντοπισμό τους σε τομές εγκεφάλου, με τις παρακάτω 

τροποποιήσεις: Από κάθε εγκέφαλο συλλέχθηκε μία σειρά των 6 διαδοχικών τομών, 

σε όλη την έκταση του εγκεφάλου. Η επώαση έγινε με 3Η-κλονιδίνη (ειδική 

ενεργότητα 30Ci/mmol, Amersham), σε ένα εύρος συγκεντρώσεων (0.2, 0.5, 1, 2, 4 

και 8nM) (Randall W.C. et al 1983, Dermon C.R. and Kouvelas E.D. 1988). Η μη-

ειδική πρόσδεση καθορίστηκε χωριστά για κάθε συγκέντρωση δεσμευτή. Όλη η 

υπόλοιπη πειραματική διαδικασία έγινε όπως περιγράφεται στην «Παρεγκεφαλίδα». 

Η έκθεση σε φιλμ, η ανάλυση εικόνας και η κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων 

έγιναν σε όλες τις περιπτώσεις όπως και στην «Παρεγκεφαλίδα», με μόνη διαφορά 

ότι στις μελέτες των μεταβολών που προκαλούνται στους α2 υποδοχείς από 

καταστροφές του οπτικού συστήματος οι δύο πλευρές του εγκεφάλου αναλύθηκαν 

χωριστά. Η κανονικοποίηση έγινε για κάθε μελέτη χωριστά και κάθε φορά αφορούσε 

  



 

όλα τα ζώα ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού σταδίου. Ο καθορισμός των κινητικών 

χαρακτηριστικών (Bmax και Kd) της δέσμευσης δεσμευτή (3Η-κλονιδίνη) σε α2 

νοραδρενεργικούς υποδοχείς εγκεφαλικών περιοχών έγινε με ανάλυση κατά 

Scatchard με το υπολογιστικό πρόγραμμα EBDA-LIGAND (BIOSOFT), ένα 

διαδραστικό πρόγραμμα παραγωγής μοντέλων, με την υπόθεση μίας θέσης 

δέσμευσης του δεσμευτή πάνω στον υποδοχέα και σύμφωνα με την εξίσωση 

Scatchard-Rosenthal (Scatchard G. 1949, Munson P.J. and Rodbard D. 1980):  

B/F=-(B/Kd)+(Bmax/Kd), Β: συγκέντρωση δεσμευμένων υποδοχέων 

Βmax: συγκέντρωση συνολικού αριθμού υποδοχέων 

F: συγκέντρωση ελεύθερου δεσμευτή 

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

ευθείας στον άξονα των Χ όταν B/F=0.  

Η στατιστική ανάλυση για τη μελέτη της φυσιολογικής κατανομής των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στο οπτικό σύστημα κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη 

ορτυκιού έγινε όπως και στην «Παρεγκεφαλίδα». Στις υπόλοιπες μελέτες η 

στατιστική επεξεργασία έγινε με ανάλυση διασποράς μίας ανεξάρτητης μεταβλητής 

με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (split-plot design). Ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν ο 

χειρουργικός χειρισμός των ζώων και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις οι δύο πλευρές 

του εγκεφάλου. Στατιστικές διαφορές σε επίπεδα πιθανότητας p<0,05 θεωρήθηκαν 

σημαντικές. 

 

Γ. ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

Coturnix japonica
(ορτύκι)

Έμβρυα

In vitro αυτοραδιογραφική
μελέτη α2 νοραδρενεργικών

υποδοχέων

Ετερόπλευρη χειρουργική 
λύση τελεγκεφάλου

Gallus domesticus
(οικόσιτη όρνιθα)

Νεοσσοί

Ιστοχημεία
NADPH

Διαφοράσης

Έμβρυα
&

Νεοσσοί

Μονοσυνεδριακή
εκπαίδευση παθητικής
αποφυγής ερεθίσματος

(one-trial passive 
avoidance training)

In vivo φαρμακολογική
παρέμβαση σε α2

νοραδρενεργικούς υποδοχείς

Ιστοχημεία
NADPH

Διαφοράσης

  



 

 

Η πορεία της φυσιολογικής ανάπτυξης του τελεγκεφάλου μελετήθηκε σε έμβρυα 

πτηνών: σε έμβρυα όρνιθας (Gallus domesticus) το φυσιολογικό πρότυπο κατανομής 

και ο αριθμός των κυττάρων που παράγουν ΝΟ
.
 και σε έμβρυα ορτυκιού (Coturnix 

japonica) η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στη διάρκεια 

φυσιολογικής ανάπτυξης. Επίσης, σε έμβρυα ορτυκιού διερευνήθηκε η επίδραση 

καταστροφής τμήματος του τελεγκεφάλου στην κατανομή των α2 υποδοχέων καθώς 

και των κυττάρων που εκφράζουν ΝΟΣ. Επιπλέον, η επίδραση επιγενετικών 

παραγόντων στην οργάνωση του εγκεφάλου μελετήθηκε με τη βοήθεια μίας 

δοκιμασίας μάθησης σε νεοσσούς όρνιθας (Gallus domesticus, ράτσας Ross Chunky). 

Τα έμβρυα όρνιθας προέρχονταν από αυγά φυλής White Leghorn, επωάστηκαν 

σε ειδικό κλίβανο ελεγχόμενης θερμοκρασίας 37,7oC και υγρασίας 60% με περιοδική 

ανακίνηση των αυγών. Σε αυτές τις συνθήκες, η εκκόλαψη γινόταν σε 21-22 ημέρες. 

Οι πρώτες 24 ώρες μετά την εκκόλαψη, θεωρήθηκαν ως ημέρα 0. Η εκτροφή των 

νεοσσών γινόταν σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας 25-26oC, τεχνητής 

φωτοπεριόδου 12 ώρες φως:12 ώρες σκοτάδι και με ελεύθερη πρόσβαση σε φαγητό 

και νερό. Η επώαση των αυγών ορτυκιού έγινε όπως έχει περιγραφεί στην 

«Παρεγκεφαλίδα». 

 
Γ1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΣΥΝΘΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟ. (ΝΟΣ) ΣΤΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟ. 

 

ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ NADPH-ΔΙΑΦΟΡΑΣΗΣ 

Γ1α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στον αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο εμβρύων όρνιθας ο εντοπισμός των νευρώνων 

που συνθέτουν και χρησιμοποιούν ΝΟ
.
 ως αγγελιοφόρο έγινε με την ιστοχημική 

μέθοδο της NADPH-Διαφοράσης όπως αυτή περιγράφηκε στην «Παρεγκεφαλίδα». 

Ο ιστοχημικός εντοπισμός της ΝΟΣ έγινε στον τελεγκέφαλο εμβρύων (εμβρυϊκή 

ημέρα 9 (Ε9), Ε11, Ε13, Ε15, Ε17, Ε19) και νεοσσών (1η ημέρα μετά την εκκόλαψη 

(Ν1), Ν5, Ν10, Ν20). 

Από κάθε εγκέφαλο κρατήθηκε μία σειρά εγκάρσιων τομών ανά διαστήματα 

καθοριζόμενα ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιό του: 

  



 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΙΑΣΤΗ

ΜΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΙΑΣΤΗ

ΜΑ 

Ε9-E11 
12

0μm 
Ε17-E19 

24

0μm 

Ε13-E15 
18

0μm 
Ν1-N20 

36

0μm 

 

Ο καθορισμός της κατανομής των NADPH-Διαφοράση θετικών κυττάρων στον 

τελεγκέφαλο κατά την ανάπτυξη πτηνού, γινόταν με τη βοήθεια σχεδιαστικού 

σωλήνα (camera lucida) προσαρμοσμένου σε μικροσκόπιο NIKON Optiphote. Ο 

συνολικός αριθμός NADPH+ κυττάρων καθορίστηκε σε 31 τελεγκεφαλικές περιοχές 

του ενός ημισφαιρίου σε καθένα από τα αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν και σε 

όλες τις τομές που είχαν συλλεχθεί από κάθε εγκέφαλο (21-23 τομές/ζώο). Τα θετικά 

κύτταρα διακρίθηκαν σε έντονα βαμμένα, με τουλάχιστον μία ορατή αποφυάδα 

(Τύπου Ι) και αχνά βαμμένα, χωρίς ορατές αποφυάδες και μικρό μέγεθος (Τύπου ΙΙ). 

 

Γ1β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ 

ΕΜΒΡΥΑ 

Στον τελεγκέφαλο εμβρύων ορτυκιού μελετήθηκε η κατανομή των κυττάρων που 

εκφράζουν ΝΟΣ μετά από ετερόπλευρη καταστροφή τμήματος του τελεγκεφάλου, σε 

όψιμο αναπτυξιακό στάδιο, στο τέλος της περιόδου επώασης. H χειρουργική 

καταστροφή τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου έγινε σε έμβρυα ορτυκιού κατά τη 

14η ημέρα επώασης (Ε14), όταν έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η οντογένεση 

των περιοχών αυτών (Tsai et al. 1981).  

Η διαδικασία ήταν παρόμοια με αυτήν για τη λύση της οπτικής καλύπτρας με τις 

παρακάτω τροποποιήσεις λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας των εμβρύων: μετά την 

προσέγγιση στο κεφάλι του ζώου, με λεπτό ψαλίδι κόβονταν το δέρμα και το κρανίο 

που είναι ακόμα πολύ μαλακό. Η αιμορραγία στο οστό ήταν πολύ σπάνια κι 

αντιμετωπίστηκε με θερμοπηξία, όπως και παραπάνω. Με γυάλινο λευκοπυρωμένο 

ραβδίο έγινε θερμική καταστροφή τμήματος του οπίσθιου μισού του δεξιού 

τελεγκεφάλου. Το βάθος της λύσης έφτανε ως και την περιοχή του νεοραβδωτού. Η 

ακριβής έκταση της καταστροφής καθορίστηκε από ιστολογικά παρασκευάσματα 

διαδοχικών τομών των εγκεφάλων των ζώων. Λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας τους τα 

  



 

έμβρυα σε αυτόν τον τύπο λύσης επιβίωναν σε μεγαλύτερα ποσοστά, έως και 70%. 

Μετά από επιβίωση 2 ημερών (Ε16, λίγο πριν την εκκόλαψη) τα ζώα 

αναισθητοποιήθηκαν με χλωροφόρμιο, διαποτίστηκαν διακαρδιακά με ψυχρό υγρό 

μονιμοποίησης (4% παραφορμαλδεϋδη σε PB), οι εγκέφαλοι τους αφαιρέθηκαν και 

επεξεργάστηκαν για ιστοχημικό εντοπισμό των κυττάρων που εκφράζουν ΝΟΣ μαζί 

με εγκεφάλους ζώων ελέγχου (Μέθοδος NADPH-διαφοράσης, όπως περιγράφεται 

στην «Παρεγκεφαλίδα»). Στα ζώα ελέγχου έγιναν οι ίδιες επεμβάσεις με μόνη 

εξαίρεση την απουσία θερμικής καταστροφής τμήματος του εγκεφάλου (3 ζώα με 

λύση και 3 ζώα ελέγχου).  

 

Γ2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ α2-ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟ 

 

ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΝΣΗ α2-ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ (IN 

VITRO BINDING) 

Γ2α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον τελεγκέφαλο ορτυκιού 

κατά τη διάρκεια φυσιολογικής εμβρυϊκής ανάπτυξης (Ε12-Ε16) προσδιορίστηκε με 

πρόσδεση in vitro ειδικού δεσμευτή (ligand) στους υποδοχείς αυτούς, όπως 

περιγράφηκε στην «Παρεγκεφαλίδα».  

Επίσης, καθορίστηκαν οι μεταβολές που προκαλούνται στο φυσιολογικό πρότυπο 

έκφρασης α2 υποδοχέων, μετά από καταστροφή τμήματος του τελεγκεφάλου, σε 

όψιμο αναπτυξιακό στάδιο, στο τέλος της περιόδου επώασης.  

 

Γ2β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ 

ΕΜΒΡΥΑ 

H χειρουργική καταστροφή τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου έγινε σε έμβρυα 

ορτυκιού κατά τη 14η ημέρα επώασης (Ε14), όπως περιγράφεται στην ενότητα Γ1β. 

Μετά από επιβίωση 2 ημερών (Ε16) τα ζώα θυσιάστηκαν, ο εγκέφαλος τους 

αφαιρέθηκε και επεξεργάστηκε για πρόσδεση in vitro α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων μαζί με εγκεφάλους ζώων ελέγχου. Στα ζώα ελέγχου έγιναν οι ίδιες 

επεμβάσεις με μόνη εξαίρεση την απουσία θερμικής καταστροφής τμήματος του 

εγκεφάλου. Κανένα ζώο δεν κατάφερε να εκκολαφθεί. 

  



 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 
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ΛΥΣΗ 

ΖΩΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Η αυτοραδιογραφία, η ανάλυση εικόνας, η κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων 

και η στατιστική επεξεργασία τους έγιναν με τρόπο όμοιο με αυτόν που περιγράφεται 

στο «Οπτικό Σύστημα». 

 

Γ3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Διερευνήθηκαν οι μεταβολές που προκαλούνται στο νοραδρενεργικό σύστημα 

του εγκεφάλου μετά από μια διαδικασία μάθησης που οδηγεί σε σχηματισμό μνήμης. 

Συγκεκριμένα μελετήθηκαν με πρόσδεση in vitro ειδικού δεσμευτή οι μεταβολές των 

βιοχημικών χαρακτηριστικών των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 

τελεγκεφαλικές περιοχές νεοσσών όρνιθας που είχαν περάσει από τη μονοσυνεδριακή 

εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση 

φαρμακολογικών παραγόντων που δρουν στους α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς, στο 

σχηματισμό μνήμης. 

Η δοκιμασία μάθησης και η φαρμακολογική παρέμβαση στη μαθησιακή 

διεργασία έγιναν σε συνεργασία με τον Prof. M.G.Stewart, στο Open University της 

Μ.Βρετανίας. 

 

Γ3α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ α2 ΝΟΡΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

Μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος (one-trial 

passive avoidance training) 

Για τη μελέτη των μηχανισμών μάθησης-μνήμης έχει αναπτυχθεί μια απλή 

δοκιμή που εφαρμόζεται σε νεοσσούς όρνιθας μία ημέρα μετά την εκκόλαψή τους, η 

Μονοσυνεδριακή Εκπαίδευση Παθητικής Αποφυγής Ερεθίσματος (ΜΕΠΑΕ) όπου οι 

νεοσσοί μαθαίνουν να αποφεύγουν ένα δυσάρεστο ερέθισμα (πικρή ουσία) κατά την 

πρώτη επαφή που έχουν με αυτό (Cherkin A. 1969, Stewart M.G. and Rusakov D.A. 

1995). Βασίζεται στην τάση των νεοσσών να ραμφίζουν ο,τιδήποτε μοιάζει με σπόρο 

και αποτελεί πιθανή τροφή. Στη συγκεκριμένη δοκιμασία παρουσιάζεται στα ζώα μια 

  



 

μικρή μεταλλική σφαίρα διαστάσεων σπόρου στην άκρη μεταλλικής ράβδου, την 

οποία τα ζώα προσπαθούν να φάνε. Αν η σφαίρα είναι επαλειμμένη με μια ιδιαίτερα 

πικρή ουσία (methylanthranilate) τα ζώα παρουσιάζουν μια πολύ έντονη αντίδραση 

απέχθειας και δεν ραμφίζουν ξανά όμοια μεταλλική σφαίρα, τουλάχιστον για τις 

επόμενες 24 ώρες. Σε ζώα ελέγχου που η μεταλλική σφαίρα είναι επαλειμμένη με 

νερό, δεν παρατηρείται αντίδραση αποφυγής και τα ζώα συνεχίζουν να τη ραμφίζουν 

όσες φορές και αν τους παρουσιαστεί. 

Στην εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν νεοσσοί όρνιθας, φυλής Ross Chunky 

προερχόμενοι από έναν τοπικό προμηθευτή που έφταναν στο ζωοτροφείο μας λίγο 

μετά την εκκόλαψή τους. Τα ζώα κρατήθηκαν σε συνθήκες ελεγχόμενου φωτισμού 

(12 ώρες φως : 12 ώρες σκοτάδι) και θερμοκρασίας (25οC) και ελεύθερης πρόσβασης 

σε φαγητό και νερό. Μία ημέρα μετά την εκκόλαψη τα ζώα τοποθετήθηκαν ανά δύο 

σε αλουμινένια κλουβιά φωτιζόμενα με ένα κόκκινο φως και αφέθηκαν να 

εγκλιματιστούν. Ακολούθησε η διαδικασία της προ-εκπαίδευσης των πειραματόζωων 

που περιλάμβανε την εξοικείωση τους με το αντικείμενο που ραμφίζουν. 

Συγκεκριμένα, τους παρουσιάστηκε μια μικρή λευκή σφαίρα για 10 δευτερόλεπτα, 3 

φορές, με μεσοδιαστήματα 5 λεπτών, την οποία και ράμφιζαν στην πλειοψηφία τους. 

Μισή ώρα αργότερα, και μόνο στα ζώα που είχαν ραμφίσει τη λευκή σφαίρα και κατά 

τις 3 παρουσιάσεις της, έγινε η εκπαίδευση με την παρουσίαση μιας σφαίρας από 

χρώμιο που ήταν επαλειμμένη είτε με νερό (ζώα ελέγχου) είτε με την απωθητική, 

πικρή ουσία methylanthranilate. Μετά μία ώρα τα ζώα ελέγχθηκαν για την απόκτηση 

ή όχι μνήμης του δυσάρεστου ερεθίσματος, με την παρουσίαση μίας παρόμοιας 

σφαίρας χρωμίου, χωρίς θετικό ή αρνητικό ερέθισμα. Τα ζώα κατατάχθηκαν σε 

ραμφίζοντα και μη. Η προσδοκώμενη, «σωστή» συμπεριφορά ήταν τα ζώα ελέγχου 

να ραμφίζουν κατά τη δοκιμασία ελέγχου, ενώ τα ζώα στα οποία είχε δοθεί η ουσία 

methylanthranilate να μη ραμφίζουν (περίπου 80% των εκπαιδευμένων ζώων). Σε 

ζώα που παρουσίαζαν τη «σωστή» συμπεριφορά έγινε αυτοραδιογραφικός 

προσδιορισμός με πρόσδεση in vitro των βιοχημικών χαρακτηριστικών των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων σε εγκεφαλικές περιοχές που πιθανά συμμετέχουν σε 

διαδικασίες μάθησης-μνήμης και καθορίστηκαν μεταβολές αυτών των παραμέτρων 

μετά τη ΜΕΠΑΕ (9 ζώα ανά ομάδα). 

Κινητικά χαρακτηριστικά α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

Για τον εντοπισμό μεταβολών των κινητικών χαρακτηριστικών των α2 

  



 

νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από δοκιμασία μάθησης-μνήμης, ακολουθήθηκε 

διαδικασία όμοια με αυτή για τη μελέτη της κατανομής τους σε τομές εγκεφάλου, με 

τις παρακάτω τροποποιήσεις: Από κάθε εγκέφαλο συλλέχθηκαν 2 σειρές των 9 

διαδοχικών τομών, σε όλη την έκταση του τελεγκεφάλου. Η επώαση έγινε με 3Η-

κλονιδίνη (ειδική ενεργότητα 30Ci/mmol, Amersham) και 3Η-ραουβολσίνη (ειδική 

ενεργότητα 80Ci/mmol, Amersham). Οι δεσμευτές βρίσκονταν σε ένα εύρος 

συγκεντρώσεων (0.2, 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 4, 5 και 8nM). Οι χρόνοι επώασης και 

απομάκρυνσης μη-προσδεδεμένου δεσμευτή για την 3Η-κλονιδίνη ήταν όπως 

περιγράφεται στην «Παρεγκεφαλίδα», ενώ για την 3Η-ραουβολσίνη το πρωτόκολλο 

που ακολουθήθηκε ήταν το εξής (Broadhurst A.M. and Wyllie M.G. 1986, Byland 

D.B. et al 1988): χρόνος επώασης 30 λεπτά και ξέπλυμα 2Χ20 δευτερόλεπτα. Για 

όλους τους δεσμευτές η μη-ειδική δέσμευση προσδιορίστηκε παρουσία 

φαιντολαμίνης (100μΜ) για όλες τις χρησιμοποιούμενες συγκεντρώσεις σε επιπλέον 

τομές. Η αυτοραδιογραφία, η ανάλυση εικόνας, η κανονικοποίηση των 

αποτελεσμάτων, ο καθορισμός των κινητικών χαρακτηριστικών και η στατιστική 

επεξεργασία τους έγιναν όπως περιγράφεται στο «Οπτικό Σύστημα, Β2γ». 

 

Γ3β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ 

Για να καθοριστεί η συμβολή του νοραδρενεργικού συστήματος στις διαδικασίες 

μάθησης και μνήμης, σε νεοσσούς όρνιθας μίας ημέρας μετά την εκκόλαψη, 

χορηγήθηκαν φαρμακολογικοί παράγοντες που δρουν στους α2 νοραδρενεργικούς 

υποδοχείς (κλονιδίνη ή ραουβολσίνη) και παρεμβαίνουν στη λειτουργία του 

συστήματος αυτού και μελετήθηκε η επίδρασή τους στη μονοσυνεδριακή εκπαίδευση 

παθητικής αποφυγής ερεθίσματος. Η κλονιδίνη είναι αγωνιστής ενώ η ραουβολσίνη 

ανταγωνιστής στον α2 υπότυπο των νοραδρενεργικών υποδοχέων. 

Η χορήγηση έγινε με ενδεγκεφαλική ένεση (Davis J.L. et al. 1982), απευθείας 

στο ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού (IMHV), θέση θεωρούμενη ως 

υπεύθυνη για τη δημιουργία μνήμης κατά τη ΜΕΠΑΕ (Rose S.P. 1991). Η ένεση 

έγινε με μικροσύριγγα Hamilton μετά την προ-εκπαίδευση. Η χορήγηση ήταν 

αμφίπλευρη και σε κάθε IMHV ενέθηκαν 5 μl διαλύματος. Για να κατευθυνθεί η 

σύριγγα στο IMHV χρησιμοποιήθηκε στερεοταξική συσκευή από plexiglass. Το 

κρανίο των νεοσσών 1 ημέρα μετά την εκκόλαψη δεν έχει ακόμα οστεοποιηθεί, οπότε 

  



 

οι ενέσεις μπορούν να γίνουν εύκολα και γρήγορα (μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα) 

χωρίς τη χρήση αναισθησίας και με ελάχιστη δυσφορία για τα ζώα. Οι δοσολογίες 

των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν είχαν καθοριστεί σε μια μελέτη-πιλότο όπου 

νεοσσοί είχαν ενεθεί αμφίπλευρα στο IMHV με ένα εύρος συγκεντρώσεων είτε 

κλονιδίνης (0,1μΜ-10mΜ) είτε ραουβολσίνης (12μΜ-1,2mΜ). Αφύσικη 

συμπεριφορά (λήθαργος, αστάθεια, ανικανότητα ραμφίσματος) παρατηρήθηκε σε 

δόσεις 10μΜ κλονιδίνης ή 600μΜ ραουβολσίνης και πάνω. Για το λόγο αυτό οι 

δόσεις που επιλέχθηκαν ήταν 5μΜ για την κλονιδίνη και 300μΜ για τη ραουβολσίνη. 

Ακολουθήθηκαν 2 πρωτόκολλα χορήγησης: 30 λεπτά πριν από την εκπαίδευση 

(αμέσως μετά την προεκπαίδευση) ή αμέσως μετά την εκπαίδευση. Σε κάθε ζώο 

ενέθηκε εφάπαξ ραουβολσίνη (Ρ) ή κλονιδίνη (Κ)  ή φυσιολογικός ορός (Φ.Ο.), 

οπότε για κάθε χρόνο χορήγησης υπήρχαν 4 πειραματικές ομάδες (2 ομάδες ελέγχου, 

μία για κάθε φάρμακο που ενέθηκε). 

Χορήγηση πριν την 

εκπαίδευση 

Χορήγηση μετά την 

εκπαίδευση 

Ρ
Φ

.Ο. 
Κ

Φ

.Ο. 
Ρ

Φ

.Ο. 
Κ

Φ

.Ο. 

n

=33 

n

=25 

n

=11 

n

=11 

n

=26 

n

=11 

n

=11 

n

=9 

 

Ραουβολσίνη
Αμφίπλευρη ένεση σε IMHV

5μl, 300μΜ

Μονοσυνεδριακή Εκπαίδευση
Παθητικής Αποφυγής
με methylanthranilate

Μονοσυνεδριακή Εκπαίδευση
Παθητικής Αποφυγής
με methylanthranilate

Ραουβολσίνη
Αμφίπλευρη ένεση σε IMHV

5μl, 300μΜ

Κλονιδίνη
Αμφίπλευρη ένεση σε IMHV

5μl, 5μΜ

Μονοσυνεδριακή Εκπαίδευση
Παθητικής Αποφυγής
με methylanthranilate

Μονοσυνεδριακή Εκπαίδευση
Παθητικής Αποφυγής
με methylanthranilate

Κλονιδίνη
Αμφίπλευρη ένεση σε IMHV

5μl, 5μΜ

30 λεπτά

30 λεπτά

1 λεπτό

1 λεπτό

 

  



 

Όλα τα ζώα (n=137) εκπαιδεύτηκαν με παρουσίαση σφαίρας χρωμίου 

επαλειμμένης με methylanthranilate, οπότε θα έπρεπε όλα να μάθουν να αποφεύγουν 

τέτοιες σφαίρες σε ακόλουθες παρουσιάσεις, όμως αυτό δε συνέβαινε σε όλα τα ζώα 

όλων των ομάδων κατά τον επανέλεγχο, 1 ώρα μετά την εκπαίδευση. Έτσι 

προέκυψαν 4 ζεύγη τιμών (ραμφίζοντα και μη ραμφίζοντα ζώα) χωριστά για τους 2 

χρόνους ένεσης: ζώα με ένεση κλονιδίνης, με ένεση ραουβολσίνης και 2 ομάδες 

ελέγχου. Για κάθε πρωτόκολλο χορήγησης τα ζεύγη τιμών (για τα ζώα με ένεση και 

τα αντίστοιχα ζώα ελέγχου) αναλύθηκαν στατιστικά (χ2-δοκιμασία) με τη μηδενική 

υπόθεση ότι τα φάρμακα δεν είχαν καμία επίδραση στη μάθηση και τη μνήμη των 

ζώων. 

Για να αποκλειστεί η παρέμβαση φαρμακευτικών παρενεργειών στην εκτέλεση 

της δοκιμασίας, έγινε παράλληλα μια δοκιμασία οπτικής διάκρισης. Τριάντα λεπτά 

μετά την εκπαίδευση παρουσιάστηκαν στα ζώα (n=68) εναλλάξ μία κίτρινη σφαίρα, 

μία σφαίρα χρωμίου και πάλι μία κίτρινη σφαίρα. Ελέγχθηκε η επίδραση των 

νοραδρενεργικών φαρμάκων στην ικανότητα των ζώων να ραμφίζουν καθώς και στο 

να ξεχωρίζουν οπτικά διακριτά αντικείμενα. 

Χορήγηση πριν την 

εκπαίδευση 

.Ο. .Ο. 

=23 =15 =21 =9 

 

Για τη δοκιμασία οπτικής διάκρισης, με χ2-δοκιμασία συγκρίθηκε ο αριθμός των 

ζώων που ράμφιζαν την κίτρινη σφαίρα και τη σφαίρα χρωμίου. Δεν παρατηρήθηκε 

καμία μεταβολή στην ικανότητα των ζώων να ραμφίζουν καθώς επίσης και στο να 

διακρίνουν τους 2 τύπους σφαίρας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

PB  0,1Μ μονόξινο/δισόξινο φωσφορικό νάτριο, pH 7,4 

PBS 0,01Μ μονόξινο/δισόξινο φωσφορικό νάτριο με 0,9% χλωριούχο 

νάτριο, pH 7,4 

  



 

TBS  0,25mM Tris-HCl με 0,9% χλωριούχο νάτριο, pH 7,5 

TRIS 0,1M 0,1M Tris-HCl, pH 7,7 

TRIS 50mM  50mM Tris-HCl, pH 7,7 

Ζελατίνη 6gr ζελατίνη από δέρμα βοδιού, 0,6gr θειικό χρώμιο-κάλιο σε 1lt ζεστό 

απεσταγμένο νερό, διηθείται πριν από τη χρήση σε χαρτί Wattman 

no.1 

 

ΧΡΩΣΕΙΣ 

Ιώδες του κρεσυλίου (Cresyl violet) 0,5% w/v σε απεσταγμένο νερό, διηθείται 

πριν από τη χρήση σε χαρτί Wattman no.1 

Πράσινο του μεθυλίου (Methyl green) 1% w/v σε απεσταγμένο νερό, διηθείται πριν 

από τη χρήση σε χαρτί Wattman no.1 

Ουδέτερο ερυθρό (Neutral red) 1% w/v σε απεσταγμένο νερό, διηθείται πριν 

από τη χρήση σε χαρτί Wattman no.1 

  



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ 

1. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη. 

Σε αναπτυσσόμενη παρεγκεφαλίδα ορτυκιού (Coturnix japonica) και σε πυρήνες 

του εγκεφαλικού στελέχους που συνδέονται άμεσα με την παρεγκεφαλίδα, 

καθορίστηκε το πρότυπο έκφρασης του βιοσυνθετικού ενζύμου της ελεύθερης ρίζας 

του Μονοξειδίου του Αζώτου (συνθάση της ΝΟ
.
, ΝΟΣ) με τη βοήθεια της 

ιστοχημικής μεθόδου της NADPH-διαφοράσης, αφού έχει δειχθεί ότι οι δύο αυτές 

ενζυμικές ενεργότητες ταυτίζονται. 

Η ενεργότητα της NADPH-διαφοράσης γενικά αυξάνεται με την ηλικία, η δε 

κατανομή της στις στιβάδες της παρεγκεφαλίδας και τους γεφυρικούς πυρήνες 

μεταβάλλεται σημαντικά ακολουθώντας την κυτταρο-αρχιτεκτονική ωρίμασή τους. 

Τα κύτταρα και οι κυτταρικές αποφυάδες που παρουσιάζουν ενεργότητα NADPH-

διαφοράσης θα αποκαλούνται στο κείμενο «θετικά κύτταρα» και «θετικές ίνες». 

Στο πιο πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο που μελετήθηκε (8η εμβρυϊκή ημέρα, Ε8) ο 

φλοιός της παρεγκεφαλίδας δεν έχει ακόμα οργανωθεί σε στιβάδες, με μόνη εξαίρεση 

την καλά διαφοροποιημένη εξωτερική κοκκώδη στιβάδα (ΕΙΚΟΝΑ 1). Η μοριώδης 

στιβάδα έχει μόλις εμφανιστεί διαχωρίζοντας την εξωτερική κοκκώδη στιβάδα από 

την εσωτερική αδιαφοροποίητη κυτταρική μάζα της παρεγκεφαλίδας όπου 

παρατηρούνται λίγα θετικά κύτταρα με επιμήκεις αποφυάδες. Τα κύτταρα Purkinje 

ταυτοποιούνται από τη 10η εμβρυϊκή ημέρα (Ε10). Στα ακόλουθα εμβρυϊκά στάδια η 

στιβαδωτή δομή του φλοιού της παρεγκεφαλίδας γίνεται σαφέστερη, αν και η 

κυτταρο-αρχιτεκτονική οργάνωσή της δεν ολοκληρώνεται παρά μετά την εκκόλαψη 

του ζώου. 

Από την Ε10 στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα υπάρχει ένα πυκνό πλέγμα 

θετικών ινών, με ένταση χρώσης που μειώνεται προοδευτικά από την Ε14. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι την Ε16 παρουσιάζει τοπογραφικές διαφοροποιήσεις με 

ιδιαίτερα υψηλή ένταση χρώσης στο μέσο ορισμένων λοβών. Μία ημέρα μετά την 

εκκόλαψη (Ν1), το πλέγμα των θετικών ινών στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα είναι 

μόλις ορατό. 

Η μοριώδης στιβάδα στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν (Ε8 και 

Ε10) περιέχει θετικές ίνες που καταλήγουν στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα. 

Αντίθετα, παρουσιάζει διάχυτη χρώση σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που  

  



  

  

 

  



 

 

 

  



 

μελετήθηκε (Ε8-Ν1). η ένταση της χρώσης είναι χαμηλή ώς την Ε14 ενώ από την 

Ε16 παρουσιάζει ζώνωση με μεγαλύτερη ένταση στο εν τω βάθει ήμισυ της στιβάδας. 

Στη μοριώδη στιβάδα θετικά κύτταρα (αστεροειδή και καλαθιοφόρα) εμφανίζονται 

για πρώτη φορά κατά την ανάπτυξη την Ε16. Κατανέμονται σε όλο το πάχος της 

στιβάδας, παρουσιάζουν χαμηλή ως μέτρια ένταση χρώσης, χωρίς όμως εμφανείς 

αποφυάδες. Όμοιο πρότυπο κατανομής θετικών κυττάρων παρατηρείται και μία 

ημέρα μετά την εκκόλαψη. 

Τα κύτταρα Purkinje είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν από την Ε10 και σε αυτό 

το αναπτυξιακό στάδιο μικρός αριθμός τους (<10%) εμφανίζει στικτή χρώση στο 

κυτταρικό σώμα. Τη 12η εμβρυϊκή ημέρα το ποσοστό των κυττάρων Purkinje με 

θετική χρώση αυξάνεται (περίπου 30%), με την ένταση της χρώσης να ποικίλει 

ανάλογα με τη θέση του κυττάρου. Τα θετικά κύτταρα Purkinje εμφανίζονται σε 

ομάδες διαχωριζόμενες από άλλες ομάδες όπου όλα τα Purkinje στερούνται χρώσης. 

Την περίοδο Ε14-Ε16 το σύνολο σχεδόν των κυττάρων Purkinje (95%) είναι θετικά, 

με ποικίλη ένταση χρώσης. Σημαντική μεταβολή του πρότυπου έκφρασης της ΝΟΣ 

αποτελεί η δραματική μείωση του αριθμού των κυττάρων Purkinje (<5%) με στικτή 

χρώση κυτταρικών σωμάτων μία ημέρα μετά την εκκόλαψη. 

Στην κοκκώδη στιβάδα από την Ε10 ως την Ε14 υπάρχουν θετικές ίνες. Διάχυτη 

χρώση μέτριας έντασης παρατηρείται το διάστημα Ε12-Ε16. Θετικά κοκκοειδή 

κύτταρα εμφανίζονται την Ε12 και παραμένουν ως και τη Ν1, με πυκνότητα που 

παρουσιάζει έντονες τοπογραφικές διαφοροποιήσεις (χαμηλή ως υψηλή ανάλογα με 

τον παρεγκεφαλιδικό λοβό και τη θέση στο λοβό). Μέσα στην κοκκώδη στιβάδα, 

κύτταρα τύπου Golgi με θετική χρώση παρατηρούνται μόνο κατά την Ε14. 

Η λευκή ουσία της παρεγκεφαλίδας περιέχει θετικές ίνες με διογκώσεις 

(varicosities) κατά την Ε10 και Ε12. Παρουσιάζει παροδικά μέτρια, διάχυτη χρώση 

από την Ε12 ως την Ε16.   

Από τους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες ο εμβόλιμος πυρήνας (CbI) κατά την Ε8 

περιέχει θετικά κύτταρα χωρίς αποφυάδες, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται ως και 

την Ε12, παραμένοντας υψηλός ως και τη Ν1. Ο έσω παρεγκεφαλιδικός πυρήνας 

(CbM) από την Ε12 και μετά παρουσιάζει μέτρια διάχυτη χρώση και κύτταρα με 

χρώση αχνή και στικτή, χωρίς εμφανείς αποφυάδες, ο αριθμός των οποίων 

παρουσιάζει παροδικό μέγιστο κατά την Ε16. 

Ο συνδετικός βραχίονας της παρεγκεφαλίδας (BC) την Ε8 περιέχει λίγες θετικές 

  



 

ίνες, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται και παραμένει υψηλός από την Ε10 ως και την 

Ε16. Αντίθετα μετά την εκκόλαψη, θετικές ίνες υπάρχουν μόνο στο πιο ραχιαίο 

τμήμα του συνδετικού βραχίονα. 

Ο έσω αιθουσαίος πυρήνας (VeM) εμφανίζει πολλά θετικά κύτταρα με πολλές 

αποφυάδες σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήθηκε (ΕΙΚΟΝΑ 2). 

Ο έσω γεφυρικός πυρήνας (PM) έχει θετικά κύτταρα με αποφυάδες από την Ε8. 

Ο αριθμός των θετικών κυττάρων αυξάνεται και παραμένει σταθερά υψηλός από την 

Ε10 και μετά. Αντίθετα στον έξω γεφυρικό πυρήνα (PL) δεν υπήρχαν θετικά κύτταρα 

την Ε8, ενώ μέτριος αριθμός θετικών κυττάρων με αποφυάδες παρατηρήθηκε από την 

Ε10 και μετά (ΕΙΚΟΝΑ 2). Σε ορισμένους από τους πυρήνες του συμπλέγματος της 

κάτω ελαίας (ΟΙ) παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα θετικών κυττάρων από την Ε10. 

 

2A. Πρότυπο γέννησης κυττάρων κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη. 

Για τη διερεύνηση του χρόνου γέννησης των κυττάρων που εκφράζουν ΝΟΣ και 

τη μελέτη της φυσιολογικής οντογένεσης της παρεγκεφαλίδας πτηνού (Coturnix 

japonica), προσδιορίστηκε το πρότυπο κυτταρικών διαιρέσεων σε αυτήν από τη 10η 

εμβρυϊκή ημέρα ως την 1η ημέρα μετά την εκκόλαψη, με τη χρήση της 

ανοσοϊστοχημικής μεθόδου της βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης (BrdU). Ειδικά στα στάδια 

γύρω από την εκκόλαψη (Ε15-Ν1) έγινε ποσοτικοποίηση των κυττάρων που 

γεννιούνται με τη στερεολογική μέθοδο του disector και επίσης διερευνήθηκε η τύχη 

τους την 20η ημέρα μετά την εκκόλαψη (θέση και αριθμός). 

Τα κύτταρα που σημαίνονται κατά την ανοσοϊστοχημική αντίδραση 

χαρακτηρίζονται ως BrdU+ ή απλώς θετικά και θεωρείται ότι έχουν γεννηθεί αμέσως 

μετά τη χορήγηση της βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης.  

Στην ώριμη παρεγκεφαλίδα και σε οβελιαία διατομή διακρίνονται 11 λοβοί:  
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Όπως αναφέρθηκε και κατά την περιγραφή του αναπτυξιακού προτύπου 

έκφρασης NADPH-διαφοράσης, κατά την Ε10 η δομή της παρεγκεφαλίδας είναι 

ακόμα σχετικά αδιαφοροποίητη. Εντούτοις, οι 11 λοβοί έχουν αρχίσει να 

σχηματίζονται και είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν αν και η μορφή και το μέγεθος 

τους απέχουν πολύ από τα ώριμα χαρακτηριστικά τους. Το σύνολο των 

παρεγκεφαλιδικών λοβών αναγνωρίζεται με ευχέρεια από την Ε11 και έπειτα. 

Στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα όλων των λοβών υπάρχουν σημασμένα 

κύτταρα σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήσαμε (10η εμβρυϊκή ως 1η 

ημέρα μετά την εκκόλαψη) (ΕΙΚΟΝΑ 3). Η πυκνότητα των θετικών κυττάρων είναι 

πολύ μεγάλη από την Ε10 ως την Ε14 (μέγιστο Ε12-Ε13), ενώ παρουσιάζει 

προοδευτική μείωση από την Ε15 φτάνοντας σε χαμηλά επίπεδα τη Ν1. 

Η μοριώδης στιβάδα περιέχει μέτρια επίπεδα θετικών κυττάρων από την Ε10 ώς 

την Ε14, με μία παροδική μείωση την Ε11. Από την Ε15 παρατηρείται σταδιακή 

μείωση των επιπέδων τους ως τη Ν1 οπότε ελάχιστα εντοπίζονται. 

Η κοκκώδης στιβάδα παρουσιάζει παροδική αύξηση του αριθμού των BrdU+ 

κυττάρων από μέτρια επίπεδα την Ε10 σε πολύ υψηλά την Ε14, ενώ ακολουθεί 

βαθμιαία μείωσή τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα ως τη Ν1. Σε όλα τα εμβρυϊκά στάδια 

η κοκκώδης στιβάδα μπορεί να διακριθεί σε 2 υποστιβάδες με την επιπολής να 

παρουσιάζει πάντα μεγαλύτερη πυκνότητα θετικών κυττάρων από την εν τω βάθει. 

Τη 10η εμβρυϊκή ημέρα η λευκή ουσιά δεν μπορεί να διακριθεί ακόμα από τους 

εν τω βάθει παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες. Σε όλη την περιοχή που καταλαμβάνουν 

αυτές οι δομές παρατηρούνται πάρα πολλά θετικά κύτταρα. Από την Ε11 οπότε 

μπορεί να ταυτοποιηθεί η λευκή ουσία ως και την Ε14 ο αριθμός των σημασμένων 

κυττάρων σε αυτήν παρουσιάζει αύξηση ενώ από την Ε15 αρχίζει η προοδευτική 

ελάττωση τους ώσπου τη Ν1 ελάχιστα κύτταρα σημαίνονται. 

  

Πυκνότητα BrdU+ κυττάρων στις στιβάδες
 παρεγκεφαλίδας ορτυκιού
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Στους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες εντοπίζεται πολύ μεγάλος αριθμός θετικών 

κυττάρων σε όλη την εμβρυϊκή περίοδο (Ε11-Ε16) ενώ μετά την εκκόλαψη 

εμφανίζεται προοδευτική μείωσή του. 

Στο επιθήλιο του τοιχώματος της 4ης κοιλίας παρατηρείται πολύ μεγάλος αριθμός 

μιτωτικών διαιρέσεων την περίοδο Ε10-Ε13 ενώ από την Ε14 ο ρυθμός των 

διαιρέσεων ελαττώνεται σταδιακά σε μόλις ανιχνεύσιμα επίπεδα τη Ν1. 

 

2Β. Ποσοτικοποίηση BrdU+ κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα 

κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη. 

Όγκος λοβών 

Για τον καθορισμό του απόλυτου αριθμού των σημασμένων με BrdU κυττάρων 

στους παρεγκεφαλιδικούς λοβούς με τη μέθοδο του disector είναι αναγκαία η γνώση 

του όγκου αυτών των λοβών. Ο συνολικός όγκος της παρεγκεφαλίδας παραμένει 

σχετικά σταθερός, γύρω στα 20mm3, κατά την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη 

(Ε15-Ν1). Αντίθετα, μεταξύ 1ης και 20ης ημέρας μετά την εκκόλαψη αυξάνεται κατά 

150%, φτάνοντας τα 50mm3 περίπου.  
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Α. Όγκοι επιμέρους λοβών ως ποσοστά του συνολικού όγκου της παρεγκεφαλίδας.
Β. Μεταβολές του όγκου της παρεγκεφαλίδας ορτυκιού (Coturnix japonica) κατά την ανάπτυξη (15η εμβρυϊκή ημέρα (Ε15)
     ως 20η ημέρα μετά την εκκόλαψη (Ν20)). Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε mm3.
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Αξιοσημείωτο είναι ότι η μεταβολή του όγκου κάθε λοβού είναι ανάλογη της 

μεταβολής του συνολικού όγκου της παρεγκεφαλίδας, ο δε λόγος τους παραμένει 

σταθερός μεταξύ των αναπτυξιακών σταδίων που μελετήσαμε, υποδηλώνοντας 

ισομετρική αύξηση των επιμέρους λοβών της παρεγκεφαλίδας. Σε όλα τα στάδια που 

μελετήθηκαν, ο λοβός VIII είναι ο μεγαλύτερος καταλαμβάνοντας το 14% του 

συνόλου. Ακολουθούν οι λοβοί IX με 12% και VII με 10%, οι λοβοί IV-VIb με 7% ο 

  



 

καθένας, οι λοβοί II, III και X με 5%  ο καθένας και τέλος ο λοβός I με 2%. Οι 

παρεγκεφαλιδικοί πυρήνες και μέρος της λευκής ουσίας καταλαμβάνουν το 19% του 

συνολικού όγκου της παρεγκεφαλίδας. 

Πυκνότητα θετικών κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα 

Η πυκνότητα των BrdU+ κυττάρων (αριθμός σημασμένων κυττάρων/μονάδα 

όγκου λοβού) στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα παρουσιάζει ανομοιογένεια μεταξύ 

των παρεγκεφαλιδικών λοβών αλλά και μεταβολές μεταξύ των αναπτυξιακών 

σταδίων που μελετήθηκαν (Ε15-Ν1). Γενικά, χαρακτηρίζεται ως υψηλή (>7500 

κύτταρα/mm3), μέτρια (5000-7500 κύτταρα/mm3) και χαμηλή (<5000 κύτταρα/mm3). 

Στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα του λοβού Ι κατά την Ε15 παρατηρείται η 

μεγαλύτερη πυκνότητα (σχεδόν 25000 κύτταρα/mm3) όλης της μελέτης. Ο λοβός Ι σε 

όλο το αναπτυξιακό διάστημα που μελετήθηκε παρουσιάζει υψηλή πυκνότητα 

θετικών κυττάρων. Υψηλή πυκνότητα θετικών κυττάρων παρουσιάζεται κατά την 

περίοδο Ε15-Ε16 και στους λοβούς ΙΙ, VIb και VII αλλά και στο λοβό V την Ε16. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πυκνότητα κυττάρων σημασμένων με την ανοσοϊστοχημική μέθοδο της βρωμο-δεοξυ-
ουριδίνης στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας σε ορτύκια 
(Coturnix japonica ) με βραχεία επιβίωση (20 ώρες) μετά τη χορήγηση BrdU.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα
ΛΟΒΟΣ

E15 E16 N0 N1
(n=3) (n=3) (n=3) (n=3)

Ι 24928 ± 10218 8187 ± 752 9582 ± 791 9189 ± 2350
ΙΙ 8773 ± 1275 10289 ± 761 4389 ± 187 4195 ± 1457
ΙΙΙ 6572 ± 1577 6441 ± 917 4349 ± 1684 3982 ± 945
IV 5778 ± 465 5374 ± 373 4050 ± 235 4546 ± 43
V 6351 ± 2085 8520 ± 1952 5786 ± 2026 5393 ± 301
VIa 6540 ± 535 6601 ± 919 5153 ± 616 3868 ± 13
VIb 9786 ± 566 9142 ± 1151 6098 ± 1751 5102 ± 100
VII 10159 ± 3079 9661 ± 344 4000 ± 1516 4537 ± 1696
VIII 6904 ± 2205 6445 ± 1377 4079 ± 1068 3906 ± 532
IX 5642 ± 1071 5026 ± 1136 3220 ± 461 2577 ± 635
X 4980 ± 237 6236 ± 2053 4403 ± 2857 3409 ± 1253

Οι παρεγκεφαλιδικοί λοβοί χαρακτηρίζονται από σημαντικές μεταβολές της 

πυκνότητας των σεσημασμένων κυττάρων στα στάδια που μελετήθηκαν ως εξής: 

• Λοβός Ι, υψηλά επίπεδα σε όλο το διάστημα Ε15-Ν1. 

• Λοβός VIb, υψηλά επίπεδα πριν την εκκόλαψη, μέτρια μετά την εκκόλαψη. 

• Λοβοί II και VII, υψηλά επίπεδα πριν την εκκόλαψη, χαμηλά μετά την εκκόλαψη. 

• Λοβός V, μέτρια επίπεδα την Ε15, υψηλά την Ε16, μέτρια μετά την εκκόλαψη. 

• Λοβός VIa, μέτρια επίπεδα το διάστημα Ε15-Ν0, χαμηλά τη Ν1. 

  



 

• Λοβοί III, IV, VIII-X, μέτρια επίπεδα πριν την εκκόλαψη, χαμηλά μετά την 

εκκόλαψη. 

Τα αναπτυξιακά αυτά πρότυπα αντανακλούν και το βαθμό ωρίμασης των λοβών 

σε αυτά τα στάδια. Στους λοβούς που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η οντογένεση δεν 

απαιτείται η παραγωγή σημαντικού αριθμού νέων κυττάρων οπότε μειώνεται και η 

πυκνότητα των σημασμένων κυττάρων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε όλη την 

περίοδο που μελετήσαμε (Ε10-Ν1) κανένας λοβός δεν έχει ολοκληρώσει την 

ανάπτυξή του, αφού σε όλους εξακολουθούν να διπλασιάζονται κύτταρα και ειδικά οι 

λοβοί I, V, VIa, VIb βρίσκονται σε φάση σημαντικών οντογενετικών φαινομένων με 

έντονους ρυθμούς γέννησης κυττάρων. Το ίδιο ισχύει και για τους λοβούς II και VII 

κατά την περίοδο Ε15-Ε16. 

Απόλυτος αριθμός θετικών κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα 

Ο συνολικός αριθμός BrdU+ κυττάρων σε έναν παρεγκεφαλιδικό λοβό εξαρτάται 

τόσο από την πυκνότητα των θετικών κυττάρων όσο και από τον όγκο του λοβού, 

οπότε είναι δυνατόν να υπάρχουν ασυμφωνίες στα αναπτυξιακά πρότυπα απόλυτων 

αριθμών και κυτταρικών πυκνοτήτων. Έτσι την περίοδο πριν την εκκόλαψη (Ε15-

Ε16) ο μεγαλύτερος αριθμός σημασμένων κυττάρων (>20000 θετικά κύτταρα) 

παρατηρείται στους λοβούς VII-VIII, ενώ και στους λοβούς VIb και IX υπάρχει 

μεγάλος αριθμός θετικών κυττάρων. Ο λοβός Ι μόνο την Ε15 περιέχει μεγάλο αριθμό 

σημασμένων κυττάρων. Μετά την εκκόλαψη (Ν0-Ν1) ο μεγαλύτερος αριθμός 

θετικών κυττάρων παρατηρείται στο λοβό VIII. 

  



 

Στους περισσότερους λοβούς παρατηρείται μία σταδιακή μείωση του αριθμού 

των BrdU+ κυττάρων από την Ε15 ως τη Ν1 αν και το αναπτυξιακό στάδιο από το 

οποίο αρχίζει η μείωση των κυττάρων δεν είναι σταθερό: για το λοβό Ι είναι η Ε16,  

για τους λοβούς II, II και VII-X είναι η Ν0, ενώ για τους λοβούς IV και VIa-VIb η 

Ν1. Εξαίρεση αποτελεί ο λοβός V όπου ο αριθμός των θετικών κυττάρων αυξάνεται 

από την Ε15 ως την Ε16, παραμένει μάλλον σταθερός τη Ν0 και μειώνεται τη Ν1 σε 

επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά της Ε15. 

Μετανάστευση κυττάρων 

Σε ζώα που χορηγήθηκε μία δόση βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης σε αναπτυξιακό στάδιο 

γύρω από την εκκόλαψη (Ε15, Ε16 ή Ν1) διερευνήθηκε η κατανομή σημασμένων 

κυττάρων την 20η ημέρα μετά την εκκόλαψη (ΕΙΚΟΝΑ 4). Κύτταρα που 

σημαίνονται την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη επιβιώνουν τουλάχιστον μέχρι τη 

Ν20, οπότε και εντοπίζονται. Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η 

συντριπτική πλειοψηφία των θετικών κυττάρων εντοπίζεται στην κοκκώδη στιβάδα. 

Λίγα θετικά κύτταρα παρατηρούνται στη μοριώδη στιβάδα και τη λευκή Ουσία αλλά 

και στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα που εξακολουθεί να υπάρχει κατά το στάδιο 

αυτό αν και το πάχος της είναι μειωμένο σημαντικά. Όταν η χορήγηση της BrdU 

γίνεται την Ε15, σημαντικός αριθμός θετικών κυττάρων βρίσκεται γύρω από τα 

κύτταρα Purkinje. Ο αριθμός των θετικών κυττάρων σε αυτή τη θέση μειώνεται 

σημαντικά όταν η χορήγηση της BrdU γίνεται σε μεγαλύτερα αναπτυξιακά στάδια 

(Ε16 ή Ν1). Ειδικά όταν η χορήγηση της BrdU γίνεται την Ε15, στους λοβούς VIa  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αριθμός κυττάρων σημασμένων με την ανοσοϊστοχημική μέθοδο της βρωμο-δεοξυ-
ουριδίνης στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας σε ορτύκια 
(Coturnix japonica ) με βραχεία επιβίωση (20 ώρες) μετά τη χορήγηση BrdU.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα
ΛΟΒΟΣ

E15 E16 N0 N1
(n=3) (n=3) (n=3) (n=3)

Ι 13775 ± 3095 4896 ± 2398 5705 ± 62 4206 ± 595
ΙΙ 9743 ± 506 9426 ± 940 5960 ± 45 4714 ± 1165
ΙΙΙ 6911 ± 1156 6021 ± 1867 5502 ± 1835 5203 ± 1025
IV 7036 ± 170 7593 ± 330 7468 ± 691 6796 ± 481
V 7436 ± 730 10209 ± 826 9764 ± 4109 7989 ± 973
VIa 8991 ± 2385 8926 ± 3107 8760 ± 194 5293 ± 421
VIb 13457 ± 3314 12148 ± 126 13186 ± 3516 6720 ± 643
VII 21912 ± 4935 21467 ± 6710 11474 ± 4677 9334 ± 1834
VIII 22022 ± 4760 20977 ± 10436 15107 ± 5235 10138 ± 797
IX 17400 ± 5937 14350 ± 6943 9839 ± 1585 5891 ± 1510
X 6272 ± 199 6445 ± 3501 5048 ± 3316 3313 ± 864



 

και VII παρατηρείται προσθοπίσθια διαφορά στην πυκνότητα των σημασμένων 

κυττάρων, με το πρόσθιο τμήμα κάθε λοβού να παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα 

θετικών κυττάρων. 

Σε όλες τις στιβάδες των παρεγκεφαλιδικών λοβών καθορίστηκε με τη μέθοδο 

του disector ο αριθμός των BrdU+ κυττάρων τη Ν20 σε ζώα με χορήγηση BrdU την 

Ε16 ή τη Ν1. Παρότι η συναγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων είναι 

παρακινδυνευμένη, αφού ο αριθμός των ζώων που μελετήθηκαν είναι μικρός, 

μπορούν να γίνουν ορισμένες προκαταρτικές παρατηρήσεις με ημι-ποσοτικό 

χαρακτήρα σχετικά με την τύχη των κυττάρων που γεννιούνται στην εξωτερική 

κοκκώδη στιβάδα την Ε16 ή τη Ν1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αριθμός κυττάρων σημασμένων με την ανοσοϊστοχημική μέθοδο της βρωμο-δεοξυ-
ουριδίνης στην εξωτερική κοκκώδη και την κοκκώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας  
σε ορτύκια (Coturnix japonica ) με βραχεία επιβίωση (20 ώρες) και μακρά επιβίωση 
(ως την 20η ημέρα ζωής) μετά τη χορήγησητης BrdU.

ΛΟΒΟΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ
Έξω Έξω Έσω Έξω Έξω Έσω

Ι 4896 5342 4206 2807
ΙΙ 9426 1329 3987 4714 5661
ΙΙΙ 6021 3413 9103 5203 12495
IV 7593 14163 6796 19835
V 10209 16617 7989 2097 8389
VIa 8926 17884 5293 22566
VIb 12148 4474 28335 6720 23147
VII 21467 22961 9334 17385
VIII 20977 65817 10138 15688
IX 14350 18622 5891 11313
X 6445 10488 3313 2967

ΜΑΚΡΑ
E16 Ν1

ΜΑΚΡΑ

Όταν συγκριθεί ο αριθμός των θετικών κυττάρων που γεννιούνται την Ε16 στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα με τον αριθμό των θετικών κυττάρων στην εξωτερική 

κοκκώδη και στην κοκκώδη στιβάδα τη Ν20 προκύπτει ότι στους λοβούς I, VII και 

IX-X τα επίπεδά τους είναι συγκρίσιμα. Στο λοβό ΙΙ υπάρχει μια σαφής απώλεια 

σημασμένων κυττάρων, ενώ στους λοβούς III-VIb και VIII παρατηρείται αύξηση του 

αριθμού. Όταν η ίδια σύγκριση γίνει σε ζώα με χορήγηση BrdU τη Ν1 προκύπτει ότι 

στους λοβούς II και X ο αριθμός των θετικών κυττάρων παραμένει σταθερός, στο 

λοβό Ι παρατηρείται απώλεια κυττάρων ενώ στους λοβούς ΙΙΙ-IX αύξηση του 

αριθμού τους. Τα κύτταρα που παράγονται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα, 

ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο αλλά και τη θέση (λοβό) που γεννιούνται, 

  



 

μεταναστεύουν προς το εσωτερικό της παρεγκεφαλίδας (κυρίως προς την κοκκώδη 

στιβάδα), διαιρούνται ξανά (π.χ. ο λοβός VIII κατά την Ε16 ή οι λοβοί VIa και VIb 

κατά τη Ν1) ή πεθαίνουν (π.χ. ο λοβός ΙΙ κατά την Ε16). 

 

3. Κατανομή α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων. 

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μελετήθηκε στην 

αναπτυσσόμενη παρεγκεφαλίδα του ορτυκιού με πρόσδεση in vitro ραδιοσημασμένου 

δεσμευτή (3Η-κλονιδίνη) για να διερευνηθεί η τυχόν συμβολή τους στις διαδικασίες 

οντογένεσης και κυτταρικού πολλαπλασιασμού κατά το τελευταίο τρίτο της περιόδου 

επώασης (12η έως 16η εμβρυϊκή ημέρα). 

Η συγκέντρωση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων τόσο στη μοριώδη όσο και 

στην κοκκώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας ήταν οι χαμηλότερες που 

παρατηρήθηκαν σε όλον τον εγκέφαλο, στα αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν 

(3-7 fmoles/mgr ιστού). Εντούτοις, στην κοκκώδη στιβάδα παρατηρήθηκε μια 

στατιστικά σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων την Ε16. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Κατανομή α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ορτυκιού 
(Coturnix japonica ) κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού
Εγκεφαλική περιοχή

Ε12 Ε14 Ε16 Τιμή p
(n=4) (n=3) (n=3)

Μοριώδης στιβάδα 2,6 ± 1 3,3 ± 2,6 3,9 ± 1,5
Κοκκώδης στιβάδα 3,2 ± 0,7 3,9 ± 0,3 6,9 ± 1,1* 0,013

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς ακολουθούμενη από την post hoc 
δοκιμασία κατά Tuckey έδειξε: * E16 διαφορετική από τις δύο άλλες ηλικίες.

 
 
 
 

  



 

B. ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1Α. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης κατά τη φυσιολογική 

ανάπτυξη. 

Η κατανομή των νευρώνων που παράγουν συνθάση της ΝΟ
.
 (ΝΟΣ) 

προσδιορίστηκε σε πρωτοταγή και δευτεροταγή οπτικά κέντρα εγκεφάλου ορτυκιού 

κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη (5η εμβρυϊκή ημέρα (Ε5) ως 1η ημέρα μετά την 

εκκόλαψη (Ν1)). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ανατομικά και περιγράφηκαν 

μορφολογικά οι νευρώνες καθώς και οι νευρικές ίνες που παρουσιάζουν ενεργότητα 

NADPH-διαφοράσης στην οπτική καλύπτρα (TeO), το κοιλιακό τμήμα του έξω 

γονατώδους σώματος (GLv) και τον πρόσθιο έξω ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου 

(DLA) (Πρωτοταγή Κέντρα Επεξεργασίας Οπτικών Πληροφοριών) αλλά και 

στους ισθμικούς πυρήνες και το στρόγγυλο πυρήνα (ROT) (Δευτεροταγή Κέντρα 

Επεξεργασίας Οπτικών Πληροφοριών). Εκτός από την οπτική καλύπτρα τα άλλα 

οπτικά κέντρα ταυτοποιούνται μορφολογικά με βεβαιότητα από την 8η εμβρυϊκή 

ημέρα, γι’αυτό και η μελέτη τους εκτείνεται από την Ε8 ως την Ν1. Τα κύτταρα και 

οι αποφυάδες τους που παρουσιάζουν ενεργότητα NADPH-διαφοράσης θα 

αποκαλούνται στο κείμενο «θετικά κύτταρα ή ΝΟΣ+ κύτταρα» και «θετικές ή ΝΟΣ+ 

ίνες». 

 

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ (TeO) 

Η δομή της οπτικής καλύπτρας την 5η εμβρυϊκή ημέρα είναι ακόμα εντελώς 

αδιαφοροποίητη και δεν είναι δυνατόν να διακριθούν κυτταρικές στιβάδες ούτε και 

θετικά κύτταρα ή ίνες. Η στιβαδωτή δομή της οπτικής καλύπτρας αρχίζει να γίνεται 

εμφανής την Ε6, οπότε και διακρίνεται η παρακοιλιακή φαιά στιβάδα καθώς και 2 πιο 

επιφανειακές στιβάδες κυττάρων διαχωριζόμενες από μία στιβάδα ινών. Στην 

επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας είναι εμφανής η στιβάδα των οπτικών ινών. Τα 

πρώτα κύτταρα με ενεργότητα NADPH-διαφοράσης στην οπτική καλύπτρα 

παρατηρούνται την Ε6 στην παρακοιλιακή φαιά στιβάδα (ΕΙΚΟΝΑ 5). 

Παρακοιλιακή λευκή στιβάδα (SFP) 

Πρόκειται για μία λευκή στιβάδα μεταξύ της επενδυματικής ζώνης της 

κοιλίας της οπτικής καλύπτρας και της παρακοιλιακής φαιάς στιβάδας. Γίνεται 

εμφανής από την Ε10 και περιέχει διάχυτες, θετικές ίνες με διογκώσεις (varicosities) 

από την Ε12 κι έπειτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι θετικές ίνες διέρχονται τη μέση 

  



 

γραμμή στο ραχιαίο τμήμα της οπτικής καλύπτρας. Την περίοδο Ε14-Ε16 περιέχει 

λίγα θετικά κύτταρα με αποφυάδες, ίσως έκτοπα κύτταρα της παρακοιλιακής φαιάς 

στιβάδας. 

Παρακοιλιακή φαιά στιβάδα (SGP) 

Στην SGP εμφανίζονται τα πρώτα ΝΟΣ+ κύτταρα της οπτικής καλύπτρας την Ε6. 

Πρόκειται για κύτταρα στη βάση της κοιλίας της καλύπτρας, σε επαφή μαζί της. 

Παρουσιάζουν μία αποφυάδα σε ορθή γωνία προς την κοιλία και ο αριθμός τους 

μειώνεται στο ραχιαίο τμήμα της στιβάδας. Από την Ε8 ως την Ε12 κύτταρα με 

πολλές αποφυάδες περιβάλλουν την κοιλία, με πιο πυκνή διάταξη στη βάση της. Από 

την Ε14 κι έπειτα η παρακοιλιακή φαιά στιβάδα μπορεί να διαχωριστεί σε 2 

υποστιβάδες, με την εν τω βάθει να περιέχει περισσότερα θετικά κύτταρα με πολλές 

αποφυάδες, πιο πυκνά διατεταγμένα κοιλιακά. Από την Ε14 σε όλη την έκταση της 

στιβάδας παρατηρούνται θετικές ίνες. 

Κεντρική λευκή στιβάδα (SΑC) 

Η στιβάδα ταυτοποιείται μορφολογικά από την 8η εμβρυϊκή ημέρα. Κατά τα 

στάδια Ε8-Ε10 το πάχος της μειώνεται από κοιλιακά προς ραχιαία κι η στιβάδα δεν 

διακρίνεται στη ραχιαία οπτική καλύπτρα. Κατά την Ε8 παρατηρούνται λίγα θετικά 

κύτταρα με μία αποφυάδα με προσανατολισμό προς την επιφάνεια της οπτικής 

καλύπτρας. Από την Ε8 ως και τη Ν1 η στιβάδα παρουσιάζει χαμηλή διάχυτη χρώση 

και περιέχει ΝΟΣ+ ίνες. Η πυκνότητα των θετικών ινών αυξάνεται ως την Ε14, ενώ 

μειώνεται ελαφρά μετά από το στάδιο αυτό. Οι ΝΟΣ+ ίνες διατάσσονται κάθετα προς 

την επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας, σε παράλληλες ομάδες, ενώ ανάμεσα τους 

υπάρχουν περιοχές χωρίς χρώση.  

Κεντρική φαιά στιβάδα (SGC) 

Η στιβάδα αυτή αναγνωρίζεται ανατομικά κατά την Ε8, με πάχος που μειώνεται 

κοιλιακά προς ραχιαία. Σε όλο το πάχος της περιέχει πολλά θετικά δίπολα κύτταρα, 

με αχνή χρώση. Ο αριθμός τους μειώνεται βαθμιαία ως την Ε12, οπότε και 

εντοπίζονται στο εξωτερικό ήμισυ της στιβάδας κατά πάχος, ενώ σε μετέπειτα 

αναπτυξιακά στάδια βρίσκονται αποκλειστικά σε πιο επιφανειακές στιβάδες. Επίσης, 

την Ε12 σε όλο το πάχος της στιβάδας συναντώνται ΝΟΣ+ κύτταρα με πολλές 

αποφυάδες καθώς και πολλές θετικές ίνες από δίπολα κύτταρα ανώτερων στιβάδων 

της οπτικής καλύπτρας. Η ίδια μορφολογία παρατηρείται και κατά της Ε14 και Ε16, 

μόνο που ο αριθμός των θετικών κυττάρων είναι βαθμιαία μικρότερος και τα θετικά  

  



 

 

 

  



  

  

 

  



 

κύτταρα με πολλές αποφυάδες περιορίζονται στο έσω ήμισυ της στιβάδας κατά 

πάχος. Επίσης κατά την Ε16 στη στιβάδα αυτή εμφανίζεται ένα πλέγμα θετικών ινών 

με μεγαλύτερη πυκνότητα στο πλάγιο και ραχιαίο τμήμα της στιβάδας. Μετά την 

εκκόλαψη (Ν1), η στιβάδα περιέχει ελάχιστα ΝΟΣ+ κύτταρα, θετικές ίνες από τα 

θετικά δίπολα κύτταρα ανώτερων στιβάδων καθώς και πλέγμα ΝΟΣ+ ινών με 

πυκνότητα αυξανόμενη από κοιλιακά προς ραχιαία. 

Επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα εν τω βάθει υποστιβάδες (SGFS h-

j) 

Αμέσως μετά την κεντρική φαιά στιβάδα ακολουθεί προς την επιφάνεια μία 

λευκή υποστιβάδα (υποστιβάδα j) που διαχωρίζει την κεντρική φαιά από την 

επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα. Εμφανίζεται την Ε10 και σε όλη την 

αναπτυξιακή περίοδο που μελετήσαμε περιέχει τους κατιόντες άξονες θετικών 

δίπολων κυττάρων από την επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα. Επίσης, κατά την 

περίοδο Ε10-Ε14 περιέχει και δίπολα κύτταρα που εκφράζουν ΝΟΣ. 

Η υποστιβάδα i το διάστημα Ε8-Ε10 περιέχει πάρα πολλά, πυκνά διατεταγμένα 

θετικά δίπολα κύτταρα σε διάφορα επίπεδα καθ’όλο το πάχος της (ΕΙΚΟΝΑ 6). 

Κατά την Ε12 εμφανίζεται στο κοιλιακό τμήμα της υποστιβάδας, διάταξη των 

θετικών δίπολων κυττάρων σε 2 επιμέρους στρώματα διαχωριζόμενα από ένα στρώμα 

φτωχό σε κύτταρα. Από την Ε14 αυτή η διάταξη των ΝΟΣ+ δίπολων κυττάρων 

παρατηρείται σε όλη την κοιλιακή-ραχιαία έκταση της υποστιβάδας i. Το επιπολής 

στρώμα της στιβάδας περιέχει περισσότερα θετικά κύτταρα από το εν τω βάθει ή η 

ένταση χρώσης είναι ασθενέστερη σε αυτό. Επίσης, η ένταση χρώσης των δίπολων 

κυττάρων στο επιπολής στρώμα είναι εντονότερη και οι κορυφαίες αποφυάδες είναι 

πιο παχιές από τις αντίστοιχες των δίπολων κυττάρων του εν τω βάθει στρώματος. 

Από την Ε16 ο αριθμός των θετικών δίπολων κυττάρων στην υποστιβάδα i 

παρουσιάζει μείωση. Οι κορυφαίες αποφυάδες των ΝΟΣ+ δίπολων κυττάρων 

σημαίνονται από τη χρώση NADPH-διαφοράσης και κατά την αναπτυξιακή περίοδο 

που μελετήσαμε καταλήγουν σε επιπολής υποστιβάδες της επιφανειακής φαιάς και 

λευκής στιβάδας της οπτικής καλύπτρας με κάποιες να φτάνουν ως και τη στιβάδα 

των οπτικών ινών στην επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας (ΕΙΚΟΝΑ 7). 

Ακολουθεί η υποστιβάδα h που εμφανίζεται για πρώτη φορά την Ε8, με πάχος 

που μειώνεται από κοιλιακά προς ραχιαία, για να εξαφανιστεί πριν από το ραχιαίο 

τμήμα της καλύπτρας. Σε όλο το αναπτυξιακό διάστημα που μελετήθηκε παρουσιάζει 

  



 

χαμηλή διάχυτη χρώση. Κατά την Ε12 περιέχει λίγα θετικά κύτταρα, αρκετά από τα 

οποία έχουν αποφυάδες παράλληλες προς την επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας. Την 

Ε14 και την Ε16 υπάρχουν ελάχιστα ΝΟΣ+ κύτταρα χωρίς αποφυάδες και αχνή 

χρώση. Μετά την εκκόλαψη (Ν1) παρατηρούνται αρκετά θετικά κύτταρα με 

αποφυάδες και ποικίλη ένταση χρώσης. 

Επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα επιπολής υποστιβάδες (SGFS a-g)  

Η υποστιβάδα g αποτελείται από ένα στοίχο κυττάρων  που διαφοροποιείται από 

την Ε8. Λίγα κύτταρά της εκφράζουν ΝΟΣ από την Ε16. 

Αντίθετα η υποστιβάδα f αποτελείται κυρίως από αποφυάδες νευρικών 

κυττάρων. Διακρίνεται μετά την Ε12 και παρουσιάζει διάχυτη χρώση με ένταση 

αυξανόμενη κατά την ανάπτυξη. Κατά την Ε16 περιέχει πολύ λίγα θετικά κύτταρα. 

Προς την επιφάνεια ακολουθεί ένα τμήμα της επιφανειακής φαιάς και λευκής 

στιβάδας που αποτελείται από επάλληλες υποστιβάδες με κύτταρα και λευκή ουσία 

(υποστιβάδες b-e). Παρατηρείται ήδη από την Ε8, αν και οι επιμέρους υποστιβάδες 

δεν διαχωρίζονται σαφώς παρά μετά την Ε14. Μετά την Ε10 περιέχει λίγα θετικά 

κύτταρα με αποφυάδες σε όλο το εύρος της. 

Η πιο επιφανειακή κυτταρική υποστιβάδα της οπτικής καλύπτρας (υποστιβάδα 

a) ακριβώς κάτω από τη στιβάδα των οπτικών ινών περιέχει από την Ε8 θετικά 

κύτταρα που κατά τα στάδια Ε8-Ε12 παρουσιάζουν αποφυάδες παράλληλες προς την 

επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας. Ο προσανατολισμός των ΝΟΣ+ αποφυάδων 

μεταβάλλεται την Ε14 και γίνεται κάθετος προς την επιφάνεια, για να διαταχθούν 

χωρίς σαφή προσανατολισμό από την Ε16 (ΕΙΚΟΝΑ 7). Ο αριθμός των κυττάρων 

αυξάνεται από την Ε8 ως την Ε14 οπότε και σταθεροποιείται σε μέτρια επίπεδα. 

Στιβάδα οπτικών ινών (SO) 

Η στιβάδα αυτή περιβάλλει επιφανειακά την οπτική καλύπτρα και σχηματίζεται 

από τις ίνες του οπτικού νεύρου. Παρατηρείται ήδη από την Ε6 με χαμηλή διάχυτη 

χρώση που παραμένει σε όλο το αναπτυξιακό διάστημα που μελετήσαμε. Το πάχος 

της στιβάδας αυξάνεται βαθμιαία κατά την ανάπτυξη. Την Ε16 παρατηρούνται στην 

επιφάνεια της στιβάδας λίγες θετικές ίνες που όμως εξαφανίζονται μετά την 

εκκόλαψη. Ενώ σε αυτό το στάδιο (Ν1) παρατηρούνται λίγα ΝΟΣ+ κύτταρα με 

αποφυάδες. 

Ισθμικοί πυρήνες 

Οι ισθμικοί πυρήνες είναι ένα σύμπλεγμα 4 πυρήνων του εγκεφαλικού στελέχους 

  



 

που δέχονται και επεξεργάζονται πληροφορίες από την οπτική καλύπτρα. Κατά τον 

προσθοπίσθιο άξονα είναι: ο μεγαλοκυτταρικός ισθμικός πυρήνας (Imc), ο 

μικροκυτταρικός ισθμικός πυρήνας (Ipc), ο ισθμο-οπτικός πυρήνας (ΙΟ) και ο 

ημισεληνοειδής πυρήνας (Slu) (ΕΙΚΟΝΑ 8). 

Κατά την Ε8 στο μεγαλοκυτταρικό ισθμικό, στο μικροκυτταρικό ισθμικό και 

στον ημισεληνοειδή πυρήνα υπάρχουν λίγες θετικές ίνες. Από την Ε10 κι έπειτα οι 

θετικές ίνες σχηματίζουν ένα πλέγμα γύρω από τα κυτταρικά σώματα των πυρήνων 

αυτών. Το πλέγμα γίνεται πυκνότερο κατά την ανάπτυξη, φτάνοντας στο μέγιστό του 

την Ε14 και παραμένοντας σε αυτό μέχρι την 1η ημέρα μετά την εκκόλαψη. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι θετικές ίνες ξεκινούν από την κεντρική λευκή 

στιβάδα της οπτικής καλύπτρας. Επίσης, αρκετές από τις θετικές ίνες που διέρχονται 

από το μεγαλοκυτταρικό πυρήνα καταλήγουν πάνω στα κύτταρα του 

μικροκυτταρικού πυρήνα. 

Ο ισθμο-οπτικός πυρήνας την Ε8 δεν παρουσιάζει καμία ενεργότητα NADPH-

διαφοράσης. Κατά την Ε10 περιέχει λίγα θετικά κύτταρα χωρίς αποφυάδες, ο αριθμός 

των οποίων αυξάνεται ως την Ε14, παραμένοντας υψηλός στα μετέπειτα αναπτυξιακά 

στάδια. Η διάχυτη χρώση στον πυρήνα αυτό είναι χαμηλή την Ε10, γίνεται όμως 

έντονη από την Ε12 και έπειτα. 

Στρόγγυλος πυρήνας (ROT) 

Ο στρόγγυλος πυρήνας αποτελεί το θαλαμικό σταθμό της καλυπτρικής οπτικής 

οδού. Δέχεται οπτικές πληροφορίες από την οπτική καλύπτρα και τις μεταβιβάζει στο 

εξωραβδωτό, τριτοταγές, τελεγκεφαλικό κέντρο οπτικής επεξεργασίας. Κατά τα 

πρώτα αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν (Ε8-Ε10) παρατηρείται μικρός αριθμός 

ΝΟΣ+ κυττάρων με αποφυάδες στα περιφερικά όρια του πυρήνα. Από την Ε12 κι 

έπειτα εμφανίζεται ένα προσθοπίσθιο κλινές στην πυκνότητα των θετικών κυττάρων, 

με ελάχιστα θετικά κύτταρα πρόσθια και μέτριο αριθμό τους οπίσθια.                                                         

Κοιλιακό τμήμα έξω γονατώδους σώματος (GLv) 

Το GLv σε ζώα μετά την εκκόλαψη, μπορεί να διακριθεί σε 2 μοίρες: μια ραχιαία 

κυτταρική μοίρα και μια κοιλιακή μοίρα λευκής ουσίας, με χαμηλή πυκνότητα 

κυττάρων. Αυτός ο διαχωρισμός παρατηρείται και κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη ήδη 

από την Ε8, αν και το πάχος των δύο στιβάδων αυξάνεται σταθερά με την ηλικία και 

η πυκνότητα των κυττάρων στη λευκή μοίρα μειώνεται σταδιακά (ΕΙΚΟΝΑ 9). Από 

την Ε8 ώς και την Ε12 η λευκή ουσία παρουσιάζει αχνή, διάχυτη χρώση που γίνεται  

  



  

  

 

  



 

 

 

  



 

μέτρια από την Ε14 ως την Ε16, για να μειωθεί και πάλι σε χαμηλά επίπεδα μετά 

την εκκόλαψη (Ν1).  Κατά το διάστημα Ε8-Ε12, ακριβώς κάτω από τη λευκή ουσία 

υπάρχουν θετικές ίνες με πλάγιο-μέσο προσανατολισμό, παράλληλες προς την 

κοιλιακή επιφάνεια του μεσεγκεφάλου, πιθανότατα ίνες του οπτικού νεύρου. Μία 

ημέρα μετά την εκκόλαψη, στην κυτταρική στιβάδα παρατηρούνται θετικές ίνες. 

Πρόσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας (DLA) 

Ο θαλαμικός αυτός πυρήνας είναι δυνατόν να διαιρεθεί με βάση την 

κυτταροαρχιτεκτονική οργάνωσή του σε δύο μοίρες: έξω και έσω. Η έξω μοίρα 

παρουσιάζει μεγαλύτερη πυκνότητα κυττάρων και ειδικότερα με την ιστοχημική 

χρώση της NADPH-διαφοράσης εμφανίζει εντονότερη διάχυτη χρώση (ΕΙΚΟΝΑ 9). 

Η διάχυτη χρώση είναι μόλις ορατή την Ε8, γίνεται έντονη από την Ε10 ώς την Ε14, 

ενώ μετά την Ε16 μειώνεται σε χαμηλά επίπεδα. Τα πρώτα θετικά κύτταρα χωρίς 

αποφυάδες στον πρόσθιο έξω ραχιαίο πυρήνα εμφανίζονται την Ε10, ο αριθμός τους 

αυξάνεται ως την Ε14 για να μειωθεί βαθμιαία ως τη Ν1.  

 

1Β. Επίδραση ετερόπλευρης καταστροφής πρωτοταγούς οπτικού κέντρου 

κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη στο πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης. 

Αφού καθορίστηκε το φυσιολογικό πρότυπο κατανομής των νευρώνων που 

εκφράζουν ΝΟΣ στο αναπτυσσόμενο οπτικό σύστημα πτηνού, διερευνήθηκε η 

επίδραση καταστροφής τμήματος του οπτικού συστήματος στην κατανομή αυτή. 

Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί η ικανότητα του αναπτυσσόμενου νευρικού συστήματος 

να αποκριθεί στην επιγενετική τροποποίηση της δομής και συνεπώς της λειτουργίας 

του.  

Συγκεκριμένα, καταστράφηκε χειρουργικά με θερμική λύση η δεξιά οπτική 

καλύπτρα, το πρωτοταγές κέντρο της καλυπτρικής οπτικής οδού. Η λύση έγινε την 

Ε9, στάδιο κατά το οποίο το οπτικό νεύρο έχει φτάσει στην επιφάνεια της οπτικής 

καλύπτρας και έχει αρχίσει η οργάνωσή της σε στιβάδες (βλέπε Β1Α). Η καταστροφή 

περιλάμβανε το σύνολο των στιβάδων της δεξιάς οπτικής καλύπτρας, σε όλη την 

προσθοπίσθια έκτασή τους. Επίσης, το σύνολο σχεδόν των πυρήνων: έξω ραχιαίος 

μεσεγκεφαλικός (MLd), μεγαλοκυτταρικός ισθμικός (Imc), μικροκυτταρικός 

ισθμικός (Ipc) και ημισεληνοειδής (Slu). 

Η επίδραση της καταστροφής στην έκφραση της ΝΟΣ σε οπτικά κέντρα, 

μελετήθηκε μετά από 3 και 5 ημέρες (Ε12 και Ε14) για τη διερεύνηση των 

  



 

μεταβολών σε οξεία και χρόνια λύση. Δεν ήταν δυνατή η μελέτη μεγαλύτερων 

σταδίων λόγω μη επιβίωσης των εμβρύων. 

Και στα δύο αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν (Ε12 και Ε14), αντίπλευρα 

της λύσης το πρότυπο κατανομής των ΝΟΣ+ κυττάρων και των θετικών ινών στις 

στιβάδες της οπτικής καλύπτρας και τους ισθμικούς πυρήνες δεν παρουσιάζει 

διαφορές από αυτό σε ζώα ελέγχου που αναπτύσσονται φυσιολογικά. Αμφίπλευρα 

της λύσης, στους θαλαμικούς πυρήνες: στρόγγυλο (ROT), πρόσθιο έξω ραχιαίο 

(DLA) και κοιλιακό τμήμα έξω γονατώδους σώματος (GLv) δεν παρατηρείται καμία 

μεταβολή στην έκφραση της ΝΟΣ μετά την καταστροφή της οπτικής καλύπτρας. 

Κατά την Ε12 (3 ημέρες μετά τη λύση) στην περιοχή της κατεστραμμένης οπτικής 

καλύπτρας παρατηρούνται λίγα σφαιρικά κύτταρα, μικρού μεγέθους με ενεργότητα 

ΝΟΣ που πιθανά πρόκειται για ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα που απομακρύνουν το 

νεκρωμένο ιστό. 

 

2Α. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά τη φυσιολογική 

εμβρυϊκή ανάπτυξη. 

Σε φυσιολογικά αναπτυσσόμενο οπτικό σύστημα ορτυκιού μελετήθηκε η 

κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων με πρόσδεση in vitro 

ραδιοσημασμένου δεσμευτή (3Η-κλονιδίνη) κατά το τελευταίο τρίτο της περιόδου 

επώασης (12η έως 16η εμβρυϊκή ημέρα). Οι αναπτυξιακές μεταβολές της 

συγκέντρωσης των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων προσδιορίστηκαν στους 

εγκεφαλικούς σταθμούς (πρωτοταγή, δευτεροταγή και τριτοταγή κέντρα καθώς και 

κέντρα πολυαισθητικής σύγκλισης) της καλυπτρικής, της θαλαμικής, της επικουρικής 

και της υποθαλαμικής οπτικής οδού. 

 

 

ΚΑΛΥΠΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Οπτική καλύπτρα 
Στην οπτική καλύπτρα, το πρωτοταγές κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών αυτής 

της οπτικής οδού, έγινε τοπογραφική ανάλυση της κατανομής των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στις επιμέρους στιβάδες της. Η οπτική καλύπτρα 

υποδιαιρέθηκε σε πρόσθια, μέση και οπίσθια μοίρα, με βάση τα παρακάτω όρια: το 

πρόσθιο άκρο του έξω ραχιαίου μεσεγκεφαλικού πυρήνα αποτελεί το όριο πρόσθιας-

  



 

μέσης μοίρας και το οπίσθιο άκρο της κοιλίας της καλύπτρας είναι το όριο μέσης-

οπίσθιας μοίρας.  Κάθε μοίρα χωρίστηκε περαιτέρω σε ραχιαίο, πλάγιο και κοιλιακό 

τομέα με διαίρεση της οπτικής καλύπτρας σε 3 ίσα τόξα. Οι στιβάδες που 

μελετήθηκαν ήταν: η περικοιλιακή φαιά στιβάδα, η κεντρική λευκή στιβάδα, η 

κεντρική φαιά στιβάδα και η επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα με διάκρισή της σε 

επιπολής και εν τω βάθει υποστιβάδες (ΠΙΝΑΚΑΣ 5).  

Γενικά, στην οπτική καλύπτρα η συγκέντρωση των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων παραμένει σταθερή μεταξύ Ε12 και Ε14, ενώ αυξάνεται σημαντικά την 

Ε16. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα περισσότερα τμήματα της κεντρικής λευκής 

στιβάδας που παρουσιάζουν σταθερή, πολύ χαμηλή συγκέντρωση α2 υποδοχέων (7-

15 fmoles/mgr ιστού). Από τις άλλες στιβάδες, η παρακοιλιακή φαιά στιβάδα φέρει 

χαμηλά επίπεδα α2 υποδοχέων (14-30 fmoles/mgr ιστού). Η κεντρική φαιά στιβάδα 

και οι εν τω βάθει υποστιβάδες (h-j) της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας 

εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα α2 υποδοχέων (16-22 fmoles/mgr ιστού) κατά τις Ε12 

και Ε14, τα οποία όμως αυξάνονται (32-43 fmoles/mgr ιστού) την Ε16. Οι α2 

νοραδρενεργικοί υποδοχείς παρουσιάζουν ανομοιογενή κατανομή στα διάφορα 

τμήματα των επιπολής υποστιβάδων (a-g) της επιφανειακής φαιάς και λευκής 

στιβάδας, με υψηλότερα επίπεδα στα πρόσθια και ραχιαία τμήματα. Γενικά 

βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα (25-50 fmoles/mgr ιστού) την περίοδο Ε12-Ε14 ενώ 

αυξάνονται την Ε16 (54-75 fmoles/mgr ιστού). 

Παρακοιλιακή φαιά στιβάδα (SGP) 

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μελετήθηκε στη μέση μοίρα 

της οπτικής καλύπτρας. Κατά το διάστημα Ε12-Ε14 τα επίπεδα των υποδοχέων είναι 

χαμηλά (15-22 fmoles/mgr ιστού), ενώ την Ε16 αυξάνονται αν και παραμένουν σε 

χαμηλά επίπεδα. Η συγκέντρωση α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων την Ε16 είναι 

στατιστικά διαφορετικά από αυτή στις 2 προηγούμενες ηλικίες. 

  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε χαρακτηριστικούς τομείς της ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ορτυκιού (Coturnix japonica ) κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή

Ε12 Ε14 Ε16 Τιμή p
(n=4) (n=3) (n=3)

ΡΑΧΙΑΙΑ
ΠΡΟΣΘΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, a-g  (SGFSs) 50,3 ± 1,6 42,9 ± 8,4 75,3 ± 1,7 * 0,001
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, h-j  (SGFSd) 17,1 ± 0,3 17,2 ± 0,6 34,4 ± 4,8 * 0,001
Κεντρική Φαιά στιβάδα (SGC) 20,3 ± 1,0 17,2 ± 1,6 35,0 ± 2,7 * <0,001

ΜΕΣΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, a-g  (SGFSs) 35,2 ± 1,2 36,3 ± 4,6 63,1 ± 1,2 * <0,001
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, h-j  (SGFSd) 18,0 ± 0,8 19,8 ± 0,5 33,2 ± 2,1 * <0,001
Κεντρική Φαιά στιβάδα (SGC) 19,8 ± 1,3 18,2 ± 1,1 32,4 ± 1,7 * <0,001
Κεντρική Λευκή στιβάδα (SAC) 10,3 ± 0,8 9,9 ± 2,2 18,0 ± 0,8 * 0,001
Περικοιλιακή Φαιά στιβάδα (SGP) 19,2 ± 1,1 17,1 ± 1,8 27,1 ± 0,1 * 0,001

ΟΠΙΣΘΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, a-g  (SGFSs) 25,4 ± 1,6 32,0 ± 2,5 61,0 ± 5,1 * <0,001
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, h-j  (SGFSd) 16,1 ± 0,7 18,6 ± 0,5 35,0 ± 3,9 * <0,001
Κεντρική Φαιά στιβάδα (SGC) 18,6 ± 1,6 17,9 ± 0,8 35,9 ± 2,5 * <0,001
Κεντρική Λευκή στιβάδα (SAC) 8,7 ± 1,4 7,6 ± 2,2 15,2 ± 1,0 * 0,024

ΠΛΑΓΙΑ
ΠΡΟΣΘΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, a-g  (SGFSs) 37,4 ± 1,9 37,7 ± 2,4 65,0 ± 7,0 * 0,001
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, h-j  (SGFSd) 20,5 ± 1,2 19,5 ± 1,1 35,4 ± 2,2 * <0,001
Κεντρική Φαιά στιβάδα (SGC) 20,8 ± 0,7 18,0 ± 0,4 33,8 ± 1,9 * <0,001

ΟΠΙΣΘΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, a-g  (SGFSs) 25,3 ± 1,0 29,7 ± 0,8 57,4 ± 6,7 * <0,001
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, h-j  (SGFSd) 17,5 ± 0,7 19,9 ± 1,1 39,5 ± 5,5 * 0,001
Κεντρική Φαιά στιβάδα (SGC) 18,4 ± 1,2 19,2 ± 1,1 40,8 ± 3,3 * <0,001
Κεντρική Λευκή στιβάδα (SAC) 9,0 ± 1,5 6,9 ± 2,8 11,3 ± 1,6

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
ΜΕΣΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, a-g  (SGFSs) 31,1 ± 2,6 32,6 ± 3,8 54,4 ± 4,2 * 0,001
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή στιβάδα, h-j  (SGFSd) 21,4 ± 0,7 22,2 ± 1,9 36,9 ± 1,5 * <0,001
Κεντρική Φαιά στιβάδα (SGC) 19,8 ± 1,0 21,0 ± 0,7 37,3 ± 1,1 * <0,001
Κεντρική Λευκή στιβάδα (SAC) 9,7 ± 1,3 8,8 ± 2,0 14,9 ± 2,1 0,053
Περικοιλιακή Φαιά στιβάδα (SGP) 17,6 ± 1,2 22,3 ± 0,4 30,2 ± 3,1 * 0,002

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς ακολουθούμενη από την post hoc δοκιμασία
κατά Tuckey έδειξε: * E16 διαφορετική από τις δύο άλλες ηλικίες.

Κεντρική λευκή στιβάδα (SAC) 

Η στιβάδα αυτή αναγνωρίζεται σαφώς στη μέση και οπίσθια μοίρα της οπτικής 

καλύπτρας γι’αυτό και η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

προσδιορίστηκε σε αυτές τις μοίρες. Σε αυτή τη στιβάδα παρατηρείται η χαμηλότερη 

συγκέντρωση α2 υποδοχέων σε όλη την οπτική καλύπτρα. Γενικά, τα επίπεδά τους 

είναι πολύ χαμηλά (7-15 fmoles/mgr ιστού) σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια της 

  



 

μελέτης. Εξαίρεση αποτελεί το μέσο-ραχιαίο τμήμα την Ε16, όπου η συγκέντρωση 

των α2 υποδοχέων είναι σχετικά αυξημένη (18 fmoles/mgr ιστού) και διαφέρει 

στατιστικά από αυτές των άλλων σταδίων. Επίσης, στατιστική διαφορά παρατηρείται 

στο οπίσθιο-ραχιαίο τμήμα μεταξύ Ε16 και των 2 άλλων σταδίων. 

Κεντρική φαιά στιβάδα (SGC) 

Κατά την περίοδο Ε12-Ε14 τα επίπεδα των α2 υποδοχέων είναι χαμηλά και 

τοπογραφικά ομοιογενή (17-21 fmoles/mgr ιστού).  Κατά την Ε16 παρατηρείται 

αύξησή τους κατά 75-110% σε μέτρια επίπεδα (32-43 fmoles/mgr ιστού), με το 

οπίσθιο-πλάγιο και οπίσθιο-κοιλιακό τμήμα της στιβάδας να έχουν τα σχετικά 

υψηλότερα επίπεδα α2 υποδοχέων (41 και 43 fmoles/mgr ιστού, αντίστοιχα). 

Επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα, εν τω βάθει υποστιβάδες h-j 

(SGFSd) 

Σε καθένα από τα αναπτυξιακά στάδια που μελετήσαμε, η κατανομή των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων δεν παρουσίαζε τοπικές διαφοροποιήσεις στα διάφορα 

τμήματα της στιβάδας αυτής. Κατά την περίοδο Ε12-Ε14 η συγκέντρωση των α2 

υποδοχέων είναι χαμηλή (16-22 fmoles/mgr ιστού), χωρίς αξιόλογη μεταβολή μεταξύ 

των δύο σταδίων. Αντίθετα, την Ε16 η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων αυξάνεται 

σημαντικά σε όλα τα τμήματα της στιβάδας (65-100%), φτάνοντας σε μέτρια επίπεδα 

(33-40 fmoles/mgr ιστού). Σε αυτό το στάδιο, το οπίσθιο-πλάγιο και οπίσθιο-

κοιλιακό τμήμα της στιβάδας παρουσιάζουν τη σχετικά υψηλότερη συγκέντρωση α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων (40 fmoles/mgr ιστού). 

Επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα, επιπολής υποστιβάδες a-g (SGFSs) 

Σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν και σε όλα τα τμήματα  της 

οπτικής καλύπτρας αυτή η στιβάδα παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων σε σχέση με τις άλλες στιβάδες της καλύπτρας. Η 

μεγαλύτερη πυκνότητα α2 υποδοχέων παρατηρείται στο πρόσθιο-ραχιαίο τμήμα της 

στιβάδας. Κατά τη 12η εμβρυϊκή ημέρα η χαμηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται 

στο οπίσθιο-ραχιαίο και οπίσθιο-πλάγιο τμήμα της, ενώ όλα τα υπόλοιπα τμήματα 

παρουσιάζουν παραπλήσια συγκέντρωση α2 υποδοχών (30-37 fmoles/mgr ιστού). 

Κατά την Ε14 παρατηρούνται μικρές μόνο αυξομειώσεις των συγκεντρώσεων των α2 

υποδοχέων στα διάφορα τμήματα της στιβάδας, με τη χαμηλότερη συγκέντρωση να 

παρατηρείται και πάλι στο οπίσθιο-πλάγιο τμήμα της στιβάδας. Όλες οι υπόλοιπες 

περιοχές έχουν ομοιογενή κατανομή α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (30-37 

  



 

fmoles/mgr ιστού) που δε διαφέρει στατιστικά από αυτή κατά την Ε12. Κατά τη 16η 

εμβρυϊκή ημέρα η ποσότητα των υποδοχέων αυξάνεται κατά 60-100% ανάλογα με το 

τμήμα της στιβάδας και σε όλα τα τμήματα υπάρχει στατιστική διαφορά σε σχέση με 

τις 2 προηγούμενες ηλικίες. Όλα τα τμήματα παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση α2 

υποδοχέων (54-65 fmoles/mgr ιστού).  
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο ορτυκιού (Coturnix japonica ) 
κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη (περιοχές επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών).
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή

Ε12 Ε14 Ε16 Τιμή p
(n=4) (n=3) (n=3)

Τελεγκέφαλος
Επικουρικό Υπερ-ραβδωτό (HA) 21,4 ± 1,1 25,5 ± 3,1 34,6 ± 1,8 * 0,002
Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό (HIS) 22,3 ± 0,7 28,6 ± 1,7 40,2 ± 4,6 * 0,001
Ραχιαίο Υπερ-ραβδωτό  (HD) 14,4 ± 0,7 ** 26,8 ± 4,7 43,5 ± 9,7 ** 0,007
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό (HV) 12,3 ± 0,9 24,4 ± 4,3 57,6 ± 18,3 * 0,012
Εξωραβδωτό (E) 22,1 ± 1,3 17,1 ± 2,7 23,4 ± 4,1
Στεφάνη Εξωραβδωτού (Ebelt) 40,3 ± 3,8 34,2 ± 6,7 47,1 ± 2,8
Πρόσθιο-έξω Νεοραβδωτό (Nfl) 10,9 ± 0,6 14,7 ± 1,5 28,0 ± 4,7 * 0,004

Θάλαμος
Πρόσθιος Έξω Ραχιαίος πυρήνας (DLA) 12,7 ± 1,6 9,1 ± 1,2 15,8 ± 0,6 ** 0,017
Έξω Γονατώδες Σώμα (GLv) 26,9 ± 1,3 25,5 ± 1,6 43,2 ± 2,2 * <0,001
Στρόγγυλος πυρήνας (ROT) 15,4 ± 1,4 11,4 ± 2,5 26,0 ± 5,4 * 0,018
Έξω Σπειροειδής πυρήνας (SpL) 103,5 ± 9,4 90,0 ± 9,3 158,1 ± 21,9 * 0,011

Υποθάλαμος
Υπερχιασματικός πυρήνας (SCN) 57,3 ± 4,2 62,1 ± 2,5 133,6 ± 6,3 * <0,001

Μεσεγκέφαλος
Εξωμαστικός πυρήνας (nBOR) 17,0 ± 1,6 18,5 ± 0,8 29,2 ± 0,7 * <0,001
Πυρήνας Οφθαλμοκινητικού νεύρου  (OM) 13,9 ± 0,4 12,0 ± 2,1 13,1 ± 1,3

Ισθμικό Σύμπλεγμα
Μεγαλοκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Imc) 27,0 ± 2,9 28,9 ± 4,5 28,5 ± 2,6
Μικροκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Ipc) 12,1 ± 1,2 12,8 ± 1,5 18,4 ± 1,1 * 0,008
Ισθμο-οπτικός πυρήνας (IO) 11,0 ± 2,0 11,8 ± 1,2 14,1 ± 1,8
Ημισεληνοειδής πυρήνας (SLu) 12,2 ± 0,5 12,9 ± 0,6 22,2 ± 3 * 0,002

Λευκή Ουσία
Οπτική Ταινία (TrO) 10,3 ± 1,3 # 17,3 ± 0,8 # 22,4 ± 1,5 # <0,001
Καλυπτρικός Σύνδεσμος (CT) 9,8 ± 1,2 9,6 ± 1,5 13,2 ± 1,9
Οφθαλμοκινητικό νεύρο (NIII) 12,2 ± 0,6 15,4 ± 8,4 11,9 ± 1,7

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς ακολουθούμενη από την post hoc δοκιμασία
κατά Tuckey έδειξε: * E16 διαφορετική από τις δύο άλλες ηλικίες, ** Ε16 διαφορετική από Ε12 και # κάθε 
ηλικία διαφορετική.

Οπτική ταινία (TrO) 

Το οπτικό νεύρο μετά το χιασμό του σχηματίζει την οπτική ταινία, η οποία στην 

  



 

επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας μετασχηματίζεται στη στιβάδα των οπτικών ινών 

(SO). Η οπτική ταινία περιέχει πολύ χαμηλή συγκέντρωση (10 fmoles/mgr ιστού) α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων την Ε12, η οποία όμως αυξάνεται σταδιακά ως την Ε16 

(22 fmoles/mgr ιστού). Η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων σε κάθε ένα από τα 

αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν είναι στατιστικά διαφορετική (ΠΙΝΑΚΑΣ 6). 

Καλυπτρικός σύνδεσμος (CΤ) 

Μεταξύ των στιβάδων της αριστερής και της δεξιάς οπτικής καλύπτρας υπάρχει 

άμεση επικοινωνία, μέσω του καλυπτρικού συνδέσμου που αποτελείται από ίνες που 

διασχίζουν τη μέση γραμμή. Στα υπό μελέτη αναπτυξιακά στάδια, τα επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι σταθερά και πολύ χαμηλά (10-13 fmoles/mgr 

ιστού). 
          Ισθμικό σύμπλεγμα 

Από την Ε12 ως την Ε16, ο μεγαλοκυτταρικός ισθμικός πυρήνας παρουσιάζει 

σταθερά, χαμηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (27-29 fmoles/mgr ιστού), 

ενώ ο ισθμο-οπτικός πυρήνα σταθερά αλλά πολύ χαμηλά επίπεδα (11-14 fmoles/mgr 

ιστού). Τόσο ο μικροκυτταρικός ισθμικός όσο και ο ημισεληνοειδής πυρήνας 

παρουσιάζουν πολύ χαμηλά επίπεδα α2 υποδοχέων μέχρι την Ε14 (12-13 fmoles/mgr 

ιστού), τα οποία όμως αυξάνονται την Ε16 (18 και 22 fmoles/mgr ιστού αντίστοιχα, 

συγκεντρώσεις στατιστικά διαφορετικές από αυτές στις 2 άλλες ηλικίες). 

Έξω σπειροειδής πυρήνας (SpL) 

Ο πυρήνας αυτός κατά την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήσαμε, παρουσιάζει 

την υψηλότερη συγκέντρωση α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων από όλες τις 

εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με το οπτικό σύστημα (90-158 fmoles/mgr 

ιστού). Η περιεκτικότητά του σε α2 υποδοχείς αυξάνεται μεταξύ Ε14 και Ε16, οπότε 

και διαφέρει στατιστικά από αυτή στις 2 άλλες ηλικίες. 

Στρόγγυλος πυρήνας (ROT) 

Στο θαλαμικό σταθμό της καλυπτρικής οδού η συγκέντρωση των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι πολύ χαμηλή την Ε12 και Ε14, ενώ παρατηρείται 

σχετική αύξηση την Ε16 (26 fmoles/mgr ιστού). 

Εξωραβδωτό (Ε) 

Το τελεγκεφαλικό κέντρο ανάλυσης οπτικών πληροφοριών προερχόμενων από 

την οπτική καλύπτρα, το εξωραβδωτό, μπορεί να διακριθεί με βάση την κατανομή 

των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 2 τμήματα: ένα εσωτερικό πυρήνα με μικρή 

  



 

συγκέντρωση α2 υποδοχέων (περίπου 20 fmoles/mgr ιστού) και μία εξωτερική 

στεφάνη (Ebelt) με μέτρια επίπεδα α2 υποδοχέων (περίπου 40 fmoles/mgr ιστού). 

Από την Ε12 ως και την Ε16 τα επίπεδα α2 υποδοχέων στις δύο υπο-περιοχές του 

εξωραβδωτού διατηρούνται σταθερά. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ΘΑΛΑΜΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Πρόσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας (DLA) 

Ο πυρήνας αυτός παρουσιάζει κατά την ανάπτυξη πολύ χαμηλά επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων, τα οποία κατά την Ε16 είναι στατιστικά διαφορετικά 

από τα επίπεδα στις 2 άλλες ηλικίες (ΠΙΝΑΚΑΣ 6). 

Οπτικό ραχιαίο όγκωμα (οπτικό Wulst) 

Στο ραχιαίο τμήμα του τελεγκεφάλου υπάρχει μια ομάδα πυρήνων που αναλύουν 

οπτικές πληροφορίες που προέρχονται κυρίως από το θάλαμο. Η ομάδα αυτή 

περιγράφεται ως οπτικό ραχιαίο όγκωμα και υποδιαιρείται ραχιαία προς κοιλιακά σε 

επικουρικό, άνω εμβόλιμο και ραχιαίο υπερ-ραβδωτό. Και στα 3 τμήματα 

παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά το διάστημα 

Ε12-Ε14, τα οποία αυξάνονται την Ε16, οπότε φτάνουν σε μέτριες τιμές (35-44 

fmoles/mgr ιστού).  

Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό (HV) 

Η περιοχή αυτή αποτελεί κέντρο πολυαισθητικής σύγκλισης. Τα επίπεδα των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων αυξάνονται εντυπωσιακά κατά την περίοδο που 

μελετήσαμε: ενώ την Ε12 η συγκέντρωσή τους είναι πολύ χαμηλή (12 fmoles/mgr 

ιστού), την Ε14 διπλασιάζεται (25 fmoles/mgr ιστού), για να διπλασιαστεί και πάλι 

την Ε16 φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα (58 fmoles/mgr ιστού). 

Πρόσθιο-έξω τμήμα νεοραβδωτού (Nfl) 

Στην περιοχή αυτή του τελεγκεφάλου συγκλίνουν οπτικές πληροφορίες από την 

καλυπτρική και τη θαλαμική οδό, ώστε να ολοκληρωθεί η οπτική αντίληψη. Η 

συγκέντρωση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι πολύ χαμηλή (11-15 

fmoles/mgr ιστού) στα πρώτα στάδια που μελετήθηκαν αλλά την Ε16 αυξάνεται 

σημαντικά (28 fmoles/mgr ιστού). 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Εξωμαστικός πυρήνας (nBOR) 

Οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την 

ανάπτυξη, αν και κατά την Ε16 η συγκέντρωσή τους είναι αυξημένη και στατιστικά 

διαφορετική από αυτή στις άλλες ηλικίες. 

Πυρήνας οφθαλμοκινητικού νεύρου (OM) 

Τα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι σταθερά και πολύ χαμηλά 

  



 

σε όλη την ανάπτυξη. Το ίδιο συμβαίνει και στο νεύρο που ξεκινά από αυτόν τον 

πυρήνα (ΝΙΙΙ). 

 

Κοιλιακό τμήμα έξω γονατώδους σώματος (GLv) 

Στη θαλαμική αυτή περιοχή η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

παραμένει σταθερή μεταξύ Ε12 και Ε14, με χαμηλά επίπεδα υποδοχέων (26 

fmoles/mgr ιστού). Αντίθετα, την Ε16 η συγκέντρωση των υποδοχέων αυξάνεται 

(70%) φτάνοντας σε μέτρια επίπεδα (43 fmoles/mgr ιστού). 

 

ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Υπερχιασματικός πυρήνας (SCN) 

Λίγες ίνες από το οπτικό νεύρο καταλήγουν σε αυτή την περιοχή του 

υποθαλάμου όπου ρυθμίζονται οι κιρκαδικοί ρυθμοί του ζώου. Οι α2 

νοραδρενεργικοί υποδοχείς κατά το διάστημα Ε12-Ε14 βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα 

(περίπου 60 fmoles/mgr ιστού), για να αυξηθούν ακόμα περισσότερο την Ε16, 

φτάνοντας στα 130 fmoles/mgr ιστού, μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις που 

παρατηρήθηκαν στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο ορτυκιού. 

 

2Β. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από 

καταστροφή πρωτοταγούς οπτικού κέντρου κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. 

Αφού προσδιορίστηκε το φυσιολογικό πρότυπο έκφρασης των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στο εμβρυϊκό οπτικό σύστημα πτηνού, μελετήθηκε η 

επίδραση καταστροφής τμήματος του οπτικού συστήματος στην κατανομή των α2 

υποδοχέων. Σκοπός ήταν να προσδιοριστεί η συμβολή των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων σε πλαστικές αποκρίσεις του οπτικού συστήματος σε εξωγενείς 

τροποποιήσεις της οργάνωσής του. 

Χειρουργικά έγινε ετερόπλευρη καταστροφή της δεξιάς οπτικής καλύπτρας σε 

έμβρυα ορτυκιού την Ε9. Η έκταση της λύσης είναι όμοια με αυτή που περιγράφεται 

στο Β1Β και περιλάμβανε σημαντικό τμήμα των ισθμικών πυρήνων και του έξω 

ραχιαίου μεσεγκεφαλικού πυρήνα (MLd). Για αυτό το λόγο οι μεταβολές που 

παρατηρούνται στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον εγκέφαλο 

μετά τη λύση, δεν οφείλονται αποκλειστικά στην καταστροφή της οπτικής καλύπτρας 

αλλά στο σύνολο των κατεστραμμένων περιοχών. Η συμβολή κάθε περιοχής μπορεί 

  



 

να καθοριστεί με βάση τις γνωστές συνδεσμολογίες της. 

Οι μεταβολές που προκαλούνται στους α2 υποδοχείς από τη λύση μελετήθηκε 

μετά από 3 και 5 ημέρες (Ε12 και Ε14) για τη διερεύνηση των μεταβολών σε οξεία 

και χρόνια λύση. Έμβρυα δεν επιβίωσαν σε μεγαλύτερα αναπτυξιακά στάδια. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7α
Επίδραση της λύσης της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9 στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών
υποδοχέων σε περιοχές ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΥ εμβρύων ορτυκιού (Coturnix japonica ).
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή

Ραχιαίο Έπαρμα (Wulst )
Επικουρικό Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HAr) 21,8 ± 0,8 19,0 ± 2,1 27,4 ± 4,9 23,5 ± 3,4
Επικουρικό Υπερ-ραβδωτό (HA) 22,0 ± 0,5 22,0 ± 1,9 25,8 ± 2,6 21,6 ± 2,9
Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HISr) 23,2 ± 0,8 22,1 ± 1,7 31,5 ± 3,5 25,5 ± 5,0
Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό (HIS) 23,2 ± 1,0 22,4 ± 2,5 29,1 ± 1,1 21,4 ± 3,2
Ραχιαίο Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HDr) 18,8 ± 0,9 17,7 ± 1,7 27,9 ± 0,9 23,7 ± 3,9
Ραχιαίο Υπερ-ραβδωτό  (HD) 14,2 ± 1,1 14,0 ± 1,6 27,9 ± 4,2 19,5 ± 2,9

Ραχιαίο Έπαρμα Κοιλίας (DVR)
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
πρόσθιο τμήμα (HVr) 13,7 ± 2,0 12,5 ± 1,6 26,0 ± 5,0 21,7 ± 3,8
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό (HV) 12,8 ± 0,9 11,7 ± 1,0 24,4 ± 4,0 17,9 ± 4,5
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
ενδιάμεσο τμήμα (IMHV) 9,4 ± 1,1 9,5 ± 0,8 18,4 ± 1,8 11,2 ± 1,9 *
Εξωραβδωτό (E) 22,2 ± 1,4 16,9 ± 2,3 * 17,5 ± 2,7 12,0 ± 4,4
Στεφάνη Εξωραβδωτού (Ebelt) 40,3 ± 4,1 34,5 ± 2,3 35,2 ± 6,5 24,3 ± 5,8
Βασικός πυρήνας (Bas) 32,8 ± 6,6 38,8 ± 2,1 48,1 ± 11,0 38,5 ± 8,9
Πρόσθιο-έξω Νεοραβδωτό (Nfl) 10,8 ± 0,5 12,3 ± 2,0 15,0 ± 1,5 15,3 ± 2,9
Έξω Νεοραβδωτό (LN) 19,4 ± 0,6 21,7 ± 3,4 21,5 ± 1,7 20,0 ± 6,8
Ενδιάμεσο Νεοραβδωτό (NI) 11,2 ± 2,0 10,6 ± 1,3 18,2 ± 0,9 16,2 ± 2,9
Νεοραβδωτό (N) 12,5 ± 2,2 13,8 ± 1,2 17,2 ± 2,0 13,5 ± 2,9
Ακουστικό πεδίο (FL) 18,6 ± 1,5 18,7 ± 1,6 23,2 ± 0,7 16,8 ± 2,2 *
Οπίσθιο Νεοραβδωτό,
έξω-ραχιαίο τμήμα (NCdl) 33,5 ± 4,2 31,4 ± 1,6 39,4 ± 0,9 36,2 ± 1,5 *
Οπίσθιο Νεοραβδωτό (NC) 12,6 ± 1,1 12,9 ± 1,1 13,5 ± 0,9 15,1 ± 0,6
Άκρο Οπίσθιο Νεοραβδωτό (NCcd) 80,9 ± 5,8 88,2 ± 4,2 68,4 ± 3,7 86,5 ± 9,9

Σύμπλεγμα Παλαιοραβδωτού
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 23,6 ± 1,6 21,8 ± 1,3 23,4 ± 3,1 22,7 ± 1,4
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό, 
πρόσθιο τμήμα (PAr) 21,3 ± 2,4 20,1 ± 1,7 25,7 ± 10,6 20,4 ± 8,3
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό (PA) 17,9 ± 2,3 18,5 ± 0,9 18,2 ± 3,6 17,6 ± 0,6
Αρχέγονο Παλαιοραβδωτό (PP) 30,1 ± 1,5 28,9 ± 0,4 35,4 ± 2,0 37,5 ± 0,7
Οσφρητικό Φύμα (TO) 44,9 ± 4,6 40,4 ± 4,7 39,9 ± 5,3 35,2 ± 8,3
Επικλινής πυρήνας (Ac) 34,9 ± 4,7 38,7 ± 1,8 42,8 ± 2,6 37,4 ± 6,2

Σύμπλεγμα Αρχαιοραβδωτού
Ραχιαίο Αρχαιοραβδωτό (Ad) 19,9 ± 2,3 22,8 ± 1,3 25,1 ± 1,0 20,2 ± 2,2
Κοιλιακό Αρχαιοραβδωτό (Av) 15,9 ± 1,6 15,6 ± 1,0 15,7 ± 2,1 13,3 ± 1,4
Ταινιοειδής πυρήνας (Tn) 20,0 ± 2,2 18,5 ± 1,9 19,4 ± 0,3 14,9 ± 1,5

Μεταιχμιακό Σύστημα
Οσφρητικός Βολβός (BO) 9,5 ± 0,8 9,0 ± 0,4 8,2 ± 1,2 11,5 ± 4,9
Ιππόκαμπος, πρόσθιο τμήμα (Hp-ro) 56,6 ± 3,8 56,0 ± 4,8 51,2 ± 14,8 49,3 ± 16,0
Ιππόκαμπος, μέσο τμήμα (Hp-md) 93,2 ± 10,5 80,5 ± 7,7 71,8 ± 8,8 69,9 ± 11,0
Ιππόκαμπος, οπίσθιο τμήμα (Hp-cd) 113,4 ± 4,0 100,5 ± 13,5 81,6 ± 6,0 79,6 ± 18,0
Παραϊπποκάμπια χώρα (APH) 31,4 ± 2,9 21,0 ± 1,1 * 27,1 ± 4,9 28,9 ± 0,7

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ

Ε12 Ε14
ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ

  

Έξω-ραχιαία Φλοιοειδής περιοχή (CDL) 14,9 ± 1,5 14,3 ± 1,5 18,0 ± 2,6 25,3 ± 7,3
Απιοειδής Φλοιός (CPi) 17,1 ± 1,3 16,3 ± 0,9 22,9 ± 2,0 18,8 ± 3,0
Έξω Διαφραγματικός πυρήνας (SL) 54,7 ± 3,5 52,2 ± 3,1 54,3 ± 2,1 56,0 ± 12,6
Έσω Διαφραγματικός πυρήνας (SM) 38,4 ± 2,3 38,7 ± 3,7 37,7 ± 1,5 40,1 ± 7,5

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε:
* διαφορά μεταξύ ζώων με λύση και ζώων ελέγχου της ίδιας ηλικίας με p<0,05.



 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7β
Επίδραση της λύσης της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9 στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών
υποδοχέων σε περιοχές ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΥ εμβρύων ορτυκιού (Coturnix japonica ).
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 

Εγκεφαλική περιοχή

Θάλαμος
Πρόσθιος Έξω Ραχιαίος πυρήνας (DLA) 12,2 ± 1,5 10,6 ± 0,7 9,2 ± 1,3 13,0 ± 0,5 *
Πρόσθιος Έσω Ραχιαίος πυρήνας (DMA) 27,5 ± 1,5 28,2 ± 1,0 32,7 ± 3,8 36,6 ± 3,7
Οπίσθιος Έξω Ραχιαίος πυρήνας (DLP) 20,8 ± 0,6 18,2 ± 1,1 22,3 ± 2,7 23,3 ± 4,1
Οπίσθιος Έσω Ραχιαίος πυρήνας (DMP) 28,5 ± 2,6 22,9 ± 1,4 * 26,3 ± 2,5 31,7 ± 5,7
Έξω πυρήνας Ηνίας (HL) 55,2 ± 2,2 41,8 ± 6,9 70,1 ± 37,6 85,7 ± 14,7
Έσω πυρήνας Ηνίας (HM) 57,3 ± 4,0 52,1 ± 1,7 57,5 ± 5,7 63,7 ± 7,0
Έξω Γονατώδες Σώμα (GLv) 27,3 ± 1,4 24,3 ± 4,8 25,4 ± 2,2 27,6 ± 1,8
Στρόγγυλος πυρήνας (ROT) 15,4 ± 1,3 14,4 ± 2,3 9,3 ± 0,1 15,4 ± 0,7 *
Ωοειδής πυρήνας (Ov) 12,3 ± 2,0 11,8 ± 1,1 10,0 ± 2,7 12,2 ± 0,5
Υποστρόγγυλος πυρήνας (SRt) 26,7 ± 2,1 26,9 ± 1,4 27,5 ± 0,9 29,1 ± 3,8
Εξωτερική Κυτταρική Στιβάδα (SCE) 35,5 ± 1,8 34,3 ± 1,9 31,5 ± 5,6 36,6 ± 7,5
Εμβόλιμος Θαλαμικός πυρήνας (ICT) 24,5 ± 1,3 21,5 ± 1,4 19,5 ± 1,6 21,0 ± 0,8
Προτετραδυμικός πυρήνας (PT) 29,5 ± 4,6 33,9 ± 3,1 33,2 ± 7,1 42,3 ±
Έξω Σπειροειδής πυρήνας (SpL) 106,8 ± 12,2 100,5 ± 16,2 89,8 ± 8,6 109,8 ± 16,7
Κεντρική φαιά Ουσία (GCt) 18,6 ± 1,8 19,0 ± 0,6 30,7 ± 11,4 22,2 ± 1,0

Υποθάλαμος
Προοπτική περιοχή (POA) 37,7 ± 4,3 30,4 ± 1,7 34,7 ± 2,3 29,4 ± 1,4
Έσω Προοπτικός πυρήνας (POM) 31,9 ± 1,1 31,3 ± 1,8 38,0 ± 4,5 39,4 ± 2,7
Υπερχιασματικός πυρήνας (SCN) 58,1 ± 5,2 59,0 ± 4,2 63,4 ± 3,2 67,4 ± 16,7
Πρόσθιος 'Εσω πυρήνας Υποθαλάμου (AM) 20,8 ± 1,5 21,7 ± 1,3 26,6 ± 0,8 25,7 ± 2,0
Παρακοιλιακός  πυρήνας (PVN) 28,7 ± 3,4 31,8 ± 1,2 28,9 ± 5,8 36,0 ± 3,2
Έσω Κοιλιακός πυρήνας Υποθαλάμου (VMN) 20,7 ± 1,6 20,9 ± 2,0 22,8 ± 2,2 24,7 ± 2,7
Έξω Υποθαλαμική Περιοχή (LHyp) 43,7 ± 3,2 39,6 ± 1,8 43,1 ± 3,5 59,8 ± 8,1
Κάτω Υποθαλαμικός πυρήνας  (IH) 20,4 ± 0,8 22,2 ± 1,9 16,2 ± 3,5 29,3 ± 3,4 *
Έσω πυρήνας Μαστίων (MM) 71,8 ± 5,6 65,3 ± 3,8 83,4 ± 10,3 99,5 ± 11,4
Χοανικός πυρήνας (IN) 21,2 ± 0,9 19,7 ± 0,7 18,3 ± 0,2 25,0 ± 1,5 *

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε:
* διαφορά μεταξύ ζώων με λύση και ζώων ελέγχου της ίδιας ηλικίας με p<0,05.

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ

Ε12 Ε14
ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από 
λύση της δεξιάς οπτικής καλύπτρας
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Επειδή η λύση ήταν ετερόπλευρη, η κατανομή των α2 υποδοχέων καθορίστηκε 

χωριστά στα 2 εγκεφαλικά ημισφαίρια, αφού είναι δυνατόν να επηρεάζονται 

διαφορετικά οι 2 πλευρές. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (ανάλυση 

διασποράς μίας ανεξάρτητης μεταβλητής με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις) 

προέκυψε ότι ανεξάρτητα από τη λύση σε πολύ λίγες εγκεφαλικές περιοχές η 

κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων παρουσιάζει διαφορά μεταξύ των δύο 

πλευρών του εγκεφάλου (laterality). Κατά την Ε12 τέτοια διαφορά παρατηρείται σε 2  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7γ
Επίδραση της λύσης της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9 στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών
υποδοχέων σε περιοχές ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ και σε ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ εμβρύων ορτυκιού 
(Coturnix japonica ).
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 

Εγκεφαλική περιοχή

Μεσεγκέφαλος
Εξωμαστικός πυρήνας (nBOR) 17,2 ± 1,6 17,3 ± 1,3 18,6 ± 1,1 24,9 ± 2,7
Ερυθρός πυρήνας (Ru) 31,7 ± 2,1 26,9 ± 1,0 37,6 ± 5,1 38,3 ± 4,5
Πυρήνας Οφθαλμοκινητικού νεύρου  (OM) 13,9 ± 0,4 14,7 ± 0,9 12,1 ± 1,9 15,2 ± 1,5
Μεσοδιδύμιος πυρήνας (ICo) 28,5 ± 2,4 27,5 ± 1,1 33,7 ± 4,1 31,9 ± 1,5
Έξω Ραχιαίος Μεσεγκεφαλικός πυρήνας (MLd) 17,4 ± 0,4 19,2 ± 0,7 * 23,8 ± 2,3 21,5 ± 2,1
Μέλαινα Ουσία (TPc) 30,2 ± 3,3 33,9 ± 1,9 32,9 ± 6,1 45,6 ± 4,8
Μεσοσκελιαίος πυρήνας (IP) 17,7 ± 0,8 20,9 ± 1,7 20,7 ± 10,2 23,4 ± 1,3
Κεντρική Φαιά Ουσία, οπίσθιο τμήμα (GCt-p) 19,0 ± 3,7 22,0 ± 1,4 20,4 ± 5,9 25,1 ± 1,5
Κόλπωμα Χοάνης (RI) 24,0 ± 3,1 19,0 ± 1,7 18,5 ± 0,6 43,2 ± 19,8

Ισθμικό Σύμπλεγμα
Μεγαλοκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Imc) 27,1 ± 3,2 27,0 ± 2,0 28,1 ± 4,5 31,5 ± 5,2
Μικροκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Ipc) 12,1 ± 1,3 13,1 ± 0,7 12,4 ± 1,6 15,2 ± 2,0
Ισθμο-οπτικός πυρήνας (IO) 11,3 ± 2,1 14,7 ± 1,0 12,0 ± 0,8 15,1 ± 1,7 *
Ημισεληνοειδής πυρήνας (SLu) 11,3 ± 0,5 11,5 ± 0,9 12,9 ± 0,5 18,2 ± 2,8

Γέφυρα
Υπομέλανας Τόπος (LoC) 44,4 ± 4,7 47,0 ± 4,1 57,0 ± 2,6 59,1 ± 16,9
Υπο-υπομέλανας πυρήνας (SC) 25,5 ± 2,4 28,9 ± 2,7 32,6 ± 2,7 36,6 ± 6,5
Οπίσθιος Δικτυωτός πυρήνας Γέφυρας (RPc) 17,2 ± 1,1 20,2 ± 1,0 19,3 ± 1,3 23,3 ± 2,2
Οπίσθιος Γραμμικός πυρήνας (LC) 13,5 ± 0,2 15,5 ± 0,8 20,1 ± 1,4 21,0 ± 1,3
Έξω Γεφυρικός πυρήνας (PL) 20,7 ± 0,7 24,5 ± 2,5 16,7 ± 2,3 38,5 ± 7,3 *
Έσω Γεφυρικός πυρήνας (PM) 28,4 ± 1,0 26,1 ± 2,4 25,1 ± 1,9 30,7 ± 1,0 *

Λευκή Ουσία
Διαφραγματομεσεγκεφαλικό Δεμάτιο (TSM) 11,2 ± 1,6 11,4 ± 2,0 13,1 ± 1,3 12,6 ± 1,4
Έξω Προσθεγκεφαλική Δεσμίδα,
πρόσθιο τμήμα (FPLro) 18,8 ± 0,8 17,0 ± 1,3 23,5 ± 4,7 24,3 ± 3,9
Έξω Προσθεγκεφαλική Δεσμίδα,
οπίσθιο τμήμα (FPLcd) 36,8 ± 2,1 34,7 ± 2,1 46,6 ± 4,9 54,6 ± 9,8
Οπτική Ταινία (TrO) 10,0 ± 1,6 12,3 ± 2,2 16,9 ± 0,8 12,0 ± 3,1
Πρόσθιος Σύνδεσμος (CA) 10,2 ± 1,2 13 ± 1,1 16,8 ± 0,2 12,3 ± 3,3
Καλυπτρικός Σύνδεσμος (CT) 9,8 ± 1,2 7,2 ± 0,6 9,6 ± 1,5 18,0 ± 10,4
Οφθαλμοκινητικό νεύρο (NIII) 12,7 ± 0,7 12,7 ± 0,3 14,5 ± 7,7 10,7 ± 1,0

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε:
* διαφορά μεταξύ ζώων με λύση και ζώων ελέγχου της ίδιας ηλικίας με p<0,05.

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ
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εγκεφαλικούς πυρήνες: τον έσω πυρήνα των μαστίων (ΜΜ) και τη μέλαινα ουσία 

(TPc) με τη συγκέντρωση των υποδοχέων να είναι υψηλότερη στην αριστερή πλευρά 

αλλά και σε 2 οδούς λευκής ουσίας: το διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο (TSM) 

και το οπίσθιο τμήμα της έξω προσθεγκεφαλικής δεσμίδας (FPLcd), με τη 

συγκέντρωση των υποδοχέων να είναι μεγαλύτερη στη δεξιά πλευρά. Κατά την Ε14 

τέτοια διαφορά παρατηρείται μόνο στο βασικό πυρήνα (Bas) με υψηλότερη 

συγκέντρωση στην αριστερή πλευρά. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ των 

2 πλευρών του εγκεφάλου είναι <10%. Λόγω των ελάχιστων διαφορών μεταξύ των 

δύο πλευρών του εγκεφάλου, στους πίνακες δίνονται οι συγκεντρώσεις των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων (fmoles/mgr ιστού) στην αριστερή πλευρά του 

εγκεφάλου ζώων ελέγχου και ζώων με λύση της δεξιάς οπτικής καλύπτρας. 

Η καταστροφή τμήματος του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου μεταβάλλει 

αμφίπλευρα την κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιορισμένο 

αριθμό εγκεφαλικών περιοχών και στα 2 αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 7α-γ). Συγκεκριμένα κατά την Ε12 (ΕΙΚΟΝΑ 10), σε ζώα με λύση 

παρατηρείται μείωση των επιπέδων των α2 υποδοχέων στον εσωτερικό πυρήνα του 

εξωραβδωτού (Ε, p=0,05), την παραϊπποκάμπια χώρα (ΑΡΗ, p=0,01) και τον οπίσθιο 

έσω ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου (DMP, p=0,04). Η μείωση είναι της τάξης του 33% 

στην παραϊπποκάμπια χώρα και περίπου 25% στις 2 άλλες περιοχές.  

Κατά τη 14η εμβρυϊκή ημέρα (ΕΙΚΟΝΑ 11), αμφίπλευρη μείωση στη 

συγκέντρωση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων εμφανίζεται στο ενδιάμεσο τμήμα 

του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού (IMHV, p=0,05) με πτώση κατά 39%, στο ακουστικό 

πεδίο (FL, p=0,004) με ελάττωση κατά 35% και στο έξω-ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου 

νεοραβδωτού (NCdl, p=0,02). Επίσης, στο άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό (HIS) 

παρατηρείται αμφίπλευρη μείωση 26% που είναι οριακά στατιστικά σημαντική 

(p=0,057). Αντίθετα αμφίπλευρη αύξηση εμφανίζεται στους πυρήνες του θαλάμου 

πρόσθιο έξω ραχιαίο (DLA, p=0,02) και στρόγγυλο (ROT, p=0,01), τον κάτω 

υποθαλαμικό πυρήνα (ΙΗ, p=0,04), τον χοανικό πυρήνα (ΙΝ, p=0,01), τον ισθμο-

οπτικό πυρήνα (ΙΟ, p=0,04) και τους έσω και έξω γεφυρικούς πυρήνες (PM και PL, 

p=0,03 και p=0,02 αντίστοιχα). Το εύρος των παρατηρούμενων αυξήσεων ποικίλει 

(25-110%) και είναι ιδιαίτερα υψηλό στον έξω γεφυρικό πυρήνα 110% και τον κάτω 

υποθαλαμικό πυρήνα 97%. 

Η λύση προκαλεί μονόπλευρη μεταβολή της κατανομής των α2 νοραδρενεργικών 

  



 

υποδοχέων σε ορισμένες εγκεφαλικές περιοχές. Ειδικά κατά την Ε12 στον αριστερό 

έξω ραχιαίο μεσεγκεφαλικό πυρήνα (MLd, p=0,04) παρατηρείται μικρή αύξηση των 

επιπέδων των α2 υποδοχέων. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι ο πυρήνας αυτός στη 

δεξιά πλευρά του εγκεφάλου έχει καταστραφεί κατά τη λύση της οπτικής καλύπτρας. 

Κατά την Ε14 παρατηρείται αντίπλευρα της λύσης μείωση των επιπέδων στο πρόσθιο 

(σωματαισθητικό) τμήμα του επικουρικού υπερ-ραβδωτού (HΑr, p=0,03) και τον 

ταινιοειδή πυρήνα (Tn, p=0,01) ενώ αύξηση των επιπέδων στον έξω πυρήνα της 

ηνίας (HL, p=0,04). Ομόπλευρα της λύσης προκαλείται μείωση των επιπέδων των α2 

υποδοχέων στο πρόσθιο (σωματαισθητικό) τμήμα του ραχιαίου υπερ-ραβδωτού 

(HDr, p=0,04) ενώ αύξηση των επιπέδων στον υπερχιασματικό πυρήνα (SCN, 

p=0,05) και τον κοιλιακό έσω πυρήνα του υποθαλάμου (VMN, p=0,003, 34% 

αύξηση).  

Στην αριστερή οπτική καλύπτρα η επίδραση της λύσης είναι πολύ περιορισμένη 

και αφορά λίγα τμήματα ορισμένων στιβάδων (ΠΙΝΑΚΑΣ 8α-γ). Συγκεκριμένα, 

κατά την Ε12 μείωση της συγκέντρωσης των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

προκαλείται στο πρόσθιο-ραχιαίο και πρόσθιο-κοιλιακό τμήμα της κεντρικής φαιάς 

στιβάδας (p=0,02) και στο μέσο-πλάγιο τμήμα της κεντρικής λευκής στιβάδας 

(p=0,04), η οποία και παραμένει και κατά την Ε14 (p=0,02). Αντίθετα, αύξηση 

παρατηρείται μόνο στο οπίσθιο-ραχιαίο τμήμα των επιπολής υποστιβάδων της 

επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας (p=0,01). Ενώ κατά την Ε14, αύξηση 

παρατηρείται στο πρόσθιο-πλάγιο (p=0,058), πρόσθιο-κοιλιακό (p=0,05) και μέσο-

κοιλιακό τμήμα (p=0,02) των εν τω βάθει υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς και 

λευκής στιβάδας. Γενικά, οι αυξομειώσεις αυτές δεν έχουν μεγάλο εύρος. 

  



 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8α
Επίδραση της λύσης της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9 στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών
υποδοχέων στην ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ εμβρύων ορτυκιού (Coturnix japonica ).
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 

Εγκεφαλική περιοχή

ΡΑΧΙΑΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 49,4 ± 1,5 45,6 ± 2,0 42,5 ± 8,6 45,9 ± 2,9
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 16,8 ± 0,4 14,8 ± 1,4 16,7 ± 0,3 21,6 ± 2,5
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 20,5 ± 1,0 17,6 ± 0,5 * 17,8 ± 1,8 19,7 ± 1,6

ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 38,0 ± 2,2 39,9 ± 6,1 36,5 ± 3,3 39,7 ± 7,3
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 19,9 ± 1,4 16,7 ± 1,4 18,7 ± 0,4 21,4 ± 1,3
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 20,8 ± 0,9 18,8 ± 0,8 18,1 ± 0,9 22,1 ± 1,9

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 33,4 ± 3,3 35,7 ± 5,8 29,2 ± 3,7 37,5 ± 5,3
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 19,2 ± 1,2 17,1 ± 0,7 19,2 ± 0,3 21,5 ± 0,9 *
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 21,4 ± 0,7 18,7 ± 0,8 * 20,6 ± 1,4 21,7 ± 2,6

Ε12 Ε14
ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε:
* διαφορά μεταξύ ζώων με λύση και ζώων ελέγχου της ίδιας ηλικίας με p<0,05.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8β
Επίδραση της λύσης της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9 στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών
υποδοχέων στη ΜΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ εμβρύων ορτυκιού (Coturnix japonica ).
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 

Εγκεφαλική περιοχή

ΡΑΧΙΑΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 34,4 ± 1,2 33,5 ± 0,3 37,8 ± 5,3 36,0 ± 1,6
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 18,2 ± 0,7 16,8 ± 0,6 20,0 ± 0,7 20,1 ± 0,5
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 20,6 ± 1,2 17,6 ± 0,9 18,1 ± 1,3 18,2 ± 1,3
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 10,7 ± 0,9 9,9 ± 1,5 9,8 ± 2,3 5,4 ± 1,7
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 19,0 ± 1,5 15,9 ± 0,7 18,0 ± 1,6 15,1 ± 1,9

ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 31,8 ± 2,5 33,2 ± 3,3 35,7 ± 6,7 37,0 ± 3,8
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 18,9 ± 1,1 19,8 ± 0,1 21,1 ± 1,2 23,6 ± 1,4
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 19,6 ± 1,1 19,5 ± 0,8 19,2 ± 0,2 19,4 ± 1,5
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 10,3 ± 0,8 8,1 ± 0,6 * 10,4 ± 1,0 6,6 ± 0,8 *
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 14,8 ± 1,4 13,9 ± 1,1 16,7 ± 3,5 15,3 ± 1,9

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 31,6 ± 2,4 28,6 ± 0,7 33,2 ± 5,2 34,0 ± 0,7
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 21,0 ± 0,8 20,9 ± 0,8 21,7 ± 1,0 25,7 ± 1,0 *

Ε12 Ε14
ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΥΣΗ

Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 20,3 ± 0,9 21,9 ± 1,4 20,8 ± 1,1 22,0 ± 1,4
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 9,7 ± 1,6 8,7 ± 0,8 8,6 ± 1,7 6,5 ± 1,2
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 18,2 ± 1,6 17,7 ± 1,1 21,6 ± 1,1 18,3 ± 3,3

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε:
* διαφορά μεταξύ ζώων με λύση και ζώων ελέγχου της ίδιας ηλικίας με p<0,05.

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην αριστερή 
μέση-πλάγια οπτική καλύπτρα μετά από λύση της δεξιάς οπτικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8γ
Επίδραση της λύσης της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9 στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών
υποδοχέων στην ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ εμβρύων ορτυκιού (Coturnix japonica ).
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 

Εγκεφαλική περιοχή

ΡΑΧΙΑΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 25,8 ± 1,5 31,3 ± 1,0 * 32,2 ± 2,7 31,9 ± 0,4
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 15,4 ± 0,9 16,7 ± 1,0 18,8 ± 1,4 19,1 ± 0,8
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 18,2 ± 1,3 20,6 ± 1,0 17,4 ± 0,8 20,8 ± 2,1
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 9,4 ± 1,9 9,6 ± 1,1 7,5 ± 3,0 9,0 ± 1,3

ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 26,5 ± 1,4 28,8 ± 2,3 30,2 ± 1,4 35,8 ± 3,8
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 16,7 ± 1,0 17,4 ± 1,0 19,3 ± 0,5 21,0 ± 1,4
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 18,5 ± 1,0 20,6 ± 1,0 18,3 ± 1,7 21,7 ± 2,7
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 9,2 ± 1,7 7,5 ± 0,6 6,8 ± 2,7 7,2 ± 4,3

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 31,3 ± 1,5 32,2 ± 1,8 30,2 ± 2,3 35,9 ± 1,8
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 20,2 ± 1,3 21,1 ± 1,0 21,8 ± 1,7 25,1 ± 0,7
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 21,7 ± 1,7 23,3 ± 0,9 20,5 ± 0,5 25,2 ± 3,5
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 7,2 ± 2,4 8,1 ± 1,4 7,5 ± 3,4 5,2 ± 1,6

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε:
* διαφορά μεταξύ ζώων με λύση και ζώων ελέγχου της ίδιας ηλικίας με p<0,05.
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2Γ. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων έπειτα από 

ετερόπλευρο αποκλεισμό οπτικών πληροφοριών μετά την εκκόλαψη. 

Με διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου διακόπηκε ετερόπλευρα η ροή 

οπτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο νεοσσών όρνιθας. Μελετήθηκε η επίδραση της 

ετερόπλευρης οπτικής στέρησης στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

στον εγκέφαλο του πτηνού σε ένα αναπτυξιακό στάδιο που η δόμηση του οπτικού 

συστήματος έχει ολοκληρωθεί και αυτό είναι πλήρως λειτουργικό (ΕΙΚΟΝΑ 12). 

Σκοπός ήταν να διερευνηθεί η συμμετοχή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 

πλαστικές αποκρίσεις του οπτικού συστήματος σε επιγενετικές τροποποιήσεις της 

δομής του. 

Σε νεοσσούς μίας ημέρας έγινε χειρουργικά πλήρης διατομή του αριστερού 

οπτικού νεύρου και έπειτα από 7 ημέρες προσδιορίστηκαν οι μεταβολές που 

προκλήθηκαν στην κατανομή αλλά και τα βιοχημικά χαρακτηριστικά (Kd και Bmax) 

των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε εγκεφαλικές περιοχές. Επειδή η διατομή 

ήταν ετερόπλευρη, οι δύο πλευρές του εγκεφάλου αναλύθηκαν χωριστά. 

Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (ανάλυση διασποράς μίας 

ανεξάρτητης μεταβλητής με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις) διαπιστώθηκε ότι 

ανεξάρτητα από τη διατομή του οπτικού νεύρου η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων 

είναι υψηλότερη στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου στο κοιλιακό υπερ-ραβδωτό 

(HV) και στον οπίσθιο έξω ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου (DLP). Αντίθετα είναι 

υψηλότερη στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου στο επαυξημένο παλαιοραβδωτό (PA), 

στην έξω-ραχιαία φλοιοειδή περιοχή (CDL), στο κοιλιακό τμήμα του έξω 

γονατώδους σώματος (GLv) και στους πυρήνες έσω προοπτικό (POM), εξωμαστικό 

(nBOR) και ισθμο-οπτικό (IO). Η διαφορά μεταξύ των 2 πλευρών του εγκεφάλου 

είναι μεγαλύτερη από 10% μόνο στον εξωμαστικό πυρήνα (13%).  

Αμφίπλευρη μεταβολή της κατανομής των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

προκαλείται από τη διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου σε συγκεκριμένες 

εγκεφαλικές περιοχές (ΠΙΝΑΚΑΣ 9α-γ). Μείωση παρατηρείται στους πυρήνες έξω 

διαφραγματικό (SL), έσω διαφραγματικό-πρόσθιο τμήμα (SMr) και μεσοσκελιαίο 

(IP). Η μείωση είναι μεγαλύτερη (37%) στο πρόσθιο τμήμα του έσω διαφραγματικού 

και το μεσοσκελιαίο πυρήνα. Αύξηση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

παρατηρείται στο οσφρητικό φύμα (TO), την παραϊπποκάμπια χώρα (APH), το 

  



 

διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο (TSM) και την έξω προσθεγκεφαλική δεσμίδα-

πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα (FPLro και FPLcd αντίστοιχα). Η υψηλότερη αύξηση 

παρατηρείται στις οδούς λευκής ουσίας (>50%) αλλά και στην παραϊπποκάμπια χώρα 

(40%). 

  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9α
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιοχές ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΥ νεοσσών όρνιθας 
(Gallus domesticus ) 8ης ημέρας, 7 ημέρες μετά από διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΔΙΑΤΟΜΗ Δ*ΠΛΕΥΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p Τιμή p
Ραχιαίο Όγκωμα (Wulst )
Επικουρικό Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HAr) 21,1 ± 1,5 22,4 ± 1,5 17,4 ± 0,1 17,4 ± 0,2
Επικουρικό Υπερ-ραβδωτό (HA) 16,3 ± 1,8 16,0 ± 1,5 16,0 ± 0,5 15,5 ± 0,2
Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HISr) 41,0 ± 3,6 44,0 ± 3,8 39,5 ± 3,8 38,5 ± 2,5
Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό (HIS) 43,4 ± 4,2 42,7 ± 4,0 36,0 ± 1,9 36,3 ± 1,5
Ραχιαίο Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HDr) 38,0 ± 1,3 38,8 ± 1,7 38,4 ± 3,7 36,0 ± 3,2 * 0,0
Ραχιαίο Υπερ-ραβδωτό  (HD) 35,1 ± 2,0 34,7 ± 1,0 36,5 ± 1,5 33,9 ± 1,3

Ραχιαίο Έπαρμα Κοιλίας (DVR)
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
πρόσθιο τμήμα (HVr) 39,9 ± 3,0 40,2 ± 3,2 42,5 ± 7,3 42,0 ± 6,4
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό (HV) 38,8 ± 3,3 37,9 ± 2,6 45,8 ± 4,0 41,7 ± 3,1
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
ενδιάμεσο τμήμα (IMHV) 31,3 ± 2,7 31,6 ± 2,3 33,8 ± 3,0 32,9 ± 2,6
Εξωραβδωτό (E) 5,7 ± 0,7 5,7 ± 0,7 4,6 ± 0,4 4,8 ± 0,7
Στεφάνη Εξωραβδωτού (Ebelt) 26,8 ± 2,1 27,3 ± 1,8 26,8 ± 0,8 30,2 ± 2,4
Βασικός πυρήνας (Bas) 25,6 ± 3,9 26,0 ± 4,4 35,7 ± 2,1 34,5 ± 1,8
Έξω Νεοραβδωτό (LN) 9,6 ± 0,7 10,2 ± 0,6 10,8 ± 1,4 11,7 ± 0,4
Ενδιάμεσο Νεοραβδωτό (NI) 18,2 ± 1,0 18,3 ± 1,1 17,2 ± 1,3 17,4 ± 1,2
Νεοραβδωτό (N) 8,1 ± 0,6 8,1 ± 0,5 9,7 ± 0,3 10,0 ± 1,2
Ακουστικό πεδίο (FL) 23,9 ± 1,6 23,4 ± 1,8 21,5 ± 1,7 21,9 ± 2,0
Οπίσθιο Νεοραβδωτό,
έξω-ραχιαίο τμήμα (NCdl) 8,6 ± 0,8 8,4 ± 0,8 7,5 ± 0,6 7,8 ± 0,9
Οπίσθιο Νεοραβδωτό (NC) 9,7 ± 1,2 9,7 ± 1,0 7,9 ± 1,1 * 8,8 ± 1,1 0,043

Σύμπλεγμα Παλαιοραβδωτού
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 25,6 ± 1,1 25,3 ± 0,8 23,5 ± 1,2 * 24,9 ± 1,4 0,029
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό, 
πρόσθιο τμήμα (PAr) 11,3 ± 0,7 11,0 ± 0,6 10,9 ± 0,4 11,0 ± 0,6
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό (PA) 13,1 ± 0,6 13,2 ± 0,8 10,8 ± 0,8 11,5 ± 1,0
Αρχέγονο Παλαιοραβδωτό (PP) 36,6 ± 3,2 36,5 ± 3,3 31,9 ± 2,0 34,0 ± 2,6
Οσφρητικό Φύμα (TO) 32,8 ± 1,0 32,7 ± 0,9 39,5 ± 2,4 * 41,0 ± 1,7 * 0,014
Επικλινής πυρήνας (Ac) 33,9 ± 2,7 33,8 ± 2,7 36,7 ± 2,5 38,1 ± 2,5 * 0,0

Σύμπλεγμα Αρχαιοραβδωτού
Ραχιαίο Αρχαιοραβδωτό (Ad) 12,5 ± 1,4 12,4 ± 1,0 9,5 ± 0,4 10,2 ± 0,6
Κοιλιακό Αρχαιοραβδωτό (Av) 8,9 ± 0,7 8,5 ± 0,7 7,1 ± 0,5 7,6 ± 0,9
Ταινιοειδής πυρήνας (Tn) 9,4 ± 0,7 9,5 ± 0,7 7,8 ± 1,1 8,2 ± 0,6

Μεταιχμιακό Σύστημα
Ιππόκαμπος, πρόσθιο τμήμα (Hp-ro) 12,5 ± 1,5 12,5 ± 1,3 11,3 ± 0,5 11,6 ± 0,2
Ιππόκαμπος, μέσο τμήμα (Hp-md) 7,7 ± 0,9 7,8 ± 0,9 7,5 ± 0,5 7,8 ± 0,5
Ιππόκαμπος, οπίσθιο τμήμα (Hp-cd) 6,4 ± 0,6 6,6 ± 0,5 7,6 ± 1,0 7,6 ± 1,3
Παραϊπποκάμπια χώρα (APH) 12,6 ± 0,6 12,9 ± 0,6 17,5 ± 1,5 * 18,0 ± 1,3 * 0,004
Έξω-ραχιαία Φλοιοειδής περιοχή (CDL) 20,3 ± 1,6 20,9 ± 1,7 19,5 ± 1,2 22,1 ± 1,8
Απιοειδής Φλοιός (CPi) 15,9 ± 0,9 16,6 ± 1,2 14,0 ± 0,8 13,3 ± 0,4 * 0,0
Έξω Διαφραγματικός πυρήνας (SL) 69,7 ± 4,6 69,3 ± 5,0 50,0 ± 4,4 * 51,3 ± 4,7 * 0,040
Έσω Διαφραγματικός πυρήνας,
πρόσθιο τμήμα (SMr) 35,2 ± 3,7 35,5 ± 4,1 22,0 ± 1,3 * 22,9 ± 1,9 * 0,044
Έσω Διαφραγματικός πυρήνας (SM) 21,5 ± 0,8 21,8 ± 0,8 21,7 ± 2,8 19,8 ± 2,4 * 0,0

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9β
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιοχές ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΥ νεοσσών όρνιθας 
(Gallus domesticus ) 8ης ημέρας, 7 ημέρες μετά από διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΔΙΑΤΟΜΗ Δ*ΠΛΕΥΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p Τιμή p
Θάλαμος
Πρόσθιος Έξω Ραχιαίος πυρήνας (DLA) 9,6 ± 1,0 9,0 ± 0,9 11,1 ± 0,3 10,8 ± 0,7
Πρόσθιος Έσω Ραχιαίος πυρήνας (DMA) 40,8 ± 2,4 42,0 ± 2,4 40,3 ± 9,2 41,0 ± 8,4
Οπίσθιος Έξω Ραχιαίος πυρήνας (DLP) 12,6 ± 1,3 12,1 ± 1,3 14,0 ± 1,1 12,7 ± 0,4
Οπίσθιος Έσω Ραχιαίος πυρήνας (DMP) 23,5 ± 1,0 24,0 ± 1,0 20,8 ± 1,3 20,5 ± 1,0
Έξω πυρήνας Ηνίας (HL) 56,3 ± 4,8 56,6 ± 4,3 45,2 ± 3,9 45,2 ± 3,8
Έσω πυρήνας Ηνίας (HM) 55,5 ± 3,8 53,3 ± 4,1 52,0 ± 4,6 53,9 ± 5,0 0,055
Έξω Γονατώδες Σώμα (GLv) 13,7 ± 1,0 14,5 ± 0,9 12,2 ± 1,7 13,5 ± 1,6
Στρόγγυλος πυρήνας (ROT) 7,2 ± 1,0 7,4 ± 1,1 6,0 ± 0,4 6,2 ± 0,8
Ωοειδής πυρήνας (Ov) 5,8 ± 0,3 6,1 ± 0,5 5,9 ± 0,1 6,2 ± 0,5
Υποστρόγγυλος πυρήνας (SRt) 26,2 ± 2,2 25,4 ± 1,8 28,9 ± 3,0 29,2 ± 3,4
Εμβόλιμος Θαλαμικός πυρήνας (ICT) 57,0 ± 6,8 57,0 ± 7,4 54,2 ± 4,5 50,2 ± 4,9
Έξω Σπειροειδής πυρήνας (SpL) 47,3 ± 4,1 47,9 ± 3,7 39,4 ± 2,2 36,1 ± 1,6
Κεντρική φαιά Ουσία (GCt) 28,9 ± 1,8 29,0 ± 1,8 28,4 ± 2,4 29,5 ± 3,0
Ραχιαίος Θάλαμος 22,8 ± 0,8 23,5 ± 0,7 25,3 ± 2,3 25,8 ± 2,2
Κέντρο Ραχιαίου Θαλάμου 15,3 ± 0,9 15,6 ± 0,7 16,7 ± 1,7 17,0 ± 1,2
Στεφάνη Ραχιαίου Θαλάμου 28,0 ± 1,3 28,4 ± 1,1 31,6 ± 2,7 31,3 ± 1,9

Υποθάλαμος
Προοπτική περιοχή (POA) 55,1 ± 7,2 53,9 ± 6,8 45,4 ± 7,0 45,5 ± 6,3
Έσω Προοπτικός πυρήνας (POM) 51,7 ± 3,7 52,1 ± 3,8 51,3 ± 1,8 52,9 ± 2,3
Πρόσθιος 'Εσω πυρήνας Υποθαλάμου (AM) 34,3 ± 3,7 34,1 ± 3,6 29,7 ± 3,5 28,9 ± 3,5
Παρακοιλιακός  πυρήνας (PVN) 48,7 ± 2,9 48,8 ± 2,8 42,1 ± 2,0 42,5 ± 2,6
Έσω Κοιλιακός πυρήνας 
Υποθαλάμου (VMN) 25,3 ± 4,5 24,7 ± 4,1 24,2 ± 1,6 24,9 ± 1,6
Έξω Υποθαλαμική Περιοχή (LHyp) 39,8 ± 2,7 39,1 ± 2,4 44,0 ± 6,0 44,2 ± 5,1
Κάτω Υποθαλαμικός πυρήνας  (IH) 24,4 ± 2,4 24,5 ± 2,4 24,1 ± 1,8 23,7 ± 1,2
Έσω πυρήνας Μαστίων (MM) 72,5 ± 4,6 70,5 ± 4,5 73,0 ± 7,6 76,8 ± 6,8 * 0,0
Χοανικός πυρήνας (IN) 27,8 ± 2,7 27,0 ± 2,6 24,7 ± 3,1 24,2 ± 2,5

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9γ
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιοχές ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
και ΛΕΥΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ νεοσσών όρνιθας (Gallus domesticus ) 8ης ημέρας, 7 ημέρες μετά από 
διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΔΙΑΤΟΜΗ Δ*ΠΛΕΥΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p Τιμή p
Μεσεγκέφαλος
Εξωμαστικός πυρήνας (nBOR) 25,6 ± 2,2 26,5 ± 2,4 20,9 ± 0,8 26,3 ± 3,3
Ερυθρός πυρήνας (Ru) 7,2 ± 1,7 7,0 ± 1,5 9,8 ± 1,0 10,3 ± 0,6
Πυρήνας Οφθαλμοκινητικού νεύρου  (OM) 1,3 ± 0,5 1,4 ± 0,4 2,1 ± 0,1 2,1 ± 0,2
Μεσοδιδύμιος πυρήνας (ICo) 43,0 ± 2,5 43,9 ± 3,0 40,0 ± 2,7 41,9 ± 2,0
Έξω Ραχιαίος 
Μεσεγκεφαλικός πυρήνας (MLd) 8,8 ± 0,7 8,9 ± 0,8 6,4 ± 0,5 6,1 ± 0,4
Μέλαινα Ουσία (TPc) 32,8 ± 2,5 33,6 ± 2,6 29,6 ± 0,4 30,5 ± 0,4
Κοιλιακή Περιοχή του Tsai (AVT) 32,8 ± 1,9 32,3 ± 1,8 29,8 ± 1,8 30,2 ± 1,3
Μεσοσκελιαίος πυρήνας (IP) 22,3 ± 2,4 22,0 ± 2,5 14,1 ± 0,1 * 14,5 ± 1,7 * 0,049
Κόλπωμα Χοάνης (RI) 41,7 ± 5,5 42,3 ± 5,6 39,4 ± 1,5 39,5 ± 1,7

Ισθμικό Σύμπλεγμα
Μεγαλοκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Imc) 0,6 ± 0,3 0,5 ± 0,3 1,0 ± 0,3 1,0 ± 0,2
Μικροκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Ipc) 1,9 ± 0,5 2,1 ± 0,5 2,5 ± 0,2 2,7 ± 0,1
Ισθμο-οπτικός πυρήνας (IO) 5,4 ± 0,8 5,5 ± 0,8 5,3 ± 0,5 6,2 ± 0,4 0,059
Ημισεληνοειδής πυρήνας (SLu) 2,8 ± 0,5 2,6 ± 0,5 2,1 ± 0,5 2,1 ± 0,6

Γέφυρα
Υπομέλανας Τόπος (LoC) 33,2 ± 2,7 34,4 ± 2,7 39,0 ± 3,3 38,3 ± 3,3
Υπο-υπομέλανας πυρήνας (SC) 19,6 ± 2,2 19,9 ± 2,1 22,8 ± 0,9 22,1 ± 0,9
Οπίσθιος Δικτυωτός πυρήνας Γέφυρας (RPc) 4,6 ± 1,5 4,7 ± 1,4 5,6 ± 0,4 5,6 ± 0,2
Οπίσθιος Γραμμικός πυρήνας (LC) 10,6 ± 1,7 10,5 ± 1,6 11,9 ± 0,5 12,2 ± 0,6
Έξω Γεφυρικός πυρήνας (PL) 11,6 ± 1,2 11,3 ± 1,2 15,7 ± 2,8 16,1 ± 3,6
Έσω Γεφυρικός πυρήνας (PM) 13,2 ± 2,8 13,2 ± 2,7 16,2 ± 4,1 16,9 ± 3,8

Λευκή Ουσία
Διαφραγματομεσεγκεφαλικό Δεμάτιο (TSM) 8,2 ± 0,9 7,9 ± 0,9 12,8 ± 1,6 * 12,1 ± 0,9 * 0,030
Έξω Προσθεγκεφαλική Δεσμίδα,
πρόσθιο τμήμα (FPLro) 8,7 ± 0,8 8,7 ± 1,0 12,0 ± 0,3 * 11,4 ± 0,5 * 0,050
Έξω Προσθεγκεφαλική Δεσμίδα,
οπίσθιο τμήμα (FPLcd) 3,8 ± 0,5 3,6 ± 0,5 6,7 ± 1,0 * 5,8 ± 0,5 * 0,020
Οπτική Ταινία (TrO) 9,3 ± 1,4 9,8 ± 1,2 11,8 ± 1,5 3,8 ± 0,8 * 0,0
Πρόσθιος Σύνδεσμος (CA) 8,4 ± 0,9 10,1 ± 1,7
Καλυπτρικός Σύνδεσμος (CT) 3,7 ± 0,9 4,3 ± 0,8
Οφθαλμοκινητικό νεύρο (NIII) 2,5 ± 0,6 2,6 ± 0,7 3,1 ± 0,4 2,8 ± 0,4

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ
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Ομόπλευρα της διατομής του αριστερού οπτικού νεύρου παρατηρείται μείωση 

των επιπέδων των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο οπίσθιο νεοραβδωτό (NC) και 

τον παροσφρητικό λοβό (LPO). Μείωση των επιπέδων των α2 υποδοχέων αντίπλευρα 

της διατομής παρατηρείται στο πρόσθιο (σωματαισθητικό) τμήμα του ραχιαίου υπερ-

ραβδωτού (HDr), τον απιοειδή Φλοιό (CPi), τον έσω διαφραγματικό πυρήνα (SM) 

και την οπτική ταινία (TrO). Αντίθετα, αύξηση της συγκέντρωσης των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων προκαλείται αντίπλευρα από τη διατομή στο δεξιό  

  



 

 

 

  



 

επικλινή πυρήνα (Ac) και τον έσω πυρήνα των μαστίων (ΜΜ). Μόνο στην 

οπτική ταινία η μείωση της συγκέντρωσης των υποδοχέων είναι πολύ μεγάλη, 60%. 

Στην οπτική καλύπτρα η ετερόπλευρη διατομή του οπτικού νεύρου μεταβάλει τα 

επίπεδα των α2 υποδοχέων σε λίγα μόνο τμήματα των επιμέρους στιβάδων 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 10α-γ). Προκαλεί αμφίπλευρη πτώση των επιπέδων των α2 υποδοχέων 

στο πρόσθιο-κοιλιακό τμήμα των εν τω βάθει υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς 

και λευκής στιβάδας (μείωση 40%). Ενώ προκαλεί αμφίπλευρη αύξηση στο οπίσθιο-

πλάγιο τμήμα της κεντρικής φαιάς στιβάδας (αύξηση 45%) και στο μέσο-ραχιαίο 

τμήμα της κεντρικής λευκής στιβάδας (αύξηση 60%). Αντίπλευρη μείωση κατά 60% 

παρατηρείται στην πυκνότητα των α2 υποδοχέων των επιπολής υποστιβάδων της 

δεξιάς άκρας πρόσθιας επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας. Επίσης αντίπλευρη 

μείωση αλλά μόνο κατά 17% προκαλείται στο μέσο-πλάγιο τμήμα των επιπολής 

υποστιβάδων της δεξιάς επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας. Να σημειωθεί ότι 

στην άκρα πρόσθια επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα σε φυσιολογικά ζώα αυτής 

της ηλικίας παρατηρείται η υψηλότερη συγκέντρωση α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων στην οπτική καλύπτρα και ότι η προκαλούμενη από τη διατομή μείωση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10α
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ νεοσσών 
όρνιθας (Gallus domesticus ) 8ης ημέρας, 7 ημέρες μετά από διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΔΙΑΤΟΜΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p
ΡΑΧΙΑΙΑ
Άκρα Πρόσθια Επιφανειακή Φαιά και Λευκή
Στιβάδα, επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 60,8 ± 1,7 61,8 ± 3,1 65,5 ± 10,1 24,8 ± 0,9 * 0,013
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 35,6 ± 2,2 36,3 ± 1,8 33,2 ± 1,0 28,4 ± 1,9
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 21,7 ± 1,4 22,3 ± 1,6 24,3 ± 1,5 22,5 ± 0,3
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 16,1 ± 1,9 16,7 ± 2,0 15,8 ± 2,7 16,2 ± 0,7

ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 34,9 ± 2,1 34,5 ± 2,6 26,7 ± 2,4 24,4 ± 3,9
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 24,7 ± 1,9 26,0 ± 1,8 20,6 ± 3,0 20,2 ± 0,2
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 12,5 ± 1,4 12,9 ± 1,3 12,0 ± 1,2 12,6 ± 1,4

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 30,7 ± 1,6 29,7 ± 1,7 22,9 ± 3,3 22,5 ± 2,8
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 20,1 ± 1,3 20,6 ± 1,7 12,0 ± 1,3 * 12,1 ± 0,8 * 0,021
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 12,1 ± 2,1 12,6 ± 2,1 14,3 ± 0,2 14,2 ± 0,9

Η στατιστική ανάλυση έγινε με Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

  



 

των επιπέδων τους είναι η μεγαλύτερη σε όλον τον εγκέφαλο (60%). 

 

 

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην 
πρόσθια-ραχιαία οπτική καλύπτρα μετά από διατομή του 

αριστερού οπτικού νεύρου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10β
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στη ΜΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ νεοσσών 
όρνιθας (Gallus domesticus ) 8ης ημέρας, 7 ημέρες μετά από διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΔΙΑΤΟΜΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p
ΡΑΧΙΑΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 32,9 ± 1,6 34,0 ± 1,5 27,6 ± 2,2 31,0 ± 2,2
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 21,3 ± 0,7 22,0 ± 0,9 22,4 ± 2,4 21,7 ± 1,8
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 11,6 ± 0,9 12,2 ± 0,8 14,0 ± 0,6 14,1 ± 0,3
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 4,5 ± 0,6 5,1 ± 0,7 8,0 ± 0,5 * 7,5 ± 0,8 * 0,016
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 26,8 ± 1,6 27,4 ± 1,8 25,5 ± 0,8 25,2 ± 1,5

ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 33,1 ± 0,6 34,9 ± 1,1 32,3 ± 1,3 28,9 ± 2,0 * 0,043
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 24,2 ± 1,5 25,3 ± 1,1 22,3 ± 2,3 20,0 ± 2,5
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 11,8 ± 1,3 12,4 ± 1,3 11,5 ± 2,1 11,7 ± 1,7
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 3,0 ± 1,0 2,6 ± 1,1 3,5 ± 0,7 3,5 ± 0,4
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 21,9 ± 0,9 21,4 ± 0,6 18,8 ± 1,0 19,1 ± 2,1

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 29,3 ± 1,5 30,4 ± 1,5 27,7 ± 0,7 26,8 ± 2,5
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 24,1 ± 2,2 25,8 ± 2,1 18,7 ± 2,0 20,0 ± 2,8
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 11,1 ± 1,5 12,0 ± 1,3 13,9 ± 0,8 14,1 ± 1,4
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 1,6 ± 0,6 1,5 ± 0,7 1,6 ± 0,1 1,3 ± 0,2
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 27,9 ± 1,5 28,7 ± 1,6 24,3 ± 1,4 24,6 ± 2,1

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

  



 

  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 10γ
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ νεοσσών  
όρνιθας (Gallus domesticus ) 8ης ημέρας, 7 ημέρες μετά από διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΔΙΑΤΟΜΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p
ΡΑΧΙΑΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 35,1 ± 1,5 34,1 ± 1,2 33,3 ± 0,6 29,7 ± 2,1
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 25,4 ± 1,0 24,6 ± 1,6 20,9 ± 2,5 20,7 ± 2,2
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 12,6 ± 1,0 12,5 ± 1,0 16,2 ± 2,5 16,6 ± 2,0
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 1,2 ± 0,4 1,3 ± 0,3 1,6 ± 0,6 2,0 ± 0,4

ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 32,5 ± 1,5 35,4 ± 2,4 31,5 ± 1,8 30,7 ± 2,0
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 25,3 ± 1,5 27,5 ± 1,8 28,8 ± 4,6 26,0 ± 3,7
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 11,3 ± 1,6 12,7 ± 0,8 18,9 ± 1,2 * 16,6 ± 2,0 * 0,019
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 0,8 ± 0,3 0,8 ± 0,3 1,2 ± 0,4 1,4 ± 0,3

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 32,0 ± 1,9 35,2 ± 2,2 31,2 ± 2,0 30,7 ± 1,9
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 27,5 ± 1,2 29,9 ± 1,3 26,3 ± 4,2 24,5 ± 3,3
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 11,8 ± 1,4 12,4 ± 1,2 16,3 ± 2,7 15,9 ± 1,9
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 0,7 ± 0,3 0,7 ± 0,3 0,9 ± 0,4 0,8 ± 0,3

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην  
οπίσθια-πλάγια οπτική καλύπτρα μετά από διατομή του αριστερού 

οπτικού νεύρου
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Τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (Kd και 

Bmax) καθορίστηκαν με ανάλυση κατά Scatchard χωριστά για την αριστερή και τη 

δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Δεν διαπιστώθηκε όμως καμία σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο πλευρών ούτε σε ζώα ελέγχου ούτε σε ζώα με διατομή του οπτικού 

νεύρου, οπότε στον πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές για τη δεξιά πλευρά του 

εγκεφάλου (αντίπλευρα της διατομής) ζώων ελέγχου και ζώων με διατομή του 

αριστερού οπτικού νεύρου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Σταθερές αποδέσμευσης (Kd) και μέγιστος αριθμός θέσεων δέσμευσης (Bmax) 
3H-κλονιδίνης σε α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς αντιπροσωπευτικών περιοχών 
εγκεφάλου νεοσσών όρνιθας (Gallus domesticus ) 8ης ημέρας, 7 ημέρες μετά από 
διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου.
Δίνονται οι τιμές για τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου (ετερόπλευρα της διατομής) 
σε nM για τις Kd και fmoles/mgr ιστού για τις Bmax
Εγκεφαλική περιοχή

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
ΟΡΑΣΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΟΡΑΣΗ ΣΤΕΡΗΣΗ
ΔΕΞΙΑ ΔΕΞΙΑ ΔΕΞΙΑ ΔΕΞΙΑ

Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
ενδιάμεσο τμήμα (IMHV) 0,61 1,61 48,77 55,29
Αρχέγονο Παλαιοραβδωτό (PP) 0,70 1,72 31,62 40,19
Οσφρητικό Φύμα (TO) 1,29 1,32 38,57 58,90
Έξω Γονατώδες Σώμα (GLv) 1,15 1,42 21,13 28,64
Έξω Υποθαλαμική Περιοχή (LHyp) 0,41 0,38 49,47 50,49
Μεσοδιδύμιος πυρήνας (ICo) 0,43 0,47 42,81 45,77
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή 
Στιβάδα Οπτικής Καλύπτρας (SGFS) 0,83 0,49 35,63 41,08
Κεντρική Φαιά 
Στιβάδα Οπτικής Καλύπτρας (SGC) 1,03 0,83 21,76 25,57
Υπομέλανας Τόπος (LoC) 0,51 0,43 46,08 48,52

Οι τιμές προέκυψαν με ανάλυση κατά Scatchard.

Kd Bmax

Σε ζώα με φυσιολογική όραση και στις περιοχές που μελετήθηκαν υπάρχει μία 

θέση δέσμευσης υψηλής συγγένειας για την πρόσδεση της 3Η-κλονιδίνης και η 

σταθερά αποδέσμευσης (Kd) είναι γύρω από τη μονάδα. Χαμηλότερες τιμές (<0,5 

nM) παρατηρούνται στην έξω υποθαλαμική περιοχή (LHyp), το μεσοδιδύμιο πυρήνα 

(ICo) και τον υπομέλανα τόπο (LoC). Η διατομή του οπτικού νεύρου προκαλεί 

  



 

σημαντική αύξηση της συγγένειας (μείωση της Kd) στην επιφανειακή φαιά και λευκή 

στιβάδα της οπτικής καλύπτρας, ενώ αντίθετα η συγγένεια μειώνεται (αύξηση της 

Kd) στο ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού και το αρχέγονο 

παλαιοραβδωτό. 

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων δέσμευσης για την 3Η-κλονιδίνη παρουσιάζει 

ανομοιογένεια μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών που μελετήθηκαν. Σε ζώα με 

φυσιολογική όραση οι υψηλότερες σχετικά συγκεντρώσεις παρατηρούνται στην έξω 

υποθαλαμική περιοχή, το μεσοδιδύμιο πυρήνα, τον υπομέλανα τόπο και το ενδιάμεσο 

τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού (43-49 fmoles/mgr ιστού). Η μονόπλευρη 

οπτική στέρηση προκαλεί σημαντική, αμφίπλευρη αύξηση του μέγιστου αριθμού 

θέσεων δέσμευσης (Bmax) της 3Η-κλονιδίνης στο οσφρητικό φύμα και πιθανά στο 

αρχέγονο παλαιοραβδωτό. Αντίθετα δεν επηρεάζεται το Bmax στις περιοχές όπου η 

διατομή μεταβάλει τη συγγένεια για την 3Η-κλονιδίνη. 

 

Γ. ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

1Α. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης κατά τη φυσιολογική 
ανάπτυξη. 

Η κατανομή και ο αριθμός των νευρώνων που περιέχουν τη συνθάση της 

ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟΣ) προσδιορίστηκε στον 

τελεγκέφαλο όρνιθας κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη (9η εμβρυϊκή ημέρα (Ε9) ως 20η 

ημέρα μετά την εκκόλαψη (Ν20)). Η παρουσία του ενζύμου εντοπίστηκε με τη 

βοήθεια της ιστοχημικής μεθόδου της NADPH-διαφοράσης. Τα κύτταρα που 

παρουσιάζουν ενεργότητα NADPH-διαφοράσης (θετικά ή ΝΟΣ+ κύτταρα) μπορούν 

να καταταχθούν μορφολογικά σε μεγάλα, με ορατές αποφυάδες και έντονη χρώση 

(Τύπου Ι) και μικρά, χωρίς ορατές αποφυάδες και αχνή χρώση (Τύπου ΙΙ). Εκτός από 

τα θετικά κύτταρα, σε ορισμένες τελεγκεφαλικές περιοχές είναι ορατές ίνες (θετικές 

ίνες) με έντονη χρώση και σε ορισμένες περιπτώσεις διογκώσεις (varicosities) καθώς 

και διάχυτη χρώση με ένταση που ποικίλει ανάλογα με τη θέση και το αναπτυξιακό 

στάδιο. Η ποσοτικοποίηση των θετικών κυττάρων στον τελεγκέφαλο κάθε ζώου έγινε 

με καταμέτρησή τους σε 21-23 εγκάρσιες τομές στο ένα εγκεφαλικό ημισφαίριο. 

Η κατανομή των θετικών κυττάρων είναι ανομοιογενής μεταξύ τελεγκεφαλικών 

περιοχών και αναπτυξιακών σταδίων (ΠΙΝΑΚΕΣ 12-13). Επίσης, παρατηρείται 

διαφορά στο πρότυπο κατανομής των δύο τύπων θετικών κυττάρων. Στο πιο πρώιμο 

  



 

αναπτυξιακό στάδιο που μελετήθηκε, την Ε9, δεν παρατηρείται κανένα θετικό 

κύτταρο στον τελεγκέφαλο. Αντίθετα, την 11η εμβρυϊκή ημέρα (Ε11) εμφανίζονται τα 

πρώτα θετικά κύτταρα τύπου Ι ενώ τα τύπου ΙΙ κάνουν την εμφάνισή τους την Ε13. 

Γενικά ο αριθμός των θετικών κυττάρων αυξάνεται σταδιακά ως την Ε19 οπότε και 

σταθεροποιείται, με μία επιπλέον παροδική αύξηση τη 10 ημέρα μετά την εκκόλαψη 

(Ν10). Η αναλογία των δύο τύπων θετικών κυττάρων μεταβάλλεται κατά την 

ανάπτυξη: κατά την περίοδο Ε11-Ε13 είναι υπέρ των τύπου Ι, κατά την Ε15 οι 

αριθμοί τους είναι παρόμοιο, ενώ από εκεί και έπειτα η αναλογία είναι υπέρ των 

τύπου II. Στην πλειοψηφία των περιοχών του τελεγκεφάλου τη Ν10 παρατηρείται 

παροδική αύξηση του αριθμού και των δύο τύπων θετικών κυττάρων. 

 Κατά την 20η ημέρα μετά την εκκόλαψη (Ν20), θετικά κύτταρα τύπου Ι και ΙΙ 

παρατηρούνται στο σύνολο των τελεγκεφαλικών περιοχών. Η κατανομή των ΝΟΣ+  

κυττάρων στην ηλικία αυτή, που μπορεί να θεωρηθεί και ως η ώριμη μορφή, είναι 

ανομοιογενής. Η πλειοψηφία των περιοχών περιέχει χαμηλά επίπεδα θετικών 

κυττάρων τύπου Ι (<500 θετικά κύτταρα), ενώ αντίθετα μέτρια επίπεδα 

παρατηρούνται σε τμήματα του νεοραβδωτού (ενδιάμεσο, κυρίως και οπίσθιο) καθώς 

και σε ορισμένα από τα βασικά γάγγλια (παροσφρητικός λοβός και επαυξημένο 

παλαιοραβδωτό).  

Το αναπτυξιακό στάδιο κατά το οποίο η κατανομή των θετικών κυττάρων τύπου Ι 

παρουσιάζει το πρότυπο της 20ης μετά την εκκόλαψη ποικίλλει ανάλογα με την 

περιοχή του τελεγκεφάλου. Για παράδειγμα, τα ραχιαία βασικά γάγγλια (επαυξημένο 

και αρχέγονο παλαιοραβδωτό) και το εξωραβδωτό παρουσιάζουν το ώριμο πρότυπο 

από την Ε17, ενώ τα κοιλιακά βασικά γάγγλια (παροσφρητικός λοβός και κοιλιακό 

παλαιοραβδωτό) και περιοχές του νεοραβδωτού (έξω, κυρίως και στεφάνη) λίγο πριν 

από την εκκόλαψη (Ε19) και περιοχές του νεοραβδωτού (έξω, κυρίως και στεφάνη). 

Το πρότυπο κατανομής θετικών κυττάρων τύπου Ι σταθεροποιείται αμέσως μετά την 

εκκόλαψη στο ραχιαίο όγκωμα, τμήματα του νεοραβδωτού (πρόσθιο-έξω και 

οπίσθιο) και μεταιχμιακές περιοχές (ιππόκαμπος και αρχαιοραβδωτό), ενώ στο 

ενδιάμεσο νεοραβδωτό και το ακουστικό πεδίο αυτό καθυστερεί ως τη Ν10. 

Η κατανομή των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ τη Ν20 είναι ακόμα πιο 

ανομοιογενής: γενικά παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα, όμως μέτριοι αριθμοί (600-1000 

θετικά κύτταρα) παρατηρούνται στο άνω εμβόλιμο και το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό 

καθώς και στο πρόσθιο-έξω και έξω νεοραβδωτό. Ακόμα υψηλότερα επίπεδα θετικών  

  



 

 

 

κυττάρων τύπου ΙΙ (1700-2000 θετικά κύτταρα) εμφανίζονται στο επικουρικό 

υπερ-ραβδωτό και σε τμήματα του νεοραβδωτού (κυρίως, στεφάνη και οπίσθιο). 

Στις περισσότερες περιοχές του τελεγκεφάλου η κατανομή των θετικών κυττάρων 

τύπου ΙΙ σταθεροποιείται κατά την εμβρυϊκή ζωή. Σε σημαντικό αριθμό περιοχών 

παραμένει αμετάβλητη καθόλη την περίοδο που μελετήθηκε π.χ. σε βασικά γάγγλια 

και μεταιχμιακές περιοχές. Αντίθετα, το πρότυπο παγιώνεται την Ε17 στο άνω 

εμβόλιμο και το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, το ακουστικό πεδίο, το πρόσθιο-έξω 

νεοραβδωτό και τον παροσφρητικό λοβό, ενώ την Ε19 στο επικουρικό υπερ-

ραβδωτό, το ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού, τμήματα του 

νεοραβδωτού (στεφάνη και οπίσθιο) και το αρχέγονο παλαιοραβδωτό. Ειδικά στο 

κυρίως νεοραβδωτό και τον ιππόκαμπο η κατανομή των ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου ΙΙ 

σταθεροποιείται αμέσως μετά την εκκόλαψη. Ο αριθμός των θετικών κυττάρων 

τύπου ΙΙ αυξάνεται σημαντικά αλλά παροδικά στο βασικό πυρήνα (Ε17-Ν5), το 

κοιλιακό υπερ-ραβδωτό και το εξωραβδωτό (E17-N1), το αρχαιοραβδωτό (Ε19-Ν5) 

και το έξω νεοραβδωτό (Ε19-Ν1). Τέλος ένα σημαντικό αλλά παροδικό μέγιστο 

παρατηρείται στο κυρίως νεοραβδωτό την Ε19. 

 

ΡΑΧΙΑΙΟ ΟΓΚΩΜΑ 

  



 

Το ραχιαίο όγκωμα περιλαμβάνει το επικουρικό, το άνω εμβόλιμο και το ραχιαίο 

υπερ-ραβδωτό. Τα πρώτα θετικά κύτταρα και των δύο τύπων εμφανίζονται την Ε13 

(ΠΙΝΑΚΕΣ 12α, 13α). Ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου Ι αυξάνεται 

σταδιακά μέχρι την εκκόλαψη, οπότε και σταθεροποιείται με μία επιπλέον παροδική 

αύξηση τη Ν10. Σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήθηκε ο αριθμός τους 

αντιστοιχεί σε πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των θετικών κυττάρων τύπου Ι στον 

τελεγκέφαλο (<10%). 

Τα επίπεδα των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ αυξάνονται σημαντικά μεταξύ Ε15 

και Ε19 (185 και 3905 θετικά κύτταρα αντίστοιχα), παραμένουν σταθερά κατά την 

περίοδο μετά την εκκόλαψη με μία παροδική, εντυπωσιακή αύξηση τη Ν10 (13972 

θετικά κύτταρα) (ΕΙΚΟΝΑ 13) . Το ποσοστό των ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου ΙΙ στο 

ραχιαίο όγκωμα στο σύνολο των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ στον τελεγκέφαλο 

αυξάνεται σταδιακά σε όλη την ανάπτυξη (2% την Ε11, 21% τη Ν20). 

Επικουρικό υπερ-ραβδωτό (HA) 

Θετικά κύτταρα τύπου Ι και τύπου ΙΙ εμφανίζονται την Ε13. Ο αριθμός των 

θετικών κυττάρων τύπου Ι παραμένει πολύ χαμηλός ως την Ε19, αυξάνεται μετά την 

εκκόλαψη και παρουσιάζει μέγιστη τιμή τη Ν10 (838 θετικά κύτταρα). Ο αριθμός 

των ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου ΙΙ αυξάνεται σταθερά από την Ε13 ως την Ε19 και 

παραμένει σταθερός κατά την υπόλοιπη ανάπτυξη με ένα παροδικό μέγιστο τη Ν10 

(9971 θετικά κύτταρα). Κατά τα στάδια Ν5-Ν10 ο αριθμός τους αντιπροσωπεύει 

σημαντικό ποσοστό του συνολικού αριθμού θετικών κυττάρων (10%) (ΠΙΝΑΚΑΣ 

14). Το επικουρικό υπερ-ραβδωτό παρουσιάζει αχνή διάχυτη χρώση την Ε17, η 

ένταση της οποίας γίνεται σταδιακά μέτρια ως τη Ν5 για να μειωθεί τη Ν20 σε μόλις 

ορατά επίπεδα (ΠΙΝΑΚΑΣ 15). 

Άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό (HIS) 

Λίγα θετικά κύτταρα τύπου Ι και ΙΙ εμφανίζονται την Ε13. Τα τύπου Ι 

παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ως την Ε19, ενώ μετά την εκκόλαψη 

παρατηρείται μικρή αύξηση. Ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ παραμένει 

χαμηλός ως την Ε15, αυξάνεται την Ε17 και παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα 

κατά την υπόλοιπη ανάπτυξη παρουσιάζοντας όμως 2 μέγιστα, την Ε19 και τη Ν10 

(1465 και 1633 θετικά κύτταρα αντίστοιχα). Η περιοχή αυτή παρουσιάζει διάχυτη 

χρώση από την Ε15. Η ένταση της χρώσης αυξάνεται από χαμηλή την Ε15 σε έντονη 

την Ε19 για να μειωθεί σταδιακά σε χαμηλή την 20η ημέρα μετά την εκκόλαψη. 

  



 

Ραχιαίο υπερ-ραβδωτό (HD) 

Θετικά κύτταρα τύπου Ι εμφανίζονται την Ε13 ενώ τύπου ΙΙ την Ε15. Η περιοχή 

περιέχει πολύ χαμηλούς αριθμούς ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου Ι ως την Ε19 ενώ μετά την 

εκκόλαψη παρουσιάζει χαμηλό αριθμό τέτοιων κυττάρων. Ο αριθμός των θετικών 

κυττάρων τύπου ΙΙ είναι πολύ χαμηλός την Ε15, αυξάνεται την Ε17 και παραμένει 

σταθερός κατά την υπόλοιπη ανάπτυξη με μία παροδική επιπλέον αύξηση τη Ν10. 

 

ΡΑΧΙΑΙΟ ΕΠΑΡΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ (DVR) 

Η δομή αυτή καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του τελεγκεφάλου των πτηνών και 

εμπεριέχει πολλές περιοχές με ποικίλες λειτουργίες (οπτικά, ακουστικά, 

σωματαισθητικά και συνειρμικά κέντρα). Θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται 

από την Ε11 (154 θετικά κύτταρα) (ΠΙΝΑΚΑΣ 12α). Ο αριθμός τους αυξάνεται 

σημαντικά ως την εκκόλαψη (3341 θετικά κύτταρα) και ακολούθως παραμένει σε 

αυτά τα επίπεδα με μία επιπλέον, παροδική αύξηση τη Ν10 (8746 θετικά κύτταρα). 

Σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια τα θετικά κύτταρα τύπου Ι αντιστοιχούν σε σημαντικό 

ποσοστό του συνολικού αριθμού θετικών κυττάρων τύπου Ι στον τελεγκέφαλο (30-

54%).  

Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζονται σε περιοχές του ραχιαίου επάρματος της 

κοιλίας την Ε13 (ΠΙΝΑΚΑΣ 13α). Ο αριθμός τους αυξάνεται εντυπωσιακά ως την 

Ε19 (8859 και 25429 θετικά κύτταρα την Ε17 και Ε19 αντίστοιχα), μετά την 

εκκόλαψη παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με μέγιστη τιμή τη Ν10 (53105 θετικά 

κύτταρα). Σε όλη την ανάπτυξη ο αριθμός τους αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό 

του συνόλου των ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου ΙΙ στον τελεγκέφαλο (62-81%). 

Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό (HV) 

Θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται από την Ε11. Ο αριθμός τους παραμένει 

πολύ χαμηλός κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη με μία παροδική αύξηση την Ε17. Μετά 

την εκκόλαψη όμως ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά με μέγιστο τη Ν10 (877 

θετικά κύτταρα). Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ παρατηρούνται από την Ε13 και ως την 

Ε15 ο αριθμός τους είναι πολύ χαμηλός. Από την Ε17 και έπειτα, ο αριθμός τους 

αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τη Ν10 σε μέγιστη τιμή (4842 θετικά κύτταρα), ενώ 

τη Ν20 παρατηρείται σημαντική μείωσή τους (872 θετικά κύτταρα). Ο αριθμός των 

ΝΟΣ+  κυττάρων τύπου ΙΙ την Ε17 αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό (13%) του 

συνολικού αριθμού θετικών κυττάρων στον τελεγκέφαλο. 

  



 

 

  



  

  

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Ενδιάμεσο τμήμα κοιλιακού υπερ-ραβδωτού (IMHV) 

Η περιοχή αυτή που είναι γνωστή για τη συμμετοχή της στο σχηματισμό 

ορισμένων μορφών μνήμης σε κοτόπουλα, περιέχει πολύ χαμηλούς αριθμούς θετικών 

κυττάρων τύπου Ι από την Ε11 και για όλη την αναπτυξιακή περίοδο που 

μελετήσαμε, με μία παροδική αύξηση τη Ν10. Επίσης, περιέχει θετικά κύτταρα τύπου 

ΙΙ από την Ε13. Ο αριθμός τους είναι πολύ χαμηλός ως την Ε17, αυξάνεται όμως την 

Ε19 και παρουσιάζει μέγιστη τιμή τη Ν10 (1288 θετικά κύτταρα) (ΕΙΚΟΝΑ 14). 

Εξωραβδωτό (Ε) 

Σε αυτό το κέντρο επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών παρατηρούνται πολύ 

χαμηλά επίπεδα θετικών κυττάρων τύπου Ι την Ε11. Ο αριθμός τους αυξάνεται 

σταθερά ως την Ε17 για να παραμείνει σταθερός από εκεί και πέρα. Θετικά κύτταρα 

τύπου ΙΙ εμφανίζονται σε πολύ χαμηλούς αριθμούς την Ε13 (41 θετικά κύτταρα). Ο 

αριθμός τους παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο την περίοδο Ε17 ως Ν1 με μέγιστη 

τιμή την Ε19 (3678 θετικά κύτταρα). Κατά την περίοδο Ε15-Ε19 τα ΝΟΣ+ κύτταρα 

τύπου ΙΙ στο εξωραβδωτό αποτελούν σημαντικό ποσοστό (15%, 11% και 10% 

αντίστοιχα) του συνόλου των θετικών κυττάρων. Μετά την εκκόλαψη παρατηρείται 

δραματική μείωση του αριθμού των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ (81 θετικά κύτταρα 

τη Ν20) (ΕΙΚΟΝΑ 15). Επίσης, στο εξωραβδωτό παρατηρείται παροδική διάχυτη 

χρώση πολύ χαμηλής ως χαμηλής έντασης το διάστημα Ε15-Ν10 με μέγιστη ένταση 

την Ε17 και Ε19. 

Βασικός πυρήνας (Bas) 

Στον πυρήνα αυτό του σωματαισθητικού συστήματος περιέχονται ΝΟΣ+ κύτταρα 

τύπου Ι από την Ε11. Ο αριθμός τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ως την Ε17, ενώ 

από την Ε19 και έπειτα παρουσιάζει σχετική αύξηση με μέγιστη τιμή τη Ν10 (229 

θετικά κύτταρα). Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζονται την Ε13. Ο αριθμός τους 

αυξάνεται εντυπωσιακά την Ε17 και παραμένει σε υψηλά επίπεδα ως τη Ν10 με 2 

μέγιστα, την Ε19 και τη Ν10 (2437 και 2314 θετικά κύτταρα αντίστοιχα) (ΕΙΚΟΝΑ 

16). Αντίθετα τη Ν20 παρατηρείται σημαντική ελάττωση του αριθμού τους (133 

θετικά κύτταρα). Σχεδόν σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήσαμε (Ε11-

Ν20) ο πυρήνας παρουσιάζει διάχυτη χρώση με αρχικά (Ε11-Ε15) πολύ χαμηλή, 

αυξημένη σχετικά από την Ε17 και με παροδικό μέγιστο τη Ν5 (μέτρια ένταση). 

 

  



 

 

  



 

  

 



 

 

  



  

  

 

  



 

 

 

  



 

  

 



  

  

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

Πρόσθιο-έξω νεοραβδωτό (Nfl) 

Ελάχιστα θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται την Ε11, ο αριθμός τους 

αυξάνεται λίγο από την Ε13 και παραμένει σταθερός (<150 θετικά κύτταρα) ως την 

εκκόλαψη οπότε και αυξάνεται επιπλέον, παραμένοντας σταθερός (<368 θετικά 

κύτταρα) τα ακόλουθα αναπτυξιακά στάδια. Χαμηλός αριθμός ΝΟΣ+ κυττάρων 

τύπου ΙΙ εμφανίζεται την Ε13, ενώ από την Ε17 και έπειτα παρατηρείται μία 

εντυπωσιακή άνοδος σε υψηλές τιμές (12% του συνόλου των θετικών κυττάρων την 

Ε17), με μέγιστη τιμή τη Ν10 (2900 θετικά κύτταρα). Σε όλη την αναπτυξιακή 

περίοδο που μελετήσαμε στο περιφερικό τμήμα του πρόσθιου-έξω νεοραβδωτού 

παρατηρείται διάχυτη χρώση, πολύ χαμηλή ως την Ε15 και έπειτα μέτρια. 

Έξω νεοραβδωτό (LN) 

Ελάχιστα θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται την Ε11. Ο αριθμός τους 

αυξάνεται σχετικά την Ε13 και παραμένει σταθερός ως την Ε17, την Ε19 αυξάνεται 

επιπλέον και από εκεί και πέρα παραμένει σταθερός με ένα παροδικό μέγιστο τη  Ν10 

(617 θετικά κύτταρα). Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζονται την Ε13. Παρατηρείται 

μία εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού τους αμέσως πριν την εκκόλαψη (Ε19) και για 

όλο το διάστημα μετά την εκκόλαψη με μέγιστη τιμή τη Ν10 (4079 θετικά κύτταρα). 

Ειδικά κατά την 1η ημέρα μετά την εκκόλαψη τα θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ 

αντιπροσωπεύουν το 10% του συνολικού αριθμού θετικών κυττάρων στον 

τελεγκέφαλο. 

Ενδιάμεσο νεοραβδωτό (NI) 

Πολύ χαμηλά επίπεδα ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου Ι παρατηρούνται από την Ε11. Ο 

αριθμός τους αυξάνεται σταδιακά ως τη Ν10, οπότε και σταθεροποιείται. Ο αριθμός 

των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ είναι χαμηλός (<280 θετικά κύτταρα) σε όλη την 

ανάπτυξη με 2 σημαντικές, παροδικές αυξήσεις την Ε19 και τη Ν10 (1720 και 1509 

θετικά κύτταρα αντίστοιχα). Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη μέτριας διάχυτης χρώσης 

στο ενδιάμεσο νεοραβδωτό μόνο κατά την 5η ημέρα μετά την εκκόλαψη και μάλιστα 

σε θέση που αντιστοιχεί με αυτή που έχει ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνη για μία μορφή 

μάθησης σε νεοσσούς όρνιθας (ακουστικό εντύπωμα). 

Κυρίως νεοραβδωτό (Ν) 

Εδώ ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου Ι παραμένει χαμηλός αλλά γενικά 

σταθερός από την Ε11 ως τη Ν1, με εξαίρεση μία παροδική αύξηση την Ε19. Από τη 

Ν5 και έπειτα παρουσιάζει σημαντική αύξηση με μέγιστη τιμή τη Ν10 (1754 θετικά  

  



  

  

 

  



 

κύτταρα). Το διάστημα Ε11-Ε13 τα κύτταρα αυτά αποτελούν μεγάλο μέρος του 

συνόλου των θετικών κυττάρων (22% και 10% αντίστοιχα) (ΠΙΝΑΚΑΣ 14). Τα 

θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ αρχικά (Ε13-Ε15) παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα (<120 

θετικά κύτταρα) αυξάνονται όμως θεαματικά μετά την Ε17 και παρουσιάζουν 

μέγιστες τιμές κατά την Ε19 και Ν10 (5714 και 11040 θετικά κύτταρα αντίστοιχα) 

(ΕΙΚΟΝΑ 17). Ο αριθμός τους κατά τα στάδια Ε19 και Ν10 αποτελεί σημαντικό 

ποσοστό (14% και 11% αντίστοιχα) του συνολικού αριθμού θετικών κυττάρων στον 

τελεγκέφαλο. Στο νεοραβδωτό εμφανίζεται παροδικά (Ε15-Ν1) χαμηλής έντασης 

διάχυτη χρώση. 

Στεφάνη νεοραβδωτού (Nbelt) 

Η περιοχή αυτή αναγνωρίζεται με σαφήνεια από την Ε13, περιέχει πολύ χαμηλό 

αριθμό ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου Ι μέχρι και την Ε17, ενώ από την Ε19 τα επίπεδα 

θετικών κυττάρων αυξάνονται και παραμένουν σχετικά σταθερά σε όλη την 

ανάπτυξη με ένα παροδικό μέγιστο τη Ν10 (1874 θετικά κύτταρα). Το ίδιο πρότυπο 

παρουσιάζει και ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ με μία ιδιαίτερα υψηλή, 

μέγιστη τιμή τη Ν10 (11297 θετικά κύτταρα) (ΕΙΚΟΝΑ 17).  Κατά την περίοδο Ν5-

Ν10 ο αριθμός τους αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό του συνόλου των θετικών 

κυττάρων. Η περιοχή παρουσιάζει αχνή, διάχυτη χρώση από την Ε19, εκτός από τη 

Ν10 οπότε η χρώση είναι έντονη. 

Ακουστικό πεδίο (FL) 

Ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου Ι είναι πολύ χαμηλός από την Ε11 ως 

την Ε17, αυξάνεται σχετικά την Ε19, παραμένει σταθερός ως τη Ν10 οπότε και 

αυξάνεται επιπλέον. Τα επίπεδα των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ είναι πολύ χαμηλά 

ως την Ε15, αυξάνονται την Ε17 και παραμένουν σε μέτρια επίπεδα με μία παροδική 

αύξηση την Ε19 και τη Ν10 (2155 και 2900 θετικά κύτταρα αντίστοιχα) (ΕΙΚΟΝΑ 

16). Στο ακουστικό πεδίο εμφανίζεται παροδικά (Ε17-Ν5) χαμηλή διάχυτη χρώση. 

Οπίσθιο νεοραβδωτό (NC) 

Η δομή αυτή που περιέχει το έξω-ραχιαίο οπίσθιο νεοραβδωτό, περιοχή 

πολυαισθητικής σύγκλισης, αναγνωρίζεται με σαφήνεια από την Ε15 οπότε και 

παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου Ι. Ο αριθμός τους αυξάνεται 

βαθμιαία ως την εκκόλαψη και έπειτα παραμένει γενικά σταθερός με ένα παροδικό 

μέγιστο τη Ν10 (1657 θετικά κύτταρα). Αντίστοιχο πρότυπο ακολουθεί και η 

κατανομή των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ, μόνο που οι τιμές τους είναι γενικά 

  



 

υψηλότερες (ΕΙΚΟΝΑ 14). Αξιοσημείωτο είναι ότι τη Ν1 και Ν5 τα κύτταρα αυτά 

αντιπροσωπεύουν το 11-12% του συνόλου των θετικών κυττάρων του τελεγκεφάλου. 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΡΑΒΔΩΤΟ 

Το σύμπλεγμα των βασικών γαγγλίων (παλαιοραβδωτό) αποτελείται από το 

επαυξημένο, το αρχέγονο και το κοιλιακό παλαιοραβδωτό, τον παροσφρητικό λοβό, 

το οσφρητικό φύμα και την τελεγκεφαλική βάση (έσω-κοιλιακό τμήμα τελεγκεφάλου 

από το ύψος του διαφραγματομεσεγκεφαλικού δεματίου ώς τα οπίσθια όρια του 

παροσφρητικού λοβού). Στο παλαιοραβδωτό θετικά κύτταρα τύπου Ι συναντώνται 

από την Ε11 (340 θετικά κύτταρα) (ΠΙΝΑΚΑΣ 12β). Ο αριθμός τους αυξάνεται 

σταδιακά ως την Ε17 (2280 θετικά κύτταρα), οπότε και σταθεροποιείται σε αυτά τα 

επίπεδα ως τη Ν10 οπότε και παρατηρείται μία επιπλέον αύξηση τους που παραμένει 

ως και τη Ν20. Στα βασικά γάγγλια περιέχεται σημαντικό ποσοστό των θετικών 

κυττάρων τύπου Ι όλου του τελεγκεφάλου (30-65%, με μέγιστο την Ε11). 

Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ παρατηρούνται από την Ε13 (247 θετικά κύτταρα) 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 13β). Ο αριθμός τους αυξάνεται βαθμιαία ως την Ε19 (2075 θετικά 

κύτταρα), παραμένει σχετικά σταθερός κατά την περίοδο μετά την εκκόλαψη με μόνη 

εξαίρεση τη Ν10 οπότε παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό μέγιστο (9876 θετικά 

κύτταρα). Αντίθετα από τα θετικά κύτταρα τύπου Ι, τα τύπου ΙΙ που περιέχονται στα 

βασικά γάγγλια αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού αριθμού τους 

στον τελεγκέφαλο. Μόνο κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια (Ε13-Ε15) το ποσοστό 

είναι αξιόλογο (21%), ενώ στα υπόλοιπα στάδια είναι κάτω από 12%. 

Παροσφρητικός λοβός (LPO) 

Περιέχει πολύ χαμηλό αριθμό ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου Ι την Ε11 (23 θετικά 

κύτταρα). Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταδιακά ως την Ε19 και ακολούθως 

παραμένει σταθερός. Τα θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζονται την Ε13, παραμένουν 

σε χαμηλά επίπεδα ως την Ε15, ενώ από την Ε17 και έπειτα τα επίπεδά τους είναι 

αυξημένα και παρουσιάζουν μέγιστη τιμή τη Ν10 (2337 θετικά κύτταρα) (ΕΙΚΟΝΑ 

18). Από την Ε15 στον παροσφρητικό λοβό υπάρχει χαμηλή διάχυτη χρώση. 

Επαυξημένο παλαιοραβδωτό (PA) 

Χαμηλός αριθμός θετικών κυττάρων τύπου Ι παρατηρείται την Ε11 (136 θετικά  

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

κύτταρα), αυξάνεται σταδιακά ως την Ε17 (920 θετικά κύτταρα) και παραμένει 

γενικά σταθερός κατά την υπόλοιπη ανάπτυξη με μία σημαντική αλλά παροδική 

αύξηση τη Ν10 (2023 θετικά κύτταρα). Τα κύτταρα αυτά κατά το διάστημα Ε11-Ε15 

αποτελούν πολύ σημαντικό ποσοστό (26%, 22% και 14% αντίστοιχα) του συνολικού 

αριθμού θετικών κυττάρων (ΠΙΝΑΚΑΣ 14). Ο αριθμός των ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου 

ΙΙ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την ανάπτυξη με εξαίρεση τη Ν10 οπότε και 

αυξάνεται εντυπωσιακά (4151 θετικά κύτταρα) (ΕΙΚΟΝΑ 19). Στον πυρήνα αυτό 

παρατηρείται διάχυτη χρώση με χαμηλή ένταση από την Ε11. Αρχικά (Ε11-Ε13) η 

ένταση της χρώσης είναι πολύ χαμηλή, αυξάνεται όμως σχετικά από την Ε15 και 

παρουσιάζει παροδικό μέγιστο τη Ν5 (μέτρια ένταση) (ΠΙΝΑΚΑΣ 15). 

Αρχέγονο παλαιοραβδωτό (PP) 

Κατά την 11η εμβρυϊκή ημέρα παρατηρείται χαμηλός αριθμός θετικών κυττάρων 

τύπου Ι που όμως αποτελεί το 20% του συνόλου των θετικών κυττάρων του 

τελεγκεφάλου. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταδιακά ως την Ε17 και παραμένει 

σταθερός στην υπόλοιπη ανάπτυξη με εξαίρεση τη Ν10 οπότε και αυξάνεται 

παροδικά (711 θετικά κύτταρα). Κατά την Ε13 εμφανίζονται θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ 

σε πολύ μικρό αριθμό. Αυξάνονται σταδιακά ως την Ε19 σε επίπεδα που διατηρούν 

κατά την υπόλοιπη ανάπτυξη, με εξαίρεση και πάλι τη Ν10 όταν ο αριθμός των 

κυττάρων αυξάνεται σημαντικά (753 θετικά κύτταρα). Στο αρχέγονο παλαιοραβδωτό 

παρατηρείται χαμηλή διάχυτη χρώση από τη 15η εμβρυϊκή ημέρα. 

Κοιλιακό παλαιοραβδωτό (PVT) 

Θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται από την Ε11, ο αριθμός τους αυξάνεται 

ως την Ε19 κι έπειτα παραμένει σταθερός με μία παροδική αύξηση τη Ν10. Η 

κατανομή των ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου ΙΙ εμφανίζεται γενικά σταθερή κατά την 

ανάπτυξη με χαμηλούς αριθμούς κυττάρων εκτός από τη Ν10 οπότε και παρατηρείται 

η μέγιστη τιμή τους (748 θετικά κύτταρα). Στο κοιλιακό παλαιοραβδωτό η διάχυτη 

χρώση είναι χαμηλή και εμφανής από την Ε15, με παροδική μέτρια ένταση τη Ν5. 

Οσφρητικό φύμα (TO) 

Ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου Ι παραμένει σε όλη την αναπτυξιακή  

περίοδο που μελετήσαμε σε χαμηλά επίπεδα (<190 θετικά κύτταρα). Και τα θετικά 

κύτταρα τύπου ΙΙ βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλη την ανάπτυξη (<57 

θετικά κύτταρα) εκτός τη Ν10 οπότε και παρατηρείται η μέγιστη τιμή τους (470 

θετικά κύτταρα). Χαμηλή, διάχυτη χρώση είναι εμφανής από την Ε15, με παροδική  

  



 

 

 

  



 

μέτρια ένταση το διάστημα Ν5-Ν10. 

Τελεγκεφαλική βάση 

Ο αριθμός των ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου Ι παραμένει χαμηλός και σταθερός κατά 

την εμβρυϊκή περίοδο, ενώ αυξάνεται λίγο μετά την εκκόλαψη. Ο αριθμός των τύπου 

ΙΙ είναι γενικά σε χαμηλά επίπεδα, με μία σημαντική αύξηση τη Ν10 (1228 θετικά 

κύτταρα). Χαμηλή διάχυτη χρώση παρατηρείται από την Ε15. 

 

 

 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ο οσφρητικός βολβός, ο ιππόκαμπος, το 

αρχαιοραβδωτό και ορισμένοι διεγκεφαλικοί πυρήνες: ο έσω και ο έξω 

διαφραγματικός πυρήνας, η προοπτική περιοχή και ο έσω προοπτικός πυρήνας. 

Θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται από την E11, αν και σε ιδιαίτερα χαμηλό 

αριθμό (18 θετικά κύτταρα) (ΠΙΝΑΚΑΣ 12β). Τα επίπεδά τους παραμένουν χαμηλά 

κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Μετά την εκκόλαψη παρατηρείται μικρή αύξησή τους 

(239 θετικά κύτταρα τη Ν1), ενώ τη Ν10 εμφανίζεται ένα παροδικό μέγιστο (911 

θετικά κύτταρα). Το ποσοστό τους στο συνολικό αριθμό θετικών κυττάρων τύπου Ι 

του τελεγκεφάλου είναι πολύ χαμηλό, <6% σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια.  

Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζονται την Ε13 (27 θετικά κύτταρα) (ΠΙΝΑΚΑΣ 

13β). Ο αριθμός τους αυξάνεται εντυπωσιακά την Ε19 (1193 θετικά κύτταρα) και 

παραμένει σταθερός κατά την υπόλοιπη ανάπτυξη με μία επιπλέον, σημαντική 

αύξηση τη Ν10 (7787 θετικά κύτταρα). Πάντως σε κανένα αναπτυξιακό στάδιο το 

ποσοστό τους δεν ξεπερνά το 9% του συνολικού αριθμού θετικών κύττάρων τύπου ΙΙ 

στον τελεγκέφαλο. Σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια, η πλειοψηφία των ΝΟΣ+ 

κυττάρων και των δύο τύπων εντοπίζεται στο αρχαιοραβδωτό. 

Οσφρητικός βολβός (BO) 

Θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται από την Ε11 αν και σε ιδιαίτερα 

χαμηλούς αριθμούς σε όλη την υπό μελέτη αναπτυξιακή περίοδο. Μόνη εξαίρεση 

αποτελεί η Ν10 οπότε ο αριθμός των ΝΟΣ+ κυττάρων είναι σημαντικά αυξημένος 

(176 θετικά κύτταρα). Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ παρατηρούνται από την Ε13. Ο 

αριθμός τους είναι γενικά πολύ χαμηλός, αν και μία εντυπωσιακή αύξησή του 

παρατηρείται τη Ν10 (566 θετικά κύτταρα). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία διάχυτης 

  



 

χρώσης στον πυρήνα από την Ε11. Η χρώση εντοπίζεται σε 2 στιβάδες λευκής 

ουσίας: εξωτερική και εσωτερική. Η ένταση της χρώσης στην εξωτερική στιβάδα 

αυξάνεται βαθμιαία από πολύ χαμηλή την Ε11 σε έντονη τη Ν5 και Ν10, ενώ 

ακολουθεί μείωσή της τη Ν20 σε μέτρια επίπεδα. Στην εσωτερική στιβάδα η ένταση 

της χρώσης είναι πολύ χαμηλή αρχικά (Ε13), ενώ μετά την Ε15 είναι χαμηλή ως 

μέτρια (ΠΙΝΑΚΑΣ 15). 

Ιππόκαμπος (Hp) 

Σε όλη την εμβρυϊκή ανάπτυξη, ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου Ι και 

τύπου ΙΙ είναι πολύ χαμηλός και μόνο μετά την εκκόλαψη αυξάνεται σχετικά με 

μέγιστη τιμή τη Ν10. Ο ιππόκαμπος μπορεί να διαιρεθεί ανατομικά σε έξω ραχιαίο, 

έσω ραχιαίο και κοιλιακό. Το κοιλιακό τμήμα παρουσιάζει πολύ χαμηλή διάχυτη 

χρώση μόνο την Ε11. Το έσω ραχιαίο τμήμα εμφανίζει παροδικά διάχυτη χρώση κατά 

την εμβρυϊκή ζωή με μέγιστη ένταση το διάστημα Ε17-Ε19, ενώ στο έξω ραχιαίο 

παρατηρείται διάχυτη χρώση μετά την εκκόλαψη με μέγιστη πυκνότητα τη Ν10 

(ΕΙΚΟΝΑ 20). 

Αρχαιοραβδωτό (Α) 

Παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα ΝΟΣ+ κυττάρων τύπου Ι σε όλη την ανάπτυξη, 

με μία μικρή αύξηση μετά την εκκόλαψη με μέγιστη τιμή τη Ν10. Ο αριθμός των 

θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ είναι χαμηλός κατά την περίοδο Ε11-Ε15, ενώ αυξάνεται 

σημαντικά μετά την Ε19, για να φτάσει στη μέγιστη τιμή του τη Ν10 (5076 θετικά 

κύτταρα) και να μειωθεί δραματικά τη Ν20 (361 θετικά κύτταρα). 

Διαφραγματικοί πυρήνες (SM, SL) 

Και στους 2 πυρήνες ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου Ι παραμένει πολύ 

χαμηλός σε όλη την περίοδο που μελετάμε αν και τη Ν10 εμφανίζεται μία μικρή 

αύξησή του. Γενικά ο έξω διαφραγματικός πυρήνας περιέχει περισσότερα ΝΟΣ+ 

κύτταρα από τον έσω. Και οι 2 πυρήνες παρουσιάζουν πολύ χαμηλά επίπεδα θετικών 

κυττάρων τύπου ΙΙ. Ο αριθμός τους αυξάνεται παροδικά την περίοδο Ν5-Ν10 

(χαμηλά επίπεδα). Στον έσω διαφραγματικό πυρήνας παρατηρείται διάχυτη χρώση 

χαμηλής έντασης από την Ε13 ως την Ε17 ενώ μέτριας από την Ε19 κι έπειτα. 

Προοπτική περιοχή και έσω προοπτικός πυρήνας (POA, POM) 

Ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου Ι είναι πολύ χαμηλός σε όλη την 

ανάπτυξη. Αντίστοιχα ο αριθμός των θετικών κυττάρων τύπου ΙΙ είναι γενικά πολύ 

χαμηλός, με εξαίρεση τη Ν10 οπότε παρατηρείται μία παροδική αύξηση του. 

  



 

 

ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ 

Προσθιοαρχαιοραβδωτό δεμάτιο (FA) 

Θετικά κύτταρα τύπου Ι και ΙΙ παρατηρούνται από την Ε13. Ο αριθμός τους είναι 

πολύ χαμηλός σε όλη την ανάπτυξη. Τα τύπου Ι εμφανίζουν μικρή αύξηση μετά την 

Ε19 και τα τύπου ΙΙ μετά την εκκόλαψη. 

Έξω προσθεγκεφαλιδική δεσμίδα (FPLro) 

Περιέχει θετικά κύτταρα τύπου Ι από την Ε11, ο αριθμός τους αυξάνεται λίγο την 

Ε13 και παραμένει σταθερός σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήσαμε με μία 

παροδική αύξηση τη Ν10. Θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζονται την Ε13 και ο 

αριθμός τους παραμένει γενικά πολύ χαμηλός σε όλη την ανάπτυξη. Η περιοχή 

παρουσιάζει διάχυτη χρώση από την Ε11 με ένταση χαμηλή αρχικά (Ε11-Ε13) κι 

έπειτα μέτρια. 

 

Διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο (TSM) 

Ελάχιστα θετικά κύτταρα τύπου Ι παρατηρούνται από την Ε15, ενώ πολύ λίγα 

θετικά κύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζονται μόνο μετά την εκκόλαψη. 

Πρόσθιος σύνδεσμος (CA) 

Παρατηρούνται πολύ λίγα θετικά κύτταρα τύπου Ι σε όλη την ανάπτυξη. Επίσης 

σε όλα τα στάδια υπάρχουν ελάχιστα ΝΟΣ+ κύτταρα τύπου ΙΙ, με εξαίρεση τη Ν10 

όπου τα επίπεδά τους είναι αυξημένα. Μέτρια ως έντονη διάχυτη χρώση 

παρατηρείται από τη Ν10.  

Σημαντικό ποσοστό (10%) των θετικών κυττάρων παρατηρείται στο επικουρικό 

υπερ-ραβδωτό την περίοδο Ν5-Ν20, στο κοιλιακό υπερ-ραβδωτό την Ε17 (15%)  και 

στο εξωραβδωτό από την Ε15 ως την Ε19 (10-16%) (ΠΙΝΑΚΑΣ 14). Το πρόσθιο-

έξω νεοραβδωτό εμφανίζει σημαντικό ποσοστό θετικών κυττάρων την Ε13 και την 

Ε17 (10-13%), το έξω νεοραβδωτό την ημέρα της εκκόλαψης (11%), το κυρίως 

νεοραβδωτό κατά τα στάδια: E11-E13, E19, N10-N20 (11-22%), η στεφάνη του 

νεοραβδωτού από τη Ν5 ως και τη Ν20 (10-17%) και το οπίσθιο νεοραβδωτό μετά 

την εκκόλαψη (10-14%). Το επαυξημένο παλαιοραβδωτό περιέχει μεγάλο ποσοστό 

των θετικών κυττάρων κατά τα στάδια Ε11-Ε15 (20-26%), ενώ το αρχέγονο 

παλαιοραβδωτό κατά την Ε11 (20%). 

 

  



 

1Β. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης μετά από καταστροφή τμήματος 

του τελεγκεφάλου κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. 

Αφού καθορίστηκε το φυσιολογικό πρότυπο κατανομής νευρώνων που 

εκφράζουν ΝΟΣ στον αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο πτηνού μελετήθηκε η επίδραση 

ετερόπλευρης καταστροφής τμήματος του τελεγκεφάλου στην κατανομή αυτών των 

κυττάρων. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί αφενός η ικανότητα απόκρισης του 

αναπτυσσόμενου νευρικού συστήματος σε εξωγενή παρέμβαση αλλά και η σύγκριση 

με την απόκριση μετά από καταστροφή της οπτικής καλύπτρας ώστε να διαπιστωθεί 

η δράση όμοιων ή διαφορετικών μηχανισμών αντίδρασης μετά από καταστροφή 

διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών. 

Σε έμβρυα ορτυκιού 14ης ημέρας με θερμική λύση καταστράφηκε τμήμα του 

δεξιού τελεγκεφάλου. Η λύση περιλάμβανε την παραϊπποκάμπια χώρα, την πλάγια 

φλοιοειδή περιοχή, τον απιοειδή φλοιό, το ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-

ραβδωτού, το ακουστικό πεδίο, το κυρίως νεοραβδωτό, το οπίσθιο νεοραβδωτό και 

το αρχαιοραβδωτό. Οι μεταβολές που προκαλούνται από τη λύση στην έκφραση της 

ΝΟΣ μελετήθηκαν 2 ημέρες αργότερα τη 16η εμβρυϊκή ημέρα, λίγο πριν την 

εκκόλαψη. Δεν ήταν δυνατή η μελέτη μεγαλύτερων σταδίων αφού κανένα ζώο δεν 

κατάφερε να εκκολαφθεί. 

Η κατανομή των ΝΟΣ+ κυττάρων και ινών καθορίστηκε σε όλες τις 

τελεγκεφαλικές περιοχές εμβρύων ορτυκιού και σε ζώα ελέγχου που αναπτύσσονται 

φυσιολογικά δεν παρουσιάζει ποιοτικές διαφορές από την κατανομή που 

παρατηρείται σε έμβρυα όρνιθας 19ης εμβρυϊκής ημέρας (στάδιο συγκρίσιμο με την 

Ε16 σε ορτύκια, λίγο πριν την εκκόλαψη των ζώων). Παρατηρούνται δύο τύποι 

κυττάρων, μεγάλα με έντονη χρώση και αποφυάδες (Τύπου Ι) και μικρά με αχνή 

χρώση, χωρίς ορατές αποφυάδες (Τύπου ΙΙ). Τα υψηλότερα επίπεδα θετικών 

κυττάρων τύπου Ι παρατηρούνται στο νεοραβδωτό (Ν) και τα βασικά γάγγλια ενώ για 

τα τύπου ΙΙ στο εξωραβδωτό (Ε), το νεοραβδωτό και το βασικό πυρήνα (Bas). Υψηλή 

διάχυτη χρώση παρατηρείται στο άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό (HIS). 

Σε ζώα με λύση τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου, η κατανομή των ΝΟΣ+ 

κυττάρων και ινών αντίπλευρα της λύσης δεν παρουσιάζει καμία σημαντική 

μεταβολή. Ομόπλευρα της λύσης και μόνο στις περιοχές που γειτνιάζουν με τη λύση 

π.χ. επαυξημένο παλαιοραβδωτό (PA) παρατηρείται μεταβολή στον προσανατολισμό 

των θετικών κυττάρων σε σχέση με τα ζώα ελέγχου αν και αυτό θα μπορούσε να 

  



 

οφείλεται σε καθαρά μηχανικές αιτίες: παραμόρφωση του εγκεφάλου λόγω απουσίας 

του ραχιαίου τμήματός του. Επίσης, στη θέση της λύσης παρατηρούνται πολλά 

θετικά κύτταρα, μικρού μεγέθους και σφαιρικού σχήματος, πιθανότατα φαγοκύτταρα 

που απομακρύνουν το νεκρωμένο εγκεφαλικό ιστό. 

Επίσης, αμφίπλευρα της λύσης δεν παρατηρούνται τροποποιήσεις στην έκφραση 

της ΝΟΣ σε περιοχές του θαλάμου και του μεσεγκεφάλου που συνδέονται άμεσα 

ανατομικά ή έμμεσα λειτουργικά με τον τελεγκέφαλο. Έτσι, η κατανομή των θετικών 

κυττάρων και της διάχυτης χρώσης παραμένει αμετάβλητη στον πρόσθιο έξω ραχιαίο 

πυρήνα του θαλάμου (DLA), στο στρόγγυλο (ROT) και τον ωοειδή πυρήνα (Ov) 

καθώς και στον έξω ραχιαίος μεσεγκεφαλικός πυρήνας (MLd), στις στιβάδες της 

οπτικής καλύπτρας και τους ισθμικούς πυρήνες. 

 

2Α. Κατανομή των α2 Νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά τη φυσιολογική 

εμβρυϊκή ανάπτυξη. 

Σε φυσιολογικά αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο πτηνού (Coturnix japonica) 

προσδιορίστηκε η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων καθώς και οι 

αναπτυξιακές τροποποιήσεις των επιπέδων τους, με πρόσδεση in vitro 

ραδιοσημασμένου δεσμευτή (3Η-κλονιδίνη) κατά το τελευταίο τρίτο της περιόδου 

επώασης (12η έως 16η εμβρυϊκή ημέρα).  

 

 

 

  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιοχές ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ορτυκιού 
(Coturnix japonica ) κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή

Ε12 Ε14 Ε16 Τιμή p
(n=4) (n=3) (n=3)

Ραχιαίο Όγκωμα (Wulst )
Επικουρικό Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HAr) 22,1 ± 0,6 26,2 ± 5,1 36,8 ± 3,5 * 0,013
Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HISr) 23,4 ± 0,5 31,0 ± 3,6 49,6 ± 8,7 * 0,006
Ραχιαίο Υπερ-ραβδωτό,
πρόσθιο τμήμα (HDr) 19,1 ± 1,2 28,1 ± 1,1 54,7 ± 9 * 0,001

Ραχιαίο Έπαρμα Κοιλίας (DVR)
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
πρόσθιο τμήμα (HVr) 13,0 ± 1,6 26,3 ± 4,8 59,3 ± 15,2 * 0,005
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
ενδιάμεσο τμήμα (IMHV) 9,3 ± 1,1 18,1 ± 2,1 38,0 ± 6,8 * 0,001
Βασικός πυρήνας (Bas) 34,4 ± 6,1 46,9 ± 10,2 105,8 ± 3,5 * <0,001
Έξω Νεοραβδωτό (LN) 19,9 ± 0,6 21,5 ± 0,9 31,0 ± 0,9 * <0,001
Ενδιάμεσο Νεοραβδωτό (NI) 11,2 ± 1,7 # 18,4 ± 0,3 # 33,7 ± 1,7 # <0,001
Νεοραβδωτό (N) 12,5 ± 2,3 ** 17,5 ± 1,7 29,3 ± 6,5 ** 0,018
Ακουστικό πεδίο (FL) 18,3 ± 1,4 23,5 ± 1,1 40,5 ± 5,7 * 0,001
Οπίσθιο Νεοραβδωτό,
έξω-ραχιαίο τμήμα (NCdl) 32,7 ± 3,7 39,0 ± 0,8 60,2 ± 7,5 * 0,004
Οπίσθιο Νεοραβδωτό (NC) 12,4 ± 1,4 13,4 ± 1,1 21,6 ± 1,3 * 0,001

Σύμπλεγμα Παλαιοραβδωτού
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 23,7 ± 1,6 23,9 ± 2,6 45,8 ± 1,1 * <0,001
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό, 
πρόσθιο τμήμα (PAr) 21,8 ± 2,4 26,4 ± 11,1 26,5 ± 2,2
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό (PA) 18,3 ± 2,3 17,8 ± 3,1 24,7 ± 1,3
Αρχέγονο Παλαιοραβδωτό (PP) 30,0 ± 1,4 36,3 ± 3,3 60,8 ± 4,9 * <0,001
Οσφρητικό Φύμα (TO) 44,8 ± 4,4 41,1 ± 5,8 53,8 ± 2,6
Επικλινής πυρήνας (Ac) 35,0 ± 4,2 41,8 ± 3,2 54,3 ± 2,2 * 0,008

Σύμπλεγμα Αρχαιοραβδωτού
Ραχιαίο Αρχαιοραβδωτό (Ad) 19,3 ± 2,6 24,9 ± 1,4 39,5 ± 3,0 * 0,001
Κοιλιακό Αρχαιοραβδωτό (Av) 15,7 ± 1,4 15,8 ± 2,0 24,6 ± 2,0 * 0,007
Ταινιοειδής πυρήνας (Tn) 19,6 ± 2,8 19,0 ± 0,5 29,9 ± 2,1 * 0,011

Μεταιχμιακό Σύστημα
Οσφρητικός Βολβός (BO) 9,3 ± 0,8 8,3 ± 1,1 15,0 ± 0,2 * 0,001
Ιππόκαμπος, πρόσθιο τμήμα (Hp-ro) 57,1 ± 2,4 51,4 ± 15,9 50,8 ± 1,5
Ιππόκαμπος, μέσο τμήμα (Hp-md) 95,2 ± 11,4 72,9 ± 10,0 63,5 ± 2,6
Ιππόκαμπος, οπίσθιο τμήμα (Hp-cd) 112,7 ± 4,4 # 80,7 ± 4,6 # 64,6 ± 2,7 # <0,001
Παραϊπποκάμπια χώρα (APH) 31,4 ± 2,5 27,0 ± 4,5 31,0 ± 1,2
Έξω-ραχιαία Φλοιοειδής περιοχή (CDL) 14,9 ± 1,5 18,2 ± 1,7 27,4 ± 0,4 * <0,001
Απιοειδής Φλοιός (CPi) 17,8 ± 1,2 22,7 ± 2,4 33,7 ± 1,1 * <0,001
Έξω Διαφραγματικός πυρήνας (SL) 53,9 ± 3,6 54,0 ± 2,7 79,2 ± 4,2 * 0,001
Έσω Διαφραγματικός πυρήνας (SM) 38,3 ± 2,6 37,9 ± 1,2 59,5 ± 3,2 * <0,001

Λευκή Ουσία
Διαφραγματομεσεγκεφαλικό Δεμάτιο (TSM) 11,7 ± 1,4 13,3 ± 1,6 26,4 ± 7,0 * 0,025
Έξω Προσθεγκεφαλική Δεσμίδα,
πρόσθιο τμήμα (FPLro) 18,3 ± 1,1 23,6 ± 4,3 24,3 ± 2,0
Πρόσθιος Σύνδεσμος (CA) 10,2 ± 1,2 # 16,8 ± 0,2 # 23,8 ± 1,4 # <0,001

Στατιστική ανάλυση με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς ακολουθούμενη από την post hoc δοκιμασία κατά Tuckey 
έδειξε:* E16 διαφορετική από τις δύο άλλες ηλικίες, ** Ε16 διαφορετική από Ε12 και # κάθε ηλικία διαφορετική.

Στον τελεγκέφαλο του ορτυκιού και σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που 

μελετήσαμε, η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι έντονα 

  



 

ανομοιογενής (ΠΙΝΑΚΑΣ 16). Υπάρχουν περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση 

α2 υποδοχέων όπως ο ιππόκαμπος (Hp, 113 fmoles/mgr ιστού) και οι πυρήνες 

βασικός (Bas, 106 fmoles/mgr ιστού) και έξω διαφραγματικός (SL, 79 fmoles/mgr 

ιστού) και ενώ σε άλλες η παρουσία των α2 υποδοχέων είναι μόλις ανιχνεύσιμη όπως 

στον οσφρητικό βολβό (ΒΟ, 8 fmoles/mgr ιστού). Αναπτυξιακά παρατηρείται έντονη 

διαφοροποίηση της κατανομής των α2 υποδοχέων με αυξομειώσεις των επιπέδων 

τους ανάλογα με τον τελεγκεφαλικό πυρήνα, με την πλειοψηφία των περιοχών να 

εμφανίζουν αύξηση των επιπέδων τους. Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί ο 

ιππόκαμπος στον οποίο παρατηρείται σταδιακή ελάττωση της συγκέντρωσης των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων. 

Από τη 12η ως και τη 14η  εμβρυϊκή ημέρα τα υψηλότερα επίπεδα α2 υποδοχέων 

(51-113 fmoles/mgr ιστού) παρατηρούνται στον ιππόκαμπο και τον έξω 

διαφραγματικό πυρήνα, μέτρια επίπεδα (30-47 fmoles/mgr ιστού) εμφανίζουν ο 

βασικός πυρήνας, το έξω-ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου νεοραβδωτού (NCdl), το 

αρχέγονο παλαιοραβδωτό (PP), το οσφρητικό φύμα (TO), ο επικλινής (Ac) και ο έσω 

διαφραγματικός πυρήνας (SM). Τη 16η εμβρυϊκή ημέρα υψηλά επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων (51-106 fmoles/mgr ιστού) παρατηρούνται σε όλες τις 

παραπάνω περιοχές καθώς και στο ραχιαίο και κοιλιακό υπερ-ραβδωτό (HV), ενώ 

μέτρια επίπεδα (31-50 fmoles/mgr ιστού) περιέχονται στα υπόλοιπα στρώματα του 

υπερ-ραβδωτού, το έξω και το ενδιάμεσο νεοραβδωτό (LN και NI αντίστοιχα), το 

ακουστικό πεδίο (FL), τον παροσφρητικό λοβό (LPO), το ραχιαίο αρχαιοραβδωτό 

(Ad) και τον απιοειδή φλοιό (CPi). 

Χαμηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (<15 fmoles/mgr ιστού) 

παρατηρούνται κατά την Ε12 στο κοιλιακό υπερ-ραβδωτό (HV) καθώς και το 

ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού (IMHV), το ενδιάμεσο, το κυρίως 

και το οπίσθιο νεοραβδωτό (NI, Ν και NC αντίστοιχα), τον οσφρητικό βολβό, το 

διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο (TSM) και τον πρόσθιο σύνδεσμο (CA). Τη 14η 

εμβρυϊκή ημέρα χαμηλά επίπεδα παρατηρούνται μόνο στο οπίσθιο νεοραβδωτό, τον 

οσφρητικό βολβό και το διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο, ενώ κατά την Ε16 

χαμηλά επίπεδα υπάρχουν μόνο στον οσφρητικό βολβό. 

 

Ραχιαίο όγκωμα (Wulst) 

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μελετήθηκε στο πρόσθιο τμήμα 

  



 

του ραχιαίου ογκώματος που αναλύει κυρίως σωματαισθητικές πληροφορίες. Και τα 

3 τμήματά του, επικουρικό, άνω εμβόλιμο και ραχιαίο υπερ-ραβδωτό (HA, HIS, HD) 

περιέχουν χαμηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων την Ε12 και Ε14, τα 

οποία αυξάνονται σημαντικά την Ε16. 

Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό και ενδιάμεσο τμήμα του (HV και IMHV)  

Αντίθετα, στο κοιλιακό και το ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού 

(HV, IMHV) την Ε12 εμφανίζεται πολύ χαμηλή συγκέντρωση α2 υποδοχέων, που 

όμως στα ακόλουθα αναπτυξιακά στάδια αυξάνεται βαθμιαία. Έτσι, την Ε16 στο 

ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού η συγκέντρωση των υποδοχέων είναι 

μέτρια (38 fmoles/mgr ιστού) ενώ στο κοιλιακό υπερ-ραβδωτό η αύξηση είναι ακόμα 

μεγαλύτερη και τα επίπεδα των υποδοχέων είναι υψηλά (59 fmoles/mgr ιστού). 

 

Νεοραβδωτό 

Η εκτεταμένη αυτή τελεγκεφαλική περιοχή αναλύθηκε τοπογραφικά κατά τον 

προσθοπίσθιο άξονα. Στο έξω νεοραβδωτό (LN) και το ακουστικό πεδίο (FL) η 

συγκέντρωση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι χαμηλή  κατά το διάστημα 

Ε12-Ε14 για να αυξηθεί σημαντικά την Ε16 (31 και 41 fmoles/mgr ιστού αντίστοιχα). 

Στο ενδιάμεσο (NI) και το κυρίως νεοραβδωτό (Ν) η συγκέντρωση των α2 

υποδοχέων εμφανίζει πολύ χαμηλές τιμές την Ε12 (11 και 13 fmoles/mgr ιστού 

αντίστοιχα) αλλά αυξάνεται σταδιακά μεταξύ των ηλικιών που μελετήθηκαν. Στο 

οπίσθιο νεοραβδωτό (NC) οι συγκεντρώσεις α2 υποδοχέων που παρατηρούνται την 

Ε12 και Ε14 είναι από τις χαμηλότερες στον τελεγκέφαλο (<13 fmoles/mgr ιστού), αν 

και αυξάνονται σημαντικά την Ε16 (22 fmoles/mgr ιστού). Στο έξω-ραχιαίο τμήμα 

του οπίσθιου νεοραβδωτού παρατηρείται μια τοπικά αυξημένη συγκέντρωση α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήθηκε. Αν 

και η συγκέντρωσή τους είναι ήδη μέτρια την Ε12 και Ε14 (33-39 fmoles/mgr ιστού), 

αυξάνεται ακόμα περισσότερο την Ε16 (60 fmoles/mgr ιστού). 

 

Βασικός πυρήνας 

Αυτή η περιοχή περιέχει από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων όπως καθορίστηκαν από την παρούσα μελέτη. Τα επίπεδά τους είναι 

μέτρια την Ε12, αλλά μέχρι την Ε16 αυξάνονται εντυπωσιακά (συνολική αύξηση 

200%) για να φτάσουν σε μία από τις υψηλότερες τιμές σε όλον τον εγκέφαλο: 106 

  



 

fmoles/mgr ιστού. 

 

Σύμπλεγμα παλαιοραβδωτού 

Το επαυξημένο παλαιοραβδωτό (PA) αναλύθηκε τοπογραφικά σε ένα πρόσθιο κι 

ένα κυρίως τμήμα. Και οι 2 υποδιαιρέσεις του περιέχουν σταθερά, χαμηλά επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήθηκε (18-

27 fmoles/mgr ιστού). Σταθερά αλλά υψηλότερα επίπεδα α2 υποδοχέων εμφανίζει και 

το οσφρητικό φύμα (41-54 fmoles/mgr ιστού). Ο παροσφρητικός λοβός (LPO) την 

Ε12 και Ε14 παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα α2 υποδοχέων (24 fmoles/mgr ιστού), τα 

οποία όμως αυξάνονται σημαντικά (90%, 46 fmoles/mgr ιστού) την Ε16. Στον 

επικλινή πυρήνα και το αρχέγονο παλαιοραβδωτό η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων 

είναι μέτρια από την Ε12 αλλά αυξάνεται ακόμα περισσότερο την Ε16 (54 και 61 

fmoles/mgr ιστού αντίστοιχα). 

 

Σύμπλεγμα αρχαιοραβδωτού 

Στο ραχιαίο αρχαιοραβδωτό παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων την Ε12 και την  Ε14, για να αυξηθούν σημαντικά (60%, 40 fmoles/mgr 

ιστού) την Ε16. Αντίθετα στο κοιλιακό αρχαιοραβδωτό (Av) και τον ταινιοειδή 

πυρήνα (Tn) τα επίπεδα των α2 υποδοχέων είναι σταθερά και χαμηλά, αν και την Ε16 

διαφέρουν στατιστικά από αυτά των 2 άλλων ηλικιών. 

 

Μεταιχμιακό σύστημα 

Ο οσφρητικός βολβός (ΒΟ) περιέχει τα χαμηλότερα επίπεδα α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων στο φυσιολογικά αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο πτηνού καθόλη την 

περίοδο που μελετήθηκε (<15 fmoles/mgr ιστού).  

Αντίθετα, ο ιππόκαμπος (Hp) που αναλύθηκε τοπογραφικά σε πρόσθιο, μέσο και 

οπίσθιο τμήμα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε όλη 

την αναπτυξιακή περίοδο που μελετήθηκε. Το πρόσθιο τμήμα παρουσιάζει τα 

χαμηλότερα σχετικά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (περίπου 50 

fmoles/mgr ιστού) ενώ το οπίσθιο τα υψηλότερα (65-113 fmoles/mgr ιστού). Πάντως 

και τα 3 τμήματα εμφανίζουν μία μείωση της συγκέντρωσης των α2 υποδοχέων κατά 

την ανάπτυξη, φαινόμενο που δεν παρατηρήθηκε σε καμία άλλη εγκεφαλική περιοχή. 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τόσο στο πρόσθιο όσο και στο μέσο τμήμα οι 

  



 

μεταβολές των επιπέδων των α2 υποδοχέων δεν είναι στατιστικά σημαντικές, 

αντίθετα στο οπίσθιο τμήμα τα επίπεδα των α2 υποδοχέων διαφέρουν στατιστικά 

μεταξύ των σταδίων της μελέτης. 

Η παραϊπποκάμπια χώρα (APH) παρουσιάζει σταθερά επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων (27-31 fmoles/mgr ιστού) σε όλη την αναπτυξιακή 

περίοδο που μελετήσαμε. Στην έξω-ραχιαία φλοιοειδής περιοχή (CDL) και τον 

απιοειδή φλοιό (CPi) η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων είναι χαμηλή την Ε12 και 

Ε14, αλλά αυξάνεται  την Ε16 

Από τους διαφραγματικούς πυρήνες, ο έξω διαφραγματικός (SL) εμφανίζει 

υψηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων το διάστημα Ε12-Ε14 (54 

fmoles/mgr ιστού), τα οποία αυξάνονται ακόμα περισσότερο την Ε16 (79 fmoles/mgr 

ιστού). Ο έσω διαφραγματικός πυρήνας (SM) περιέχει λιγότερους α2 υποδοχείς, με 

μέτρια επίπεδα το διάστημα Ε12-Ε14 (38 fmoles/mgr ιστού) που όμως αυξάνονται 

σημαντικά την Ε16 (60 fmoles/mgr ιστού). 

 

Λευκή ουσία 

Η συγκέντρωση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο πρόσθιο τμήμα της έξω 

προσθεγκεφαλικής δεσμίδας (FPLro) είναι σταθερή και χαμηλή από την Ε12 ως την 

Ε16 (18-24 fmoles/mgr ιστού). Αντίθετα, στον πρόσθιο σύνδεσμο (CA) και το 

διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο (TSM) η συγκέντρωσή τους είναι πολύ χαμηλή 

κατά την Ε12 (10-12 fmoles/mgr ιστού), ενώ αυξάνεται σημαντικά την Ε16 (24-26 

fmoles/mgr ιστού).  

 

2Β. Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από 

καταστροφή τμήματος του τελεγκεφάλου κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. 

Αφού προσδιορίστηκε το φυσιολογικό πρότυπο έκφρασης των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στον αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο πτηνού 

διερευνήθηκε η επίδραση ετερόπλευρης καταστροφής τμήματος του τελεγκεφάλου 

στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων (ΕΙΚΟΝΑ 21). Σκοπός ήταν να 

μελετηθεί η αντίδραση του αναπτυσσόμενου νευρικού συστήματος στην εξωγενή 

τροποποίηση της οργάνωσής του και η συμμετοχή των α2 υποδοχέων σε αυτά τα 

φαινόμενα. Καθώς και η διερεύνηση της δράσης όμοιων ή διακριτών μηχανισμών 

απόκρισης μετά από καταστροφή διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών (σύγκριση με  

  



 

 

 

  



 

την απόκριση στη λύση της οπτικής καλύπτρας). 

Έγινε χειρουργική λύση του δεξιού τελεγκεφάλου σε έμβρυα ορτυκιού 14ης 

ημέρας. Η έκταση της λύσης είναι όμοια με αυτή που περιγράφεται στο Γ1Β. Οι 

μεταβολές στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων λόγω της 

καταστροφής του τελεγκεφάλου μελετήθηκαν έπειτα από επιβίωση 2 ημερών, τη 16η 

εμβρυϊκή ημέρα, λίγο πριν την εκκόλαψη. Κανένα ζώο δεν κατάφερε να εκκολαφθεί. 

Επειδή η καταστροφή του τελεγκεφάλου ήταν ετερόπλευρη, η κατανομή των α2 

υποδοχέων προσδιορίστηκε χωριστά στα 2 εγκεφαλικά ημισφαίρια, αφού είναι 

δυνατόν η επίδρασή της να είναι διαφορετική στις 2 πλευρές. Από τη στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων (ανάλυση διασποράς μίας ανεξάρτητης μεταβλητής με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις) προέκυψε ότι ανεξάρτητα από τη λύση η 

συγκ αδρενεργικών υψη τ ρ στη δεξιά

πλευ λου στις περιοχές: κ ι κ  τμή  έξω γονατώδους σ ατο  

(GLv νας (Ov), οπίσθιο τμήμα της κεντρικής φαιάς ουσίας (GCt-p) 

και μεγαλοκυτταρικός θμικό πυρήνας ( c). ε καμία π ρίπτω η η ιαφο  δε  

ξεπερ

ΝΑΚΑΣ 17α
Κατανομή ν α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιοχές ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ύω  ορτυκι
(Coturnix japonica ) 16ης ημέρας,  2 ημέρες μετά από λύση τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ
Ραχιαίο Όγκωμα (Wuls

έντρωση των α2 νορ  υποδοχέων είναι λό ε η   

ρά του εγκεφά οιλ α ό μα ώμ ς

), ωοειδής πυρή

 ισ Im  Σ  ε σ   δ ρά ν

νά το 10%. 

ΠΙ
τω εμβρ ν ού 

ΛΥΣΗ
Τιμή p

t

  

) ΛΥΣΗ)
ικουρικό Υπερ-ραβδωτό

πρόσθιο τμήμα (HAr) 36,9 ± 3,8 36,7 ± 3,1 46,5 ± 3,2 * 48,5 ± 2,0 * 0,026
ικουρικό Υπερ-ραβδωτό (HA) 4,6 ,9 4,6 ,7 6,7 ,5 * ,5 ,1 * 0,040

Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό,
σθιο τμήμα (HISr) 0,5 ,3 8,7 ,2 2,3 ,0 4,4 ,0

Άνω Εμβόλιμο Υπερ-ραβδωτό (HIS) 40,7 ± 5,4 39,6 ± 3,8 50,2 ± 2,2 * 52,9 ± 1,4 * 0,019
ιαίο Υπερ-ραβδωτό
σθιο τμήμα (HDr) 5,4 ,6 3,9 ,5 9,5 ,4 2,1 ,7
ιαίο Υπερ-ραβδωτό  (HD) ,2 0,6 1,7 ,9 4,3 9 5,1 ,1

ιαίο Έπαρμα Κοιλίας (DVR)
ιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 

πρόσθιο τμήμα (HVr) 58,9 ± 14,9 59,7 ± 15,4 71,8 ± 7,4 72,7 ± 7,3
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό (HV) 58,4 ± 19,0 56,9 ± 17,5 64,8 ± 6,8 59,9 ± 9,6
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό, 
ενδιάμεσο τμήμα (IMHV) 38,0 ± 7,0 38,0 ± 6,7 44,3 ± 4,8 *
Εξωραβδωτό (E) 23,9 ± 5,2 22,8 ± 2,9 20,2 ± 1,3 21,4 ± 2,7
Στεφάνη Εξωραβδωτού (Ebelt) 48,7 ± 3,5 45,4 ± 2,6 47,8 ± 4,3 50,1 ± 6,6
Βασικός πυρήνας (Bas) 106,5 ± 2,7 105,1 ± 5,4 124,9 ± 5,0 * 124,2 ± 5,6 * 0,021
Πρόσθιο-έξω Νεοραβδωτό (Nfl) 28,2 ± 5,6 27,8 ± 3,8 33,0 ± 2,5 31,3 ± 1,5
Έξω Νεοραβδωτό (LN) 31,3 ± 1,2 30,6 ± 0,5 37,0 ± 1,3 33,8 ± 5,6
Ενδιάμεσο Νεοραβδωτό (NI) 33,3 ± 2,1 34,1 ± 1,4 33,2 ± 0,8 33,4 ± 2,1
Νεοραβδωτό (N) 29,1 ± 6,9 29,6 ± 6,2 30,0 ± 2,3 *
Ακουστικό πεδίο (FL) 41,4 ± 5,8 39,6 ± 5,6 45,6 ± 1,2 *
Οπίσθιο Νεοραβδωτό,
έξω-ραχιαίο τμήμα (NCdl) 61,5 ± 8,0 58,9 ± 7,1 70,0 ± 3,7 *
Οπίσθιο Νεοραβδωτό (NC) 21,9 ± 1,6 21,3 ± 1,0 25,0 ± 2,4 *

Σύμπλεγμα Παλαιοραβδωτού
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 44,2 ± 2,8 47,5 ± 4,9 42,4 ± 0,4 41,7 ± 2,2
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό, 
πρόσθιο τμήμα (PAr) 26,1 ± 2,9 26,8 ± 1,5 28,5 ± 2,3 29,0 ± 2,5
Επαυξημένο Παλαιοραβδωτό (PA) 24,6 ± 1,3 24,8 ± 1,3 23,0 ± 1,9 24,0 ± 2,4
Αρχέγονο Παλαιοραβδωτό (PP) 61,3 ± 5,6 60,3 ± 4,2 50,2 ± 1,9 * 50,2 ± 2,2 * 0,041
Οσφρητικό Φύμα (TO) 54,0 ± 2,0 53,6 ± 3,2 48,8 ± 2,3 47,6 ± 2,5
Επικλινής πυρήνας (Ac) 53,4 ± 3,2 55,3 ± 1,4 51,1 ± 2,9 51,0 ± 2,2

Σύμπλεγμα Αρχαιοραβδωτού
Ραχιαίο Αρχαιοραβδωτό (Ad) 39,4 ± 3,7 39,6 ± 2,4 40,7 ± 2,6 *
Κοιλιακό Αρχαιοραβδωτό (Av) 24,1 ± 1,8 25,0 ± 2,3 24,3 ± 0,9 *
Ταινιοειδής πυρήνας (Tn) 29,2 ± 1,9 30,6 ± 2,6 32,5 ± 2,3 30,0 ± 1,5

Μεταιχμιακό Σύστημα
Οσφρητικός Βολβός (BO) 15,2 ± 0,6 14,8 ± 0,3 13,4 ± 1,0 15,7 ± 1,4
Ιππόκαμπος, πρόσθιο τμήμα (Hp-ro) 50,3 ± 1,3 51,2 ± 2,8 70,7 ± 7,6 * 52,9 ± 9,0 0,004
Ιππόκαμπος, μέσο τμήμα (Hp-md) 63,1 ± 3,2 63,9 ± 2,0 85,4 ± 10,6 63,6 ± 12,2
Ιππόκαμπος, οπίσθιο τμήμα (Hp-cd) 65,2 ± 1,8 64,0 ± 3,6 100,4 ± 7,0 * 91,3 ± 5,9 * 0,001
Παραϊπποκάμπια χώρα (APH) 30,5 ± 1,5 31,5 ± 1,1 38,5 ± 7,3 *
Έξω-ραχιαία Φλοιοειδής περιοχή (CDL) 27,7 ± 1,2 27,1 ± 0,3 29,5 ± 2,0 *
Απιοειδής Φλοιός (CPi) 32,9 ± 0,7 34,5 ± 1,6 30,4 ± 2,5 *
Έξω Διαφραγματικός πυρήνας (SL) 79,9 ± 4,8 78,4 ± 4,5 74,5 ± 8,9 71,5 ± 6,1
Έσω Διαφραγματικός πυρήνας (SM) 59,5 ± 2,2 59,6 ± 4,3 47,7 ± 1,6 * 46,6 ± 1,7 * 0,004

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΩΑ ΩΑ ΜΕ ΛΥΣΗ

(
Επ ,

Επ 3 ± 1 3 ± 1 4 ± 4 47 ± 4

πρό  5 ± 9 4 ± 8 6 ± 4 6 ± 7

Ραχ ,
πρό 5 ± 8 5 ± 9 5 ± 5 6 ± 6
Ραχ 45 ± 1 4 ± 8 5 ± 2, 5 ± 2

Ραχ
Κο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17β
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιοχές ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΥ εμβρύων ορτυκιού 
(Coturnix japonica ) 16ης ημέρας,  2 ημέρες μετά από λύση τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΛΥΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p
Θάλαμος (ΛΥΣΗ)

Πρόσθιος Έξω Ραχιαίος πυρήνας (DLA) 15,3 ± 0,8 16,2 ± 0,3 12,6 ± 1,0 * 13,7 ± 0,5 * 0,007
Πρόσθιος Έσω Ραχιαίος πυρήνας (DMA) 59,9 ± 1,4 56,3 ± 1,9 53,7 ± 2,5 * 51,5 ± 0,5 * 0,013
Οπίσθιος Έξω Ραχιαίος πυρήνας (DLP) 29,2 ± 2,2 30,5 ± 3,1 28,7 ± 1,6 28,5 ± 2,0
Οπίσθιος Έσω Ραχιαίος πυρήνας (DMP) 43,8 ± 5,6 44,4 ± 3,2 34,7 ± 2,2 35,7 ± 3,1
Έξω πυρήνας Ηνίας (HL) 137,1 ± 4,8 142,6 ± 8,4 120,0 ± 9,8 110,2 ± 17,0
Έσω πυρήνας Ηνίας (HM) 96,8 ± 1,7 96,6 ± 1,1 89,6 ± 2,7 * 90,8 ± 1,0 * 0,014
Έξω Γονατώδες Σώμα (GLv) 43,4 ± 3,9 43,7 ± 2,4 35,2 ± 2,5 36,1 ± 2,4
Στρόγγυλος πυρήνας (ROT) 25,8 ± 5,4 26,2 ± 5,5 18,1 ± 0,9 17,7 ± 1,5
Ωοειδής πυρήνας (Ov) 13,7 ± 1,4 15,0 ± 1,1 10,9 ± 1,3 11,8 ± 0,9
Υποστρόγγυλος πυρήνας (SRt) 43,5 ± 2,3 45,0 ± 3,2 49,0 ± 2,9 * 43,2 ± 2,4
Εξωτερική Κυτταρική Στιβάδα (SCE) 53,5 ± 4,9 53,0 ± 3,8 55,3 ± 3,7 54,1 ± 3,5
Εμβόλιμος Θαλαμικός πυρήνας (ICT) 27,0 ± 2,4 27,2 ± 1,7 20,6 ± 1,0 * 20,9 ± 1,0 * 0,013
Προτετραδυμικός πυρήνας (PT) 53,8 ± 7,3 55,1 ± 6,0 46,1 ± 5,8 42,3 ± 2,7
Έξω Σπειροειδής πυρήνας (SpL) 160,8 ± 18,4 155,4 ± 25,5 126,4 ± 9,7 134,3 ± 11,9
Κεντρική φαιά Ουσία (GCt) 35,3 ± 2,4 34,6 ± 2,5 34,4 ± 3,9 32,6 ± 2,5

Υποθάλαμος
Προοπτική περιοχή (POA) 62,8 ± 8,0 63,5 ± 9,0 50,0 ± 2,0 51,0 ± 4,3
Έσω Προοπτικός πυρήνας (POM) 61,6 ± 4,8 62,2 ± 4,9 58,2 ± 6,8 58,9 ± 8,1
Υπερχιασματικός πυρήνας (SCN) 134,6 ± 10,4 132,4 ± 7,5 117,7 ± 9,8 116,1 ± 9,2
Πρόσθιος 'Εσω πυρήνας Υποθαλάμου (AM) 47,4 ± 2,4 46,0 ± 2,6 41,7 ± 4,4 43,3 ± 5,4
Παρακοιλιακός  πυρήνας (PVN) 57,3 ± 2,0 58,2 ± 2,2 53,1 ± 3,6 52,7 ± 4,4
Έσω Κοιλιακός πυρήνας Υποθαλάμου (VMN) 33,9 ± 2,3 33,3 ± 1,4 36,0 ± 1,6 35,7 ± 1,9
Έξω Υποθαλαμική Περιοχή (LHyp) 81,0 ± 5,5 79,7 ± 4,6 80,3 ± 1,3 82,6 ± 1,1
Κάτω Υποθαλαμικός πυρήνας  (IH) 32,4 ± 3,1 32,4 ± 3,9 32,6 ± 2,6 33,0 ± 2,8
Έσω πυρήνας Μαστίων (MM) 128,3 ± 5,8 133,8 ± 6,4 123,3 ± 11,0 123,0 ± 9,2
Χοανικός πυρήνας (IN) 29,9 ± 1,8 30,6 ± 2,0 28,2 ± 1,8 29,5 ± 1,3

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΜΕ ΛΥΣΗ

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από 
λύση του δεξιού τελεγκεφάλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17γ
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε περιοχές ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
και σε ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ εμβρύων ορτυκιού (Coturnix japonica ) 16ης ημέρας, 2 ημέρες μετά 
από λύση τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΛΥΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p
Μεσεγκέφαλος (ΛΥΣΗ)

Εξωμαστικός πυρήνας (nBOR) 29,4 ± 0,9 29,0 ± 0,6 26,2 ± 2,9 26,5 ± 3,0
Ερυθρός πυρήνας (Ru) 61,0 ± 7,6 61,6 ± 6,8 61,8 ± 5,6 62,7 ± 2,9
Πυρήνας Οφθαλμοκινητικού νεύρου  (OM) 12,9 ± 1,2 13,3 ± 1,3 10,7 ± 0,7 11,0 ± 0,7
Μεσοδιδύμιος πυρήνας (ICo) 53,1 ± 1,0 51,8 ± 1,3 55,1 ± 2,0 52,2 ± 0,9
Έξω Ραχιαίος Μεσεγκεφαλικός πυρήνας (MLd) 30,3 ± 5,0 30,8 ± 4,6 30,7 ± 2,3 31,9 ± 2,4
Μέλαινα Ουσία (TPc) 42,5 ± 0,6 41,6 ± 1,3 44,3 ± 2,2 45,4 ± 1,2
Κοιλιακή Περιοχή του Tsai, έξω τμήμα (AVText) 62,5 ± 4,2 63,6 ± 6,0 68,5 ± 3,9 60,5 ± 0,7
Κοιλιακή Περιοχή του Tsai, έσω τμήμα (AVTint) 54,2 ± 3,0 55,8 ± 2,9 46,9 ± 3,6 46,8 ± 2,6
Μεσοσκελιαίος πυρήνας (IP) 31,9 ± 3,1 32,3 ± 2,6 27,1 ± 5,0 26,9 ± 5,1
Κεντρική Φαιά Ουσία, οπίσθιο τμήμα (GCt-p) 36,3 ± 3,9 37,3 ± 3,1 35,8 ± 2,4 36,8 ± 2,6
Κόλπωμα Χοάνης (RI) 27,0 ± 3,9 26,9 ± 3,8 39,3 ± 4,2 37,4 ± 3,5

Ισθμικό Σύμπλεγμα
Μεγαλοκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Imc) 28,2 ± 2,4 28,8 ± 2,9 17,4 ± 1,6 * 18,7 ± 1,5 * 0,007
Μικροκυτταρικός Ισθμικός πυρήνας (Ipc) 18,1 ± 0,7 18,8 ± 1,5 13,1 ± 1,4 * 13,8 ± 1,7 * 0,035
Ισθμο-οπτικός πυρήνας (IO) 14,2 ± 1,7 14,1 ± 1,9 12,8 ± 1,2 11,7 ± 1,8
Ημισεληνοειδής πυρήνας (SLu) 22,7 ± 2,7 21,7 ± 3,5 19,2 ± 1,1 19,0 ± 1,2

Γέφυρα
Υπομέλανας Τόπος (LoC) 84,6 ± 9,4 87,0 ± 13,2 79,2 ± 4,6 84,0 ± 9,7
Υπο-υπομέλανας πυρήνας (SC) 43,5 ± 5,8 45,6 ± 6,3 52,2 ± 15,6 58,7 ± 0,3
Οπίσθιος Δικτυωτός πυρήνας Γέφυρας (RPc) 29,1 ± 2,9 28,2 ± 3,0 26,6 ± 1,0 * 27,5 ± 1,1
Οπίσθιος Γραμμικός πυρήνας (LC) 27,0 ± 3,2 27,1 ± 2,5 25,3 ± 1,6 24,3 ± 1,0
Έξω Γεφυρικός πυρήνας (PL) 29,5 ± 1,2 29,9 ± 1,3 27,7 ± 4,5 28,7 ± 4,2
Έσω Γεφυρικός πυρήνας (PM) 39,0 ± 7,2 40,1 ± 7,1 33,7 ± 1,5 33,9 ± 2,5

Λευκή Ουσία
Διαφραγματομεσεγκεφαλικό Δεμάτιο (TSM) 26,4 ± 7,7 26,5 ± 6,4 31,6 ± 5,4 31,6 ± 4,6
Έξω Προσθεγκεφαλική Δεσμίδα,
πρόσθιο τμήμα (FPLro) 24,6 ± 1,7 24,0 ± 2,4 23,3 ± 1,4 24,8 ± 0,9
Έξω Προσθεγκεφαλική Δεσμίδα,
οπίσθιο τμήμα (FPLcd) 94,2 ± 8,5 91,8 ± 9,0 86,8 ± 8,5 83,4 ± 10,5
Οπτική Ταινία (TrO) 22,7 ± 1,9 22,2 ± 1,1 22,3 ± 0,9 22,3 ± 1,1
Πρόσθιος Σύνδεσμος (CA) 23,8 ± 1,4 20,9 ± 2,0
Καλυπτρικός Σύνδεσμος (CT) 13,2 ± 1,9 14,7 ± 1,4
Οφθαλμοκινητικό νεύρο (NIII) 11,7 ± 1,0 12,0 ± 2,5 12,8 ± 1,7 11,9 ± 2,7

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΜΕ ΛΥΣΗ

Η καταστροφή τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου προκαλεί αμφίπλευρη μείωση 

της συγκέντρωσης των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε αρκετές περιοχές 

ολόκληρου του εγκεφάλου (ΠΙΝΑΚΑΣ 17α-γ): στο αρχέγονο παλαιοραβδωτό (PP), 

στους πυρήνες έσω διαφραγματικό (SM), έσω πυρήνα της ηνίας (HM), πρόσθιο έξω, 

πρόσθιο έσω και εμβόλιμο θαλαμικό (DLA, DMA, ICT), μεγαλοκυτταρικό και 

μικροκυτταρικό ισθμικό (Imc, Ipc). Η μεγαλύτερη μείωση 35% παρατηρείται στο 

  



 

πυρήνα μεγαλοκυτταρικό ισθμικό, ενώ ακολουθούν ο μικροκυτταρικός ισθμικός με 

28% και οι έσω διαφραγματικός και εμβόλιμος θαλαμικός με 23%. Αντίθετα αύξηση 

των επιπέδων των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων παρατηρείται αποκλειστικά σε 

τελεγκεφαλικές περιοχές: τόσο στο σωματαισθητικό όσο και στο οπτικό τμήμα του 

επικουρικού υπερ-ραβδωτού (HAr, HA), στο άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό (HIS), στο 

βασικό πυρήνα (Bas) και το οπίσθιο τμήμα του ιπποκάμπου (Hp-cd). Η υψηλότερη 

αύξηση, περίπου 50%, εμφανίζεται στον ιππόκαμπο. Ενώ και τα 3 τμήματα του υπερ-

ραβδωτού παρουσιάζουν την ίδια αύξηση 33% στα επίπεδα των α2 υποδοχέων. 

Αντίπλευρα της τελεγκεφαλικής λύσης παρατηρείται μείωση της πυκνότητας των 

α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον ουραίο δικτυωτό πυρήνα της γέφυρας (RPc) 

ενώ αύξηση στο πρόσθιο τμήμα του ιπποκάμπου (40%) και τον υποστρόγγυλο 

πυρήνα (SRt).  

Η ετερόπλευρη καταστροφή του τελεγκεφάλου έχει πολύ περιορισμένη επίδραση 

στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων της οπτικής καλύπτρας 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 18α-β): μειώνει αμφίπλευρα τα επίπεδά τους στο πρόσθιο-κοιλιακό 

τμήμα των εν τω βάθει υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας, 

ενώ μειώνει ομόπλευρα τα επίπεδά τους στο πρόσθιο-ραχιαίο τμήμα των επιπολής 

υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας (25% μείωση). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18α
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ εμβρύων 
ορτυκιού (Coturnix japonica ) 16ης ημέρας,  2 ημέρες μετά από λύση τμήματος του δεξιού 
τελεγκεφάλου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΛΥΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p
ΡΑΧΙΑΙΑ (ΛΥΣΗ)
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 74,4 ± 2,2 76,3 ± 1,6 71,5 ± 5,9 57,7 ± 1,6 * 0,002
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 34,7 ± 5,0 34,1 ± 4,6 29,1 ± 0,9 27,8 ± 1,7
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 35,1 ± 2,7 34,8 ± 2,8 31,6 ± 0,8 31,1 ± 0,4

ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 64,1 ± 8,9 65,9 ± 5,1 63,4 ± 6,5 57,5 ± 4,3
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 35,4 ± 2,6 35,3 ± 2,5 32,1 ± 1,1 31,7 ± 1,3
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 33,3 ± 1,8 34,3 ± 1,9 32,6 ± 1,8 33,7 ± 0,5

ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 58,7 ± 14,7 63,4 ± 6,8 52,5 ± 3,3 54,7 ± 4,1
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 36,7 ± 1,6 36,9 ± 1,1 32,8 ± 1,4 * 30,9 ± 1,5 * 0,024
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 35,8 ± 0,5 35,6 ± 0,5 34,9 ± 2,0 33,7 ± 1,1

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΜΕ ΛΥΣΗ

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.
  



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18β
Κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στη ΜΕΣΗ και ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ    
εμβρύων ορτυκιού (Coturnix japonica ) 16ης ημέρας,  2 ημέρες μετά από λύση τμήματος του δεξιού
τελεγκεφάλου.
Δίνονται οι μέσοι όροι ± τυπικό σφάλμα σε fmoles/mgr ιστού 
Εγκεφαλική περιοχή ΛΥΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p
ΜΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΛΥΣΗ)

ΡΑΧΙΑΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 61,7 ± 2,9 64,5 ± 2,0 67,9 ± 6,7 56,0 ± 6,0
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 32,9 ± 1,9 33,5 ± 2,6 31,9 ± 3,2 32,0 ± 3,9
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 31,9 ± 2,2 32,9 ± 1,5 32,5 ± 4,2 33,4 ± 3,1
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 18,1 ± 0,5 18,0 ± 1,2 18,0 ± 4,2 20,3 ± 3,6
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 26,6 ± 0,4 27,7 ± 0,2 30,8 ± 4,1 31,7 ± 4,4
ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 57,2 ± 5,9 56,2 ± 2,8 53,6 ± 2,0 50,0 ± 2,1
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 35,1 ± 1,7 35,5 ± 2,1 36,0 ± 3,8 33,8 ± 2,4
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 34,4 ± 1,4 34,1 ± 1,5 36,3 ± 3,9 35,0 ± 2,7
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 12,5 ± 3,8 14,4 ± 2,9 17,1 ± 3,9 16,0 ± 3,7
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 24,3 ± 0,8 24,8 ± 2,6 22,0 ± 2,3 21,7 ± 1,4
ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 55,8 ± 4,8 52,9 ± 3,5 51,3 ± 4,9 47,2 ± 3,1
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 38,6 ± 1,5 35,3 ± 1,6 39,5 ± 5,0 36,8 ± 2,6
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 38,1 ± 1,5 36,5 ± 0,7 39,1 ± 4,0 36,9 ± 2,4
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 12,2 ± 1,0 15,5 ± 1,9 14,3 ± 1,7 16,6 ± 0,6
Περικοιλιακή Φαιά Στιβάδα (SGP) 31,1 ± 3,0 29,3 ± 3,2 31,7 ± 3,9 31,1 ± 2,6

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ
ΡΑΧΙΑΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 61,5 ± 4,9 60,6 ± 5,5 56,3 ± 7,1 52,8 ± 5,4
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 35,9 ± 4,1 34,1 ± 3,7 32,6 ± 3,6 32,0 ± 3,4
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 34,6 ± 1,8 37,1 ± 3,1 34,4 ± 5,3 32,6 ± 3,6
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 15,9 ± 1,2 14,5 ± 0,8 15,9 ± 3,7 15,8 ± 2,8
ΠΛΑΓΙΑ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 58,8 ± 5,9 56,0 ± 7,8 52,9 ± 7,8 51,4 ± 4,7
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 38,8 ± 6,0 40,3 ± 5,0 36,3 ± 5,2 36,4 ± 4,0
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 40,3 ± 3,2 41,4 ± 3,6 36,4 ± 5,4 36,3 ± 4,3
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 11,6 ± 1,9 11,0 ± 1,4 10,7 ± 3,4 10,9 ± 2,4
ΚΟΙΛΙΑΚΗ
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
επιπολής υποστιβάδες a-g  (SGFSs) 63,0 ± 9,6 57,9 ± 4,3 52,8 ± 5,7 51,0 ± 4,8
Επιφανειακή Φαιά και Λευκή Στιβάδα,
εν τω βάθει υποστιβάδες h-j  (SGFSd) 40,6 ± 4,6 40,9 ± 3,8 37,0 ± 5,0 38,0 ± 3,8
Κεντρική Φαιά Στιβάδα (SGC) 43,0 ± 4,3 43,8 ± 3,1 38,5 ± 5,0 37,3 ± 3,9
Κεντρική Λευκή Στιβάδα (SAC) 11,6 ± 2,1 10,8 ± 1,5 8,6 ± 2,5 9,5 ± 2,3

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΜΕ ΛΥΣΗ

  
Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.



 

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην 
πρόσθια-ραχιαία οπτική καλύπτρα μετά από λύση του δεξιού 

τελεγκεφάλου
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3Α. Μεταβολές βιοχημικών χαρακτηριστικών α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων μετά από μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής 

ερεθίσματος σε τελεγκεφαλικές περιοχές. 

Η συμβολή εξωγενών παραγόντων όπως η εμπειρία, στην οργάνωση του 

νευρικού συστήματος μελετήθηκε με τη χρήση μίας δοκιμασίας μάθησης-μνήμης, της 

μονοσυνεδριακής εκπαίδευσης παθητικής αποφυγής ερεθίσματος. Σε νεοσσούς 

όρνιθας (Gallus domesticus) που εκπαιδεύτηκαν με αυτή τη δοκιμασία, 

προσδιορίστηκαν οι μεταβολές που προκαλούνται στους α2 νοραδρενεργικούς 

υποδοχείς ως αποτέλεσμα της δημιουργίας μνήμης. Συγκεκριμένα καθορίστηκαν με 

in vitro αυτοραδιογραφία, οι κινητικές παράμετροι (Kd, Bmax) των α2 υποδοχέων 

και οι τυχόν τροποποιήσεις τους μετά τη μαθησιακή διαδικασία, για 2 δεσμευτές που 

αναγνωρίζουν ειδικά τους α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς: τη ραουβολσίνη και την 

κλονιδίνη.  

Η κατανομή των θέσεων δέσμευσης για τους δύο δεσμευτές είναι παρόμοια, αν 

και τα επίπεδα των θέσεων δέσμευσης για τη ραουβολσίνη είναι υψηλότερα από αυτά 

για την κλονιδίνη. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

παρατηρούνται στο κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, τόσο στο επιπολής όσο και στο εν τω 

βάθει τμήμα του (HVd, HVv), το άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό  (HIS), το βασικό 

πυρήνα (Bas), το αρχέγονο παλαιοραβδωτό (PP), τον έξω διαφραγματικό πυρήνα 

  



 

(SL) και τη στεφάνη του εξωραβδωτού (Ebelt). Μέτρια συγκέντρωση α2 υποδοχέων 

εμφανίζουν το επικουρικό υπερ-ραβδωτό (HA), η παραϊπποκάμπια χώρα (APH), το 

νεοραβδωτό (N), το αρχαιοραβδωτό (A), το επαυξημένο παλαιοραβδωτό (PA), ο 

παροσφρητικός λοβός (LPO) και ο έσω διαφραγματικός πυρήνας (SM). Πολύ χαμηλά 

επίπεδα α2 υποδοχέων περιέχονται στον ιππόκαμπο (Hp) και το εξωραβδωτό (E). 

α2 Νοραδρενεργικοί Υποδοχείς

ΕΙΚΟΝΑ 22. Αυτοραδιογραφικές εικόνες που παρουσιάζουν την κατανομή των α2
νοραδρενεργικών υποδοχέων σε τελεγκεφαλικές περιοχές στο επίπεδο του ενδιάμεσου
τμήματος του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού (IMHV) νεοσσού όρνιθας Ν1. Για
συντομογραφίες βλ. κείμενο.

SLLPO

Ebelt

HVd Hp

3H-κλονιδίνη

APH

3
nC

t

H-ραουβολσίνη
i/mgr

issue
10,0

3,0

1,0

0,2

0

HVv

PP
PA

E

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
Σταθερές αποδέσμευσης (Kd) 3H-κλονιδίνης και 3H-ραουβολσίνης σε α2 
νοραδρενεργικούς υποδοχείς τελεγκεφαλικών περιοχών νεοσσών όρνιθας 
(Gallus domesticus ) μετά από δοκιμασία μάθησης-μνήμης.
Οι τιμές είναι οι μέσοι όροι  ± τυπικό σφάλμα, όπως καθορίστηκαν με ανάλυση 
κατά Scatchard (n=9 ζώα/ομάδα).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p

3H-κλονιδίνη
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
επιπολής τμήμα (HVd) 2,1 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,5 ± 0,1 2,4 ± 0,1
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
εν τω βάθει τμήμα (HVv) 2,1 ± 0,2 2,1 ± 0,2 2,0 ± 0,1 2,3 ± 0,1
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 3,2 ± 0,5 3,8 ± 0,8 3,6 ± 1,0 3,4 ± 0,6
Αρχαιοραβδωτό (A) 3,3 ± 0,5 3,4 ± 0,9 3,2 ± 0,2 3,8 ± 0,7

3H-ραουβολσίνη
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
επιπολής τμήμα (HVd) 1,9 ± 0,0 1,9 ± 0,1 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,1
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
εν τω βάθει τμήμα (HVv) 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,7 ± 0,1
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 2,6 ± 0,3 2,6 ± 0,3 2,6 ± 0,2 2,7 ± 0,2
Εξωραβδωτό (E) 4,4 ± 1,4 3,8 ± 0,7 4,5 ± 0,7 4,1 ± 1,0
Αρχαιοραβδωτό (A) 2,7 ± 0,4 2,1 ± 0,2 2,2 ± 0,2 2,2 ± 0,1

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΑ ΖΩΑ

  



 

Σε τελεγκεφαλικές περιοχές με γνωστή (κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, παροσφρητικός 

λοβός και αρχαιοραβδωτό) ή πιθανή (εξωραβδωτό) συμμετοχή σε διεργασίες 

μάθησης-μνήμης έγινε ανάλυση κατά Scatchard των κινητικών χαρακτηριστικών της 

πρόσδεσης 3H-ραουβολσίνης και 3H-κλονιδίνης σε α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς. 

Η ανάλυση έδειξε ότι και για τους δύο δεσμευτές στον τελεγκέφαλο των νεοσσών 

υπάρχει μία θέση δέσμευσης υψηλής συγγένειας. Η συγγένεια (Kd) της ραουβολσίνης 

για τις θέσεις δέσμευσής της είναι από 1,6 έως 4,5 για το εν τω βάθει τμήμα του 

κοιλιακού υπερ-ραβδωτού και το εξωραβδωτό αντίστοιχα, ενώ για την κλονιδίνη 

είναι από 2,0 έως 3,8 για το εν τω βάθει τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού και τον 

παροσφρητικό λοβό και το αρχαιοραβδωτό αντίστοιχα. Για το εξωραβδωτό, η Kd της 

κλονιδίνης δε μπορεί να προσδιοριστεί λόγω των χαμηλών επιπέδων των θέσεων 

δέσμευσής της. Ειδικά για το εν τω βάθει τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού η Kd 

της ραουβολσίνης είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη της κλονιδίνης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20
Μέγιστος αριθμός θέσεων δέσμευσης (Bmax) 3H-κλονιδίνης και 3H-ραουβολσίνης   
σε α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς τελεγκεφαλικών περιοχών νεοσσών όρνιθας 
(Gallus domesticus ) μετά από δοκιμασία μάθησης-μνήμης.
Οι τιμές είναι οι μέσοι όροι  ± τυπικό σφάλμα, εκφρασμένες σε fmoles/mgr ιστού 
όπως καθορίστηκαν με ανάλυση κατά Scatchard (n=9 ζώα/ομάδα).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ Τιμή p

3H-κλονιδίνη
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
επιπολής τμήμα (HVd) 43,4 ± 1,1 43,2 ± 1,4 45,7 ± 1,8 44,9 ± 1,9
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
εν τω βάθει τμήμα (HVv) 52,4 ± 1,0 51,5 ± 1,8 52,0 ± 1,4 51,5 ± 1,6
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 30,4 ± 1,7 35,6 ± 2,8 31,9 ± 3,1 33,0 ± 2,1
Αρχαιοραβδωτό (A) 14,7 ± 1,5 14,1 ± 1,1 13,4 ± 0,9 15,8 ± 1,5

3H-ραουβολσίνη
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
επιπολής τμήμα (HVd) 67,4 ± 1,6 66,8 ± 2,2 73,5 ± 2,1 * 75,3 ± 2,2 * 0,02
Κοιλιακό Υπερ-ραβδωτό,  
εν τω βάθει τμήμα (HVv) 74,2 ± 1,5 73,9 ± 2,6 80,0 ± 1,8 * 82,0 ± 1,8 * 0,02
Παροσφρητικός λοβός (LPO) 65,5 ± 5,1 67,3 ± 6,7 62,8 ± 3,6 66,5 ± 2,9
Εξωραβδωτό (E) 36,4 ± 4,5 37,0 ± 2,3 36,2 ± 2,8 36,7 ± 2,0
Αρχαιοραβδωτό (A) 47,1 ± 4,2 39,4 ± 1,4 43,3 ± 2,0 38,9 ± 1,5

Η στατιστική ανάλυση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΑ ΖΩΑ

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων δέσμευσης (Bmax) για τη ραουβολσίνη ποικίλει 

ανάλογα με την περιοχή από 36 fmoles/mgr ιστού για το εξωραβδωτό ως 82 

  



 

fmoles/mgr ιστού για το εν τω βάθει τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού, ενώ για 

την κλονιδίνη βρίσκεται μεταξύ μη προσδιοριζόμενων επιπέδων για το εξωραβδωτό 

και 52 fmoles/mgr ιστού για το εν τω βάθει τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού. 

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία μάθησης-μνήμης παρατηρείται διαφορά μεταξύ 

των 2 ημισφαιρίων στο Bmax της ραουβολσίνης στο αρχαιοραβδωτό με την αριστερή 

πλευρά να παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα και στο Bmax της κλονιδίνης στον 

παροσφρητικό λοβό με τη δεξιά πλευρά να έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων 

δέσμευσης. 

Η μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος προκαλεί 

αμφίπλευρη στατιστικά σημαντική αύξηση του Bmax της ραουβολσίνης και στα δύο 

τμήματα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού. Αντίθετα δεν επηρεάζει καθόλου το Bmax 

της κλονιδίνης σε καμία από τις περιοχές που μελετήθηκαν. Επίσης, οι συγγένειες 

(Kd) των 2 δεσμευτών παραμένουν αμετάβλητες μετά τη δοκιμασία μάθησης-μνήμης.  

 

3Β. Φαρμακολογική παρέμβαση στη μαθησιακή δοκιμασία. 

Για να διερευνηθεί παραπέρα η συμβολή του α2 νοραδρενεργικού συστήματος 

στις διεργασίες μάθησης-μνήμης στον εγκέφαλο πτηνού χορηγήθηκαν 

φαρμακολογικοί παράγοντες που τροποποιούν τη λειτουργία του νοραδρενεργικού 

συστήματος και μελετήθηκε η επίδραση τους στη δυνατότητα των ζώων για μάθηση. 

Συγκεκριμένα πριν ή μετά τη μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής 

ερεθίσματος χορηγήθηκε απευθείας στον εγκέφαλο των ζώων είτε ο ανταγωνιστής 

των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων ραουβολσίνη είτε ο αγωνιστής τους κλονιδίνη 

και καθορίστηκαν οι μεταβολές που προκλήθηκαν στην ικανότητα των ζώων να 

αποφεύγουν το αλγεινό ερέθισμα. 

Η χορήγηση της ραουβολσίνης 30 λεπτά πριν τη μαθησιακή δοκιμασία μειώνει 

σημαντικά των αριθμό των ζώων που αποφεύγουν τη σφαίρα από χρώμιο κατά τη 

δοκιμασία ελέγχου (1 ώρα μετά την εκπαίδευση), 48% των ζώων σε σύγκριση με το 

80% των ζώων με ένεση φυσιολογικού ορού (p<0,005). Όμοια, η χορήγηση 

ραουβολσίνης αμέσως μετά τη μαθησιακή δοκιμασία προκαλεί μείωση του αριθμού 

των ζώων που μαθαίνουν-θυμούνται το αρνητικό ερέθισμα κατά την 

επαναπαρουσίασή του, 54% των ζώων σε σύγκριση με το 73% των ζώων ελέγχου 

(p<0,05) (ΠΙΝΑΚΑΣ 21). 

Αντίθετα η χορήγηση κλονιδίνης δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα των 

  



 

ζώων για μάθηση και ανάκληση της μονοσυνεδριακής εκπαίδευσης παθητικής 

αποφυγής ερεθίσματος. Είναι ενδιαφέρον ότι χορήγηση κλονιδίνης αμέσως μετά την 

εκπαίδευση, προκαλεί σχετική αύξηση του αριθμού των ζώων που αποφεύγουν το 

αρνητικό ερέθισμα σε επαναπαρουσίασή του σε σχέση με ζώα ελέγχου. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21
Δοκιμασία Μάθησης-Μνήμης
Επίδραση φαρμακολογικών παραγόντων στη μνήμη νεοσσών όρνιθας (Gallus domesticus )   
εκπαιδευμένων με τη μονοσυνεδριακή αποφυγή ερεθίσματος: 
I. Χορήγηση φαρμακολογικών παραγόντων 30 λεπτά πριν την εκπαίδευση.

Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p
Ζώα Ζώα

Φυσιολογικός Ορός 5 20
Ραουβολσίνη 17 16 20,49 <0,005

Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p
Ζώα Ζώα

Φυσιολογικός Ορός 2 9
Κλονιδίνη 2 9 0,00

II. Χορήγηση φαρμακολογικών παραγόντων αμέσως μετά την εκπαίδευση.

Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p
Ζώα Ζώα

Φυσιολογικός Ορός 3 8
Ραουβολσίνη 12 14 4,67 <0,05

Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p
Ζώα Ζώα

Φυσιολογικός Ορός 1 8
Κλονιδίνη 1 10 0,05

Σφαίρα Χρωμίου

Σφαίρα Χρωμίου

Σφαίρα Χρωμίου

Σφαίρα Χρωμίου

Όπως προκύπτει από τη δοκιμασία οπτικής αναγνώρισης, τα ζώα μετά τη 

χορήγηση των 2 φαρμακολογικών παραγόντων δεν παρουσιάζουν μεταβολές στην 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
Δοκιμασία Οπτικής Διάκρισης
Επίδραση φαρμακολογικών παραγόντων στην οπτική αναγνώριση αντικειμένων από  νεοσσούς   
όρνιθας (Gallus domesticus ) εκπαιδευμένους με τη μονοσυνεδριακή αποφυγή ερεθίσματος: 
Χορήγηση φαρμακολογικών παραγόντων 30 λεπτά πριν την εκπαίδευση.

Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p
Ζώα Ζώα Ζώα Ζώα

Φυσιολογικός Ορός 2 13 11 4
Ραουβολσίνη 12 11 31,21 <0,001 19 4 1,0774

Σφαίρα Χρωμίου Κίτρινη Σφαίρα

  Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p Ραμφίζοντα Μη Ραμφίζοντα Τιμή χ2 Τιμή p
Ζώα Ζώα Ζώα Ζώα

Φυσιολογικός Ορός 2 7 8 1
Κλονιδίνη 3 18 0,77 16 5 3,43

Σφαίρα Χρωμίου Κίτρινη Σφαίρα



 

ικανότητά τους να ραμφίζουν ούτε να διακρίνουν αντικείμενα με διαφορετικά οπτικά 

χαρακτηριστικά όπως μία σφαίρα από χρώμιο από μία κίτρινη σφαίρα (ΠΙΝΑΚΑΣ 

22). Συνεπώς, η δράση της ραουβολσίνης δεν οφείλεται σε παρενέργειές της αλλά σε 

παρέμβασή της στους μηχανισμούς μάθησης-μνήμης per se. 

  



 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Μεθοδολογικά προβλήματα 

Ιστοχημικός εντοπισμός ΝΟΣ 

Η ιστοχημική μέθοδος της NADPH-διαφοράσης χρησιμοποιήθηκε για τον 

εντοπισμό των κυττάρων που εκφράζουν συνθάση της ελεύθερης ρίζας του 

μονοξειδίου του αζώτου (συνθάση της ΝΟ
.
, ΝΟΣ) στον εγκέφαλο αναπτυσσόμενου 

πτηνού. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη στον εντοπισμό θετικών κυττάρων και 

στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δίνει τα ίδια αποτελέσματα με 

ανοσοϊστοχημικό εντοπισμό της ΝΟΣ και ειδικά της νευρικής ισομορφής (nΝΟΣ) 

(Estrada C. and DeFelipe J. 1998). Προαπαιτείται όμως παρατεταμένη μονιμοποίηση 

του ιστού με παραφορμαλδεϋδη ώστε να απενεργοποιηθούν άλλα ένζυμα με 

ενεργότητα NADPH-διαφοράσης άσχετα με τη ΝΟΣ (Matsumoto T. et al. 1993), 

συνθήκη που εξασφαλίζεται από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν 

ορισμένες περιπτώσεις π.χ. στον ιππόκαμπο αρουραίου που η ιστοχημική μέθοδος 

εντοπίζει θετικά κύτταρα χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από την ανοσοϊστοχημεία. 

Eίναι πολύ πιθανό η ενεργότητα NADPH-διαφοράσης να οφείλεται σε ισομορφή της 

ΝΟΣ διαφορετική από τη νευρική, την οποία αναγνωρίζουν τα αντισώματα που 

χρησιμοποιούνται. Με ασφάλεια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όσα κύτταρα 

εμφανίζουν ενεργότητα NADPH-διαφοράσης συνθέτουν και χρησιμοποιούν ΝΟ
.
. 

 

Η ανοσοϊστοχημική μέθοδος της βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εναλλακτικά της παλαιότερης 
αυτοραδιογραφικής μεθόδου της 3H-θυμιδίνης για τον καθορισμό 
του χρόνου γέννησης κυττάρων, αφού έχει δειχτεί ότι και με τις δύο 
εντοπίζονται οι ίδιοι πληθυσμοί διαιρούμενων κυττάρων  (Miller M. 
and Nowakowski R.S. 1988). Η μέθοδος της BrdU έχει το 
πλεονέκτημα ότι δεν χρησιμοποιείται ραδιοσημασμένη ουσία και ότι 
είναι πολύ ταχύτερη από τη μέθοδο της θυμιδίνης (λιγότερο από 1 
εβδομάδα από τη λήψη του ιστού ως τη μικροσκοπική παρατήρησή 
του, σε σύγκριση με τους 3-4 μήνες που απαιτεί η αυτοραδιογραφική 
μέθοδος). Όπως στη μέθοδο της θυμιδίνης η αραίωση της σήμανσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των κυτταρικών 
διαιρέσεων που έκανε το κύτταρο μετά τη σήμανσή του με τη BrdU. 

  



 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η BrdU παρεμβαίνει στη φυσιολογική εμβρυϊκή 

ανάπτυξη, πιθανώς στον κυτταρικό κύκλο και το φυσικό κυτταρικό θάνατο και 

προκαλεί συγγενείς διαμαρτίες όπως δισχιδή  υπερώα, πολυδακτυλία και ανωμαλίες 

του νευρικού σωλήνα (Yu W.H.A. 1977, Bannigan J. and Langman J. 1979). Όμως οι 

δόσεις BrdU που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις μελέτες είναι 5-9 φορές 

μεγαλύτερες από αυτές στην παρούσα μελέτη. Επίσης, πολλά ζώα με ενέσεις σε 

εμβρυϊκά στάδια κατάφεραν να εκκολαφθούν (μία διεργασία που μεταξύ άλλων 

απαιτεί πολύ καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος) και να μεγαλώσουν χωρίς 

εμφανή κινητικά προβλήματα ή ανωμαλίες στη συμπεριφορά τους. 

Από τη στιγμή της χορήγησής της η BrdU είναι διαθέσιμη για ενσωμάτωση στο 

DNA για ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζει τον αριθμό των διαδοχικών 

κυτταρικών κύκλων που μπορεί να σημάνει. Στο ποντίκι και σε ψάρια το διάστημα 

αυτό είναι 2 ώρες (Takahashi T. et al. 1993, Zupanc G.K. and Horschke I. 1995). 

Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία για πτηνά. 

Επίσης, είναι άγνωστη η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου καθώς και των 

επιμέρους φάσεων του σε πρόδρομα κύτταρα παρεγκεφαλίδας εμβρύων και νεοσσών 

πτηνών. Σε έμβρυα όρνιθας 6ης εμβρυϊκής ημέρας, οι νευροβλάστες του νωτιαίου 

μυελού έχουν κυτταρικό κύκλο 16 ωρών με την S φάση (περίοδος σύνθεσης DNA) 

να διαρκεί 4 ώρες, οι αντίστοιχες τιμές για νευροβλάστες μεσεγκεφάλου είναι 16 και 

6 ώρες (Fujita S. 1962) ενώ για νευροβλάστες οπτικής καλύπτρας είναι 15 και 5 ώρες 

(Wilson D.B. 1973). Στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα νεογνών θηλαστικών ο 

κυτταρικός κύκλος έχει διάρκεια 16-19 ωρών και η S-φάση 9-11 ώρες ενώ για τη 

γλοία της παρεγκεφαλίδας στα ίδια στάδια οι τιμές είναι 20 και 10 ώρες αντίστοιχα 

(Schultze B. and Korr H. 1981). 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην παρεγκεφαλίδα εμβρύων και νεοσσών 

πτηνών ο κυτταρικός κύκλος διαρκεί 15-20 ώρες οπότε σε ζώα με βραχεία επιβίωση 

μετά τη χορήγηση BrdU ένα πρόδρομο κύτταρο μπορεί να διαιρεθεί γενικά μόνο μία 

φορά και υπό ορισμένες χρονικές προϋποθέσεις και δεύτερη. Αν η βιοδιαθεσιμότητα 

της BrdU στα πτηνά είναι όμοια με αυτή σε άλλα είδη, είναι πολύ μικρότερη από το 

χρονικό διάστημα της βραχείας επιβίωσης, πόσο μάλλον της μακράς. Ο αριθμός των 

κυττάρων που σημαίνονται είναι υποεκτίμηση του συνολικού αριθμού των κυττάρων 

που διαιρούνται σε αυτή τη χρονική περίοδο, αν και το αναπτυξιακό πρότυπο 

(σχετική σύγκριση) δεν επηρεάζεται αρκεί η βιοδιαθεσιμότητα της BrdU να 

  



 

παραμένει σταθερή μεταξύ των αναπτυξιακών σταδίων που μελετήθηκαν. 

 

Αυτοραδιογραφικός εντοπισμός α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο 

πτηνού προσδιορίστηκε με πρόσδεση in vitro 3Η-κλονιδίνης. Εναλλακτικά θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός με τη χρήση 

αντισωμάτων που αναγνωρίζουν ειδικά συγκεκριμένο υπότυπο α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων. Το πλεονέκτημα της in vitro αυτοραδιογραφίας είναι η δυνατότητα 

ποσοτικοποίησης της ποσότητας των υποδοχέων αλλά και ο καθορισμός βιοχημικών 

χαρακτηριστικών τους (π.χ. Kd και Bmax) ενώ κάτι τέτοιο είναι αδύνατο με την 

ανοσοϊστοχημεία. Η σταθερά αποδέσμευσης 3Η-κλονιδίνης σε μεμβράνες 

συναπτοσωμάτων εγκεφαλικών περιοχών ώριμης όρνιθας είναι περίπου 1,3 nM και 

κατά την ανάπτυξη παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη (1,1-1,6 nΜ) (Dermon C.R. 

and Kouvelas E.D. 1988). Η σταθερά αποδέσμευσης 3Η-παρα-αμινο-κλονιδίνης σε α2 

υποδοχείς εγκεφαλικών περιοχών αναπαραγωγικά ώριμου ορτυκιού είναι γύρω στη 

μονάδα (Ball G.F. et al. 1989, Balthazart J. et al.1991). Υποθέτοντας ότι στον 

εγκέφαλο εμβρύων ορτυκιού η 3Η-κλονιδίνη παρουσιάζει αντίστοιχη κινητική 

πρόσδεσης σε α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς, η συγκέντρωση των 4 nM που 

χρησιμοποιήθηκε είναι τουλάχιστον τριπλάσια από την σταθερά αποδέσμευσης και 

αρκεί για να καλυφθεί μεγάλο μέρος του συνόλου των θέσεων δέσμευσής της. 

Η κλονιδίνη είναι αγωνιστής και στους 3 υπότυπους α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων (α2A, α2B και α2C) αν και με σχετική επιλεκτικότητα για τον α2Α 

υπότυπο και προσδένεται σε προ- και μετασυναπτικούς υποδοχείς. Έχει προταθεί ότι 

οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

πρόσδεσης για αγωνιστές και ανταγωνιστές (Tsai B.S. and Lefkowitz R.J. 1979, 

Tallarida R.J. 1988): υπάρχουν δύο διαμορφώσεις του μορίου του α2 υποδοχέα, μία 

υψηλής και μία χαμηλής συγγένειας για την πρόσδεση των αγωνιστών. Αντίθετα, οι 

ανταγωνιστές όπως η ραουβολσίνη προσδένονται και στις 2 θέσεις. Η μετάβαση από 

τη διαμόρφωση χαμηλής στη διαμόρφωση υψηλής συγγένειας απαιτεί την παρουσία 

δισθενών ιόντων μετάλλων (Asakura M. et al. 1984). Στα διαλύματα που 

χρησιμοποιούνται στην πρόσδεση in vitro 3Η-κλονιδίνης δεν προστίθενται δισθενή 

μεταλλικά ιόντα οπότε εντοπίζονται μόνο οι θέσεις δέσμευσης υψηλής συγγένειας. 

Είναι γνωστό ότι λόγω της χημικής δομής της η κλονιδίνη (περιέχει έναν 

  



 

ιμιδαζολικό δακτύλιο στο μόριο της) εκτός από τους α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς 

αναγνωρίζει και προσδένεται ειδικά σε ιμιδαζολικούς υποδοχείς του εγκεφάλου 

(Hieble P.J. amd Ruffolo R.R. Jr. 1995, Regunathan S. and Reis D.J. 1996). Η 

παρουσία ιμιδαζολικών υποδοχέων στον εγκέφαλο πτηνών δεν έχει διερευνηθεί όμως 

έχουν εντοπιστεί σε εγκέφαλο αρουραίου και ανθρώπου. Η σταθερά αποδέσμευσης 

της 3Η-κλονιδίνης για τους ιμιδαζολικούς υποδοχείς σε τομές εγκεφάλου ανθρώπου 

είναι 57nM και ο μέγιστος αριθμός θέσεων δέσμευσης γύρω στα 40 fmoles/mgr 

πρωτείνης (DeVos H. et al. 1994). Αν υποθέσουμε ότι στον εγκέφαλο πτηνών 

υπάρχουν ιμιδαζολικοί υποδοχείς και τα κινητικά χαρακτηριστικά πρόσδεσης 3Η-

κλονιδίνης είναι αντίστοιχα με αυτά στον ανθρώπινο εγκέφαλο (Kd περίπου 60nM 

και Bmax περίπου 40 fmoles/mgr πρωτείνης) τότε από το συνολικό αριθμό θέσεων 

δέσμευσης που σημαίνονται με την in vitro αυτοραδιογραφία παρουσία 4nM 3Η-

κλονιδίνης λιγότερο από 10% αντιπροσωπεύουν ιμιδαζολικούς υποδοχείς.  

 

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ 
Έκφραση συνθάσης της ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου 

(ΝΟΣ) 

Μία ημέρα μετά την εκκόλαψη η κατανομή της ΝΟΣ στην παρεγκεφαλίδα δεν 

διαφέρει σημαντικά από την κατανομή σε ώριμα άτομα (Panzica G.C. et al. 1994). Οι 

σημαντικότερες διαφορές είναι η παρουσία πλέγματος ινών με ενεργότητα ΝΟΣ στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα και πολλών θετικών κυττάρων στον εμβόλιμο 

παρεγκεφαλιδικό πυρήνα που σε ενήλικα ζώα στερείται χρώσης. 

Οι νευρώνες των εμβόλιμου πυρήνα συνδέονται με κύτταρα Purkinje σε πλάγια 

τμήματα της παρεγκεφαλίδας (Arends J.J.A. and Zeigler P.H. 1991a) και προβάλλουν 

σε κινητικούς νευρώνες του νωτιαίου μυελού που ελέγχουν την εκτέλεση κινήσεων 

(Arends J.J. and Zeigler H.P. 1991b). Η έκφραση της ΝΟΣ μετά την εκκόλαψη 

συμπίπτει με την περίοδο που το ζώο εκτελεί ορισμένες κινήσεις για πρώτη φορά, 

τροποποιεί και εκλεπτύνει τα κινητικά του πρότυπα και αποκτά μνήμες σχετιζόμενες 

με κινήσεις. Η συμμετοχή της ΝΟ
.
 που παράγεται από τους νευρώνες του εμβόλιμου 

παρεγκεφαλιδικού πυρήνα σε αυτές τις διεργασίες είναι ακόμα άγνωστη. Η 

προτεινόμενη δράση της ΝΟ
.
 ως αντίδρομου μηνύματος θα μπορούσε να συσχετισθεί 

με επιλεκτική διατήρηση συνδέσεων κατά την ωρίμαση των παρεγκεφαλιδικών 

κυκλωμάτων. Ο ρόλος της ΝΟ
.
 ενισχύεται από την απουσία ΝΟΣ ενεργότητας στον 

  



 

εμβόλιμο πυρήνα ώριμων ατόμων, που τα κινητικά πρότυπα είναι παγιωμένα και 

δύσκολα μεταβάλλονται.  

Κατά την ανάπτυξη παρατηρείται παροδική έκφραση ΝΟΣ σε ίνες στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας. Νευρώνες της μοριώδους στιβάδας 

(αστεροειδή και καλαθιοφόρα κύτταρα) αρχίζουν να παράγουν ΝΟ
.
 λίγο πριν την 

εκκόλαψη. Εντυπωσιακή είναι η παροδική έκφραση ΝΟΣ στα κύτταρα Purkinje με  

ιδιαίτερη μορφολογία της σήμανσης: στικτή χρώση του κυτταρικού σώματος. Η 

κοκκώδης στιβάδα παρουσιάζει διάχυτη χρώση κατά την εμβρυϊκή ζωή ενώ 

κοκκοειδή κύτταρα παράγουν ΝΟ
.
 από την Ε12. Η λευκή ουσία δεν περιέχει κύτταρα 

με ενεργότητα ΝΟΣ. Θετικές ίνες με διογκώσεις εμφανίζονται παροδικά από την Ε8 

ως την Ε14 ανάλογα με τη στιβάδα. Κατά την εμβρυϊκή περίοδο, στο Βραχιώνιο 

Σύνδεσμο της παρεγκεφαλίδας περιέχεται παροδικά, μεγάλος αριθμός ινών με 

ενεργότητα ΝΟΣ.  

Η εξωτερική κοκκώδης στιβάδα αποτελεί τη θέση όπου γεννιούνται τα κοκκοειδή 

κύτταρα (Hallonet M.E.R. et al. 1990, Alder J. et al. 1996). Από αυτή τη θέση 

μεταναστεύουν στην κοκκώδη στιβάδα ακολουθώντας τις αποφυάδες της γλοίας 

Bergmann (Altman J. 1969). Η παρουσία ινών με ικανότητα παραγωγής ΝΟ
.
 στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα κάνει πιθανή τη συμμετοχή του μορίου αυτού σε 

μηχανισμό ελέγχου των κυτταρικών διαιρέσεων ή/και της έναρξης μετανάστευσης. Η 

πυκνότητα του πλέγματος θετικών ινών μειώνεται σταδιακά ακολουθώντας το 

μειούμενο ρυθμό κυτταρικών διαιρέσεων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα (βλ. 

Αποτελέσματα Α2Α). Σε κυτταροκαλλιέργειες έχει δειχτεί η δράση της ΝΟ
.
 σε 

πρόδρομα νευρικών και γλοιακών κυττάρων ως σήματος για την παύση των 

μιτωτικών διαιρέσεων και την έναρξη διαφοροποίησης (Peunova N. et al. 1996, Garg 

U.C. 1992). Η ΝΟ
.
 είναι πιθανά μέρος ενός εκτεταμένου ρυθμιστικού μηχανισμού 

που εξασφαλίζει την παραγωγή κυττάρων σε ποσότητες που καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του οργανισμού, χωρίς όμως να τις υπερβαίνουν. Ο καθορισμός της 

προέλευσης των θετικών ινών στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα θα βοηθούσε στην 

αποκάλυψη του ακριβή ρόλου τους καθώς και του μηχανισμού που συμμετέχουν. 

Άξιο προς διερεύνηση είναι αν η μείωση της πυκνότητας του θετικού πλέγματος 

οφείλεται σε μειωμένη έκφραση του ενζύμου ή σε εξαφάνιση των ινών από τη θέση 

αυτή. 

Ο φλοιός της παρεγκεφαλίδας δέχεται δύο κύρια προσαγωγά συστήματα: τις 

  



 

αναρριχόμενες ίνες από τους πυρήνες της κάτω ελαίας και τις βρυώδεις ίνες κυρίως 

από τον έσω και τον έξω γεφυρικό και τους αιθουσαίους πυρήνες. Με βάση την 

κατανομή ΝΟΣ θετικών κυττάρων στους πυρήνες αυτούς (σταθερή έκφραση ΝΟΣ 

κατά την περίοδο που μελετήθηκε) μπορούμε να υποθέσουμε ότι και οι αντίστοιχες 

ίνες παρουσιάζουν ενεργότητα ΝΟΣ, αποτελώντας πηγή ΝΟ
.
 στις στιβάδες της 

παρεγκεφαλίδας. Η πυκνότητα των θετικών ινών μεταβάλλεται αναπτυξιακά με πιο 

εντυπωσιακή την εξαφάνισή τους από τη λευκή ουσία της παρεγκεφαλίδας. Πιθανά 

κατά την ανάπτυξη να μεταβάλλεται η υποκυτταρική εντόπιση της ΝΟΣ και να 

περιορίζεται προοδευτικά στις νευρικές απολήξεις. Μία ημέρα μετά την εκκόλαψη, 

ενώ δεν παρατηρούνται θετικές ίνες στη λευκή ουσία, οι θέσεις όπου συνάπτονται τα 

κοκκοειδή κύτταρα με τις βρυώδεις ίνες (glomeruli) παρουσιάζουν έντονη χρώση 

NADPH-διαφοράσης. 

Οι αναρριχόμενες ίνες καταλήγουν στα κύτταρα Purkinje σε μία σχέση ένα-προς-

ένα, δηλ. μία αναρριχόμενη ίνα σχηματίζει συνάψεις αποκλειστικά με ένα κύτταρο 

Purkinje. Για την επίτευξη αυτού του προτύπου πρέπει να δρα κατά την ανάπτυξη 

μηχανισμός επιλεκτικής απαλοιφής συνάψεων. Τα κύτταρα Purkinje παρουσιάζουν 

παροδικά κατά την ανάπτυξη βραχείες προεκβολές του κυτταρικού σώματος 

(περισωματικές προεκβολές) όπου καταλήγουν αρχικά πολλές αναρριχόμενες αλλά 

και βρυώδεις ίνες από τους αιθουσαίους πυρήνες (Foelix R.F. and Oppenheim R. 

1974, Takeda T. and Maekawa K. 1989). Κατά τα ίδια αναπτυξιακά στάδια 

παρατηρείται παροδική ενεργότητα ΝΟΣ στα κυτταρικά σώματα των Purkinje και με 

βάση τη μορφολογία της χρώσης (στικτή χρώση κι όχι ομοιογενής σήμανση) είναι 

πιθανό να αντιπροσωπεύει ΝΟΣ στις περισωματικές προεκβολές ή/και τις απολήξεις 

των ινών που εφάπτονται στα κύτταρα Purkinje. ΝΟ
.
 παραγόμενη σε αυτές τις θέσεις 

θα μπορούσε να παίξει ρόλο στον καθορισμό του ώριμου προτύπου συνδέσεων των 

ινών με τα κύτταρα Purkinje συμμετέχοντας σε μηχανισμούς επιλεκτικής απαλοιφής 

συνάψεων. 

Τα κοκκοειδή κύτταρα παρουσιάζουν ενεργότητα ΝΟΣ τόσο στο κυτταρικό 

σώμα τους όσο και στις αποφυάδες τους (παράλληλες ίνες) που εντοπίζονται στη 

μοριώδη στιβάδα και ευθύνονται για μεγάλο μέρος της διάχυτης χρώσης NADPH-

διαφοράσης που εμφανίζει η στιβάδα αυτή. Τα κοκκοειδή κύτταρα, οι ενδονευρώνες 

της μοριώδους στιβάδας και τα κύτταρα Purkinje αποτελούν τα βασικά μέρη ενός 

λειτουργικού κυκλώματος μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών στην 

  



 

παρεγκεφαλίδα. Οι αναρριχόμενες ίνες διεγείρουν κύτταρα Purkinje ενώ οι βρυώδεις 

κοκκοειδή κύτταρα που με τη σειρά τους μέσω των παράλληλων ινών τους 

διεγείρουν κύτταρα Purkinje αλλά και ανασταλτικούς ενδονευρώνες στη Μοριώδη 

στιβάδα. Ο διεγερτικός νευροδιαβιβαστής στα κυκλώματα αυτά είναι το γλουταμινικό 

οξύ. Η συνισταμένη όλων των αποκρίσεων (διεγερτικών και ανασταλτικών) οδηγεί 

στην κινητική απάντηση της παρεγκεφαλίδας.  

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες που εκτελούνται από τα νευρικά 

κυκλώματα του φλοιού της παρεγκεφαλίδας είναι η πρόβλεψη του αποτελέσματος 

της σχεδιαζόμενης κίνησης. Αυτό απαιτεί τη μνήμη προηγούμενων κινήσεων καθώς 

και του αποτελέσματος τους. Ο κυτταρικός μηχανισμός που έχει προταθεί ως 

υπεύθυνος για το σχηματισμό μνήμης κινήσεων στην παρεγκεφαλίδα είναι η 

μακροχρόνια καταστολή συναπτικής ισχύος: ταυτόχρονη διέγερση των 

αναρριχόμενων και των παράλληλων ινών οδηγεί σε ελάττωση της ισχύος των 

συνάψεων των παράλληλων ινών στα κύτταρα του Purkinje λόγω μείωσης της 

ευαισθησίας των μετασυναπτικών υποδοχέων γλουταμινικού οξέος (AMPA 

υπότυπος) (Hirano T. 1991). Η ΝΟ
.
 έχει εμπλακεί στις διεργασίες που οδηγούν στην 

εμφάνιση της μακροχρόνιας καταστολής, αφού αναστολείς της σύνθεσης της 

παρεμποδίζουν την εμφάνιση του φαινομένου (Crepel F. and Jaillard D. 1990). 

Συνθάση της ΝΟ
.
 εντοπίζεται σε κοκκοειδή κύτταρα και ανασταλτικούς 

ενδονευρώνες της μοριώδους στιβάδας, οπότε είναι δυνατόν μετά από διέγερσή τους 

να απελευθερώνεται ΝΟ
.
 που διαχεόμενη φτάνει στα κύτταρα Purkinje, ενεργοποιεί 

τη γουανυλική κυκλάση που συναντάται σε όλη την έκτασή τους (κυτταρικό σώμα, 

δενδρίτες και άξονα) (Nakane M. et al. 1983) και ξεκινά το βιοχημικό μονοπάτι που 

οδηγεί στην εκδήλωση της μακροχρόνιας καταστολής. 

Το αναπτυξιακό πρότυπο έκφρασης ΝΟΣ στην παρεγκεφαλίδα και σε 

σχετιζόμενους με αυτήν πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους ορτυκιού δεν διαφέρει 

σημαντικά από το αντίστοιχο πρότυπο σε όρνιθα (Dermon C.R. and Stamatakis A. 

1994). Ειδικά η παροδική έκφραση ΝΟΣ σε κύτταρα Purkinje έχει παρατηρηθεί και 

στην αναπτυσσόμενη παρεγκεφαλίδα ποντικού (Brüning G. 1993b), προτείνοντας τη 

συμμετοχή της ΝΟ
.
 σε αντίστοιχες αναπτυξιακές διαδικασίες στην παρεγκεφαλίδα 

πτηνών και θηλαστικών. 

 

Γέννηση κυττάρων στην παρεγκεφαλίδα 

  



 

Η ανοσοϊστοχημική μέθοδος της βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό 

του προτύπου γέννησης κυττάρων κατά τη φυσιολογική οντογένεση της παρεγκεφαλίδας. 

Εντοπίστηκαν κυτταρικές διαιρέσεις σε όλους τους παρεγκεφαλιδικούς λοβούς και σε όλες τις 

στιβάδες των λοβών από τη 10η εμβρυϊκή ημέρα ως την 1η ημέρα μετά την εκκόλαψη. Ο ρυθμός 

γέννησης κυττάρων παρουσιάζει μέγιστο μεταξύ Ε12 και Ε14, ενώ μετά την εκκόλαψη μειώνεται 

σημαντικά. Η πλειοψηφία των νέων κυττάρων εντοπίζεται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα ενώ 

σημαντικός αριθμός τους βρίσκεται στην κοκκώδη στιβάδα και τη λευκή ουσία ως την Ε15. Επίσης 

παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός νέων κυττάρων στους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες και το επιθήλιο 

του τοιχώματος της 4ης κοιλίας. Τα κύτταρα που γεννιούνται την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη 

(Ε15-Ν1) και σημαίνονται με BrdU επιβιώνουν τουλάχιστον μέχρι τη Ν20 και η πλειοψηφία τους 

εντοπίζεται στην κοκκώδη στιβάδα. 

Η ποσοτικοποίηση των κυττάρων που γεννιούνται στην εξωτερική κοκκώδη 

στιβάδα την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη δείχνει σημαντική ετερογένεια στην 

πυκνότητα και τον αριθμό τους μεταξύ των λοβών της παρεγκεφαλίδας. Τα κύτταρα 

αυτά ανάλογα με το λοβό και το στάδιο που γεννιούνται διαιρούνται ξανά, 

υφίστανται απόπτωση ή εγκαθίστανται στην κοκκώδη στιβάδα. 

Οι διάφοροι τύποι κυττάρων της παρεγκεφαλίδας παρουσιάζουν καθορισμένες 

περιόδους αλλά και θέσεις γέννησης. Στην όρνιθα τα κύτταρα Purkinje και τα Golgi 

II της κοκκώδους στιβάδας γεννιούνται στο επιθήλιο του τοιχώματος της 4ης κοιλίας 

κατά τα πρώτα εμβρυϊκά στάδια (η πλειοψηφία σχηματίζεται μεταξύ Ε3 και Ε6) 

(Hanaway J. 1967, Kanemitsu A. and Kobayashi Y. 1988). Οι ενδονευρώνες της 

μοριώδους στιβάδας (αστεροειδή και καλαθιοφόρα κύτταρα) εντοπίζονται 

τουλάχιστον από την Ε18 σε παρεγκεφαλίδα όρνιθας (Rainer F.F. and Oppenheim R. 

1974) αν και είναι ασαφής η θέση παραγωγής τους. Έχει προταθεί ότι σχηματίζονται 

από πρόδρομα κύτταρα που διαιρούνται στο επιθήλιο του τοιχώματος της 4ης κοιλίας 

κι όχι στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα (Alvarez Otero R. et al. 1993, Napieralski 

J.A. and Eisenman L.M. 1993). Τα πρόδρομα κύτταρα μεταναστεύουν προς τη 

μοριώδη στιβάδα και πιθανά κάνουν την τελευταία κυτταρική διαίρεση μέσα στη 

λευκή ουσία της παρεγκεφαλίδας, λίγο πριν εγκατασταθούν στην τελική τους θέση 

(Zhang L. and Goldman J.E. 1996). Σε αρουραίους τα καλαθιοφόρα κύτταρα 

παράγονται μεταξύ 6ης και 7ης ημέρας μετά τη γέννηση, ενώ τα αστεροειδή μεταξύ 8ης 

και 11ης (Altman J. 1972). Οι νευρώνες των εν τω βάθει παρεγκεφαλιδικών πυρήνων 

γεννιούνται την ίδια περίοδο με τα κύτταρα Purkinje (Ε3-Ε5) (Feirabend H.K et al. 

  



 

1985).  

Οι γλοιοβλάστες προέρχονται από το επιθήλιο του τοιχώματος της 4ης κοιλίας 

αλλά διαιρούνται in situ π.χ. η γλοία Bergmann γύρω από τα κυτταρικά σώματα των 

Purkinje (Hanaway J. 1967, Altman J. et al. 1968) στον αρουραίο μεταξύ 4ης και 8ης 

ημέρας μετά τη γέννηση ανάλογα με τον παρεγκεφαλιδικό λοβό (Shiga T. et al. 

1983). Ολιγοδενδροκύτταρα συναντώνται στην παρεγκεφαλίδα αρουραίου από την 7η 

ημέρα μετά τη γέννηση (Reynolds R. and Wilkin G.P. 1991). 

Ο πιο πολυάριθμος κυτταρικός πληθυσμός στην παρεγκεφαλίδα, τα κοκκοειδή 

κύτταρα, προέρχεται από πρόδρομα κύτταρα στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα που 

αποτελεί έκτοπη θέση κυτταρικών διαιρέσεων μακριά από τις κοιλίες. Στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα γεννιούνται αποκλειστικά κοκκοειδή κύτταρα (Hallonet 

M.E.R. et al. 1990, Alvarez Otero R. et al. 1993, Napieralski J.A. and Eisenman L.M. 

1993, Gao W-Q and Hatten M.E. 1994, Alder J. et al. 1996, Jankovski A. et al. 1996). 

Από τη θέση αυτή τα κοκκοειδή κύτταρα μεταναστεύουν μέσα από τη μοριώδη 

στιβάδα και φτάνουν στην τελική τους θέση στην κοκκώδη στιβάδα μέσα σε ½-3 

ημέρες (Fujita S. et al. 1966, Altman J. 1969, Gao W-Q and Hatten M.E. 1994). Κατά 

τη μετανάστευση κάθε κοκκοειδές κύτταρο αφήνει πίσω του μία αποφυάδα που 

μετασχηματίζεται σε παράλληλη ίνα. Στον αρουραίο τα κοκκοειδή κύτταρα 

παράγονται από την 1η ως την 21η ημέρα μετά τη γέννηση, τα περισσότερα αφού 

σχηματισθούν οι ενδιάμεσοι νευρώνες της μοριώδους στιβάδας (Altman J. 1972). 

Στην όρνιθα έχει προταθεί ότι η εξωτερική κοκκώδης στιβάδα παράγει κύτταρα ως 

την Ε18 ή και μέχρι την εκκόλαψη (Hanaway J. 1967). Με την παρούσα μελέτη 

επιβεβαιώνεται αυτή η υπόθεση αλλά από προσωπικές παρατηρήσεις προκύπτει ότι η 

παραγωγή κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα ορτυκιού δεν σταματά με την 

εκκόλαψη του ζώου αλλά συνεχίζει αν και με πολύ μειωμένο ρυθμό μέχρι 

τουλάχιστον την 50η ημέρα μετά την εκκόλαψη όταν τα ζώα είναι ήδη 

αναπαραγωγικά ώριμα. Γέννηση κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα μετά 

την εκκόλαψη έχει παρατηρηθεί και σε νεοσσούς όρνιθας (παρατήρηση στο 

εργαστήριο μας). 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να κάνουμε ορισμένες υποθέσεις σχετικά με 

την ταυτότητα των σημασμένων κυττάρων. Στα ζώα με βραχεία επιβίωση, τα 

κύτταρα που σημαίνονται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα με τη BrdU έχουν 

αρκετό χρόνο να ξεκινήσουν τη μετανάστευσή τους μέσα από τη μοριώδη στιβάδα 

  



 

και να φτάσουν στη θέση εγκατάστασής τους στην κοκκώδη στιβάδα. Οπότε, τα 

θετικά κύτταρα στη μοριώδη στιβάδα αποτελούν ένα μικτό πληθυσμό ενδονευρώνων, 

μεταναστευόντων κοκκοειδών κυττάρων (ΕΙΚΟΝΑ 3) και γλοίας. Αντίστοιχα, στην 

κοκκώδη στιβάδα τα θετικά κύτταρα είναι κοκκοειδή που πρόλαβαν να 

εγκατασταθούν κατά το διάστημα μετά τη χορήγηση της BrdU και πιθανά γλοία που 

διαιρείται in situ. Στη λευκή ουσία σημαίνονται γλοιακά κύτταρα και πιθανά τα 

πρόδρομα κύτταρα των ενδονευρώνων της μοριώδους στιβάδας κατά την τελευταία 

διαίρεσή τους. Τα κύτταρα Purkinje, τα Golgi II της κοκκώδους στιβάδας και οι 

νευρώνες των παρεγκεφαλιδικών πυρήνων δεν σημαίνονται, αφού η μελέτη δεν 

περιλαμβάνει τα αναπτυξιακά στάδια γέννησης τους (Ε3-Ε6). Η παρουσία νέων 

κυττάρων στους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες σχετίζεται με τη γέννηση γλοιακών 

κυττάρων. Η παραγωγή πρόδρομων κυττάρων για ενδονευρώνες και γλοιακά κύτταρα 

συνεχίζεται στο επιθήλιο του τοιχώματος της 4ης κοιλίας σε όλη την εμβρυϊκή ζωή 

αλλά ελαττώνεται δραματικά μετά την εκκόλαψη.  

 Έχει υποστηριχθεί ότι στα θηλαστικά ωριμάζουν πρώτα οι κοιλιακοί λοβοί της 

παρεγκεφαλίδας κι έπειτα οι ραχιαίοι, με τη φυλογενετικά νεότερη νεοπαρεγκεφαλίδα 

(λοβοί VIb-VII) να ολοκληρώνει τελευταία την οντογένεσή της. Με βάση τον αριθμό 

των κοκκοειδών κυττάρων που γεννιούνται σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο, οι λοβοί της 

παρεγκεφαλίδας του αρουραίου έχουν διακριθεί σε πρώιμης (Ι και X), μέσης (ΙΙ-V 

και ΙΧ) και όψιμης ωρίμασης (VI-VIII) (Altman J. 1969). Τα κύτταρα Purkinje στους 

λοβούς I-VIa και VIII-X ολοκληρώνουν την οντογένεση τους πριν από αυτά στους 

λοβούς VIb-VII (Kuckuk B. 1967). Με βάση τα ποσοτικά στοιχεία της εργασίας 

αυτής για την παρεγκεφαλίδα πτηνού δεν μπορεί να συναχθεί ένα αντίστοιχο πρότυπο 

ωρίμασης των λοβών, αφού δεν έχει ποσοτικοποιηθεί ο αριθμός των κυττάρων που 

γεννιούνται πριν από την Ε15 ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό των κυττάρων που 

γεννιούνται μέχρι ένα ορισμένο αναπτυξιακό στάδιο (όπως έγινε στην ανάλυση της 

παρεγκεφαλίδας αρουραίου). Από τα διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία (πυκνότητα νέων 

κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα) φαίνεται ότι η παρεγκεφαλίδα των 

πτηνών μπορεί να χωριστεί σε: πρόσθιο (Ι-ΙΙ), πρόσθιο-ραχιαίο (ΙΙΙ-VIa), ραχιαίο 

(VIb-VII) και οπίσθιο τμήμα (λοβοί VIII-X). Τα τμήματα πρόσθιο και ραχιαίο 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πυκνότητα ανώριμων κοκκοειδών κυττάρων στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα την Ε15 και Ε16, σε σχέση με τα άλλα τμήματα της 

παρεγκεφαλίδας και μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανάπτυξή τους συνεχίζεται μέχρι την 

  



 

εκκόλαψη. Ειδικά ο λοβός Ι συνεχίζει και μετά την εκκόλαψη να παρουσιάζει υψηλά 

επίπεδα γέννησης κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα παρέχοντας πιθανά τη 

δυνατότητα να τροποποιηθεί η οργάνωσή του από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο 

απόλυτος αριθμός νέων κυττάρων σε ένα λοβό συσχετίζεται με το μέγεθος του λοβού, 

έτσι ο μεγαλύτερος αριθμός σημασμένων κυττάρων στα στάδια της μελέτης 

παρατηρείται στο λοβό VIII που είναι ο μεγαλύτερος στην παρεγκεφαλίδα ορτυκιού. 

Αυτή η συσχέτιση μπορεί να εξηγήσει πιθανά την ισομετρική αύξηση των λοβών της 

παρεγκεφαλίδας.  

Στα ζώα με χορήγηση BrdU την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη (Ε15-Ν1) και 

μακρά επιβίωση (ως τη Ν20), μπορούμε να παρακολουθήσουμε την αναπτυξιακή 

τύχη των σημασμένων κυττάρων. Στα στάδια που δόθηκε η BrdU ο μεγαλύτερος 

αριθμός νέων κυττάρων εντοπίζεται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα, αντίθετα τη 

Ν20 η στιβάδα αυτή περιέχει ελάχιστα θετικά κύτταρα, αφού αυτά έχουν 

μεταναστεύσει στην κοκκώδη στιβάδα όπου συναντάται η πλειοψηφία των 

σημασμένων κυττάρων. Κατά τη 15η εμβρυϊκή ημέρα γεννιέται ένας κυτταρικός 

πληθυσμός που τη Ν20 εντοπίζεται γύρω από τα κύτταρα Purkinje και λόγω της 

θέσης τους θα μπορούσαν να είναι είτε καλαθιοφόρα κύτταρα είτε γλοία Bergmann. 

Σε ακόλουθα αναπτυξιακά στάδια (Ε16 και Ν1) γεννιούνται πολύ χαμηλότεροι 

αριθμοί τέτοιων κυττάρων. Κατά την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη, στη λευκή 

ουσία συναντώνται αρκετά σημασμένα κύτταρα, ορισμένα από τα οποία παρέμειναν 

εκεί μέχρι τη Ν20. Όμως είναι αξιοσημείωτο ότι τα επίπεδα τους ήταν γενικά 

χαμηλότερα από ότι σε ζώα με βραχεία επιβίωση. Ίσως τα κύτταρα που διαιρούνται 

στη λευκή ουσία της παρεγκεφαλίδας μετακινούνται και εγκαθίστανται σε άλλες 

θέσεις. 

Η σύγκριση του απόλυτου αριθμού των σημασμένων κυττάρων σε ένα 

αναπτυξιακό στάδιο, μετά από βραχεία και μακρά επιβίωση προϋποθέτει ότι όλα τα 

κύτταρα που γεννιούνται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα είτε παραμένουν σε 

αυτήν είτε μεταναστεύουν στην κοκκώδη στιβάδα και ότι η εξωτερική κοκκώδης 

στιβάδα αποτελεί τη μόνη πηγή κυττάρων για την κοκκώδη στιβάδα. Είναι σαφές ότι 

ορισμένα (γλοιακά κύτταρα) γεννιούνται in situ ή  σε άλλες θέσεις (κοιλιακό επιθήλιο 

ή λευκή ουσία) όμως ο αριθμός τους στα στάδια που έγινε η ποσοτικοποίηση είναι 

πολύ μικρότερος από αυτόν όσων γεννιούνται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα.  

Από τα ποσοτικά αποτελέσματα (αριθμός κυττάρων τη Ν20) φαίνεται ότι η 

  



 

πλειοψηφία των κυττάρων που γεννιούνται την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη 

επιβιώνουν σε πιο ώριμα στάδια κι ενσωματώνονται στα κυκλώματα της 

παρεγκεφαλίδας. Η απώλεια κυττάρων σε ορισμένους λοβούς μπορεί να οφείλεται 

είτε σε μεθοδολογικές αδυναμίες (δειγματοληψία, διαφορές μεταξύ ζώων) είτε σε 

πραγματική μείωση του αριθμού τους λόγω κυτταρικού θανάτου. Η απόπτωση είναι 

κοινό φαινόμενο στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και ρυθμίζει τον αριθμό 

των κυττάρων ανάλογα με τις απαιτήσεις του οργανισμού (Cowan M.W. et al. 1984, 

Voyvodic J.T. 1996). Είναι γνωστό σε θηλαστικά ότι κύτταρα που γεννιούνται στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα υφίστανται απόπτωση πριν ξεκινήσουν τη  

μετανάστευση προς την κοκκώδη στιβάδα (Tanaka M. and Marunouchi T. 1998).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο 

αριθμός των σημασμένων κυττάρων μετά από μακρά επιβίωση είναι μεγαλύτερος από 

τον αναμενόμενο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεθοδολογικά προβλήματα όμως 

όταν ο αριθμός των θετικών κυττάρων διπλασιάζεται ή αυξάνεται ακόμα περισσότερο 

είναι πιθανό τα κύτταρα που εντοπίζονται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα μετά 

από βραχεία επιβίωση να διαιρούνται ξανά πριν μεταναστεύσουν. Αυτό ενισχύεται 

από το γεγονός ότι σε ζώα με μακρά επιβίωση, το προϊόν του ανοσοεντοπισμού της 

BrdU (καφέ ίζημα διαμινο-βενζιδίνης) παρουσιάζει τουλάχιστον 2 διαφορετικές 

εντάσεις ανάλογα με το παρατηρούμενο κύτταρο. Είναι πιθανό η BrdU να σήμανε 2 

διαφορετικούς πληθυσμούς διαιρούμενων κυττάρων στην εξωτερική κοκκώδη 

στιβάδα: κύτταρα στην τελευταία μίτωσή τους (έντονη χρώση διαμινο-βενζιδίνης) και 

κύτταρα που διαιρέθηκαν ξανά δίνοντας επιπλέον σημασμένους απογόνους (αχνή 

χρώση διαμινο-βενζιδίνης). Προτείνεται ότι τα πρόδρομα κύτταρα στην εξωτερική 

κοκκώδη στιβάδα διαιρούνται πολλές φορές και οι απόγονοι τους είτε συνεχίζουν τις 

μιτώσεις ως πρόδρομα κύτταρα είτε διαφοροποιούνται σε κοκκοειδή. 

Από τον ιστοχημικό εντοπισμό του βιοσυνθετικού ενζύμου της ΝΟ
.
 (ΝΟΣ) 

προκύπτει ότι ΝΟ
.
 παράγεται από κύτταρα της κοκκώδους στιβάδας (κοκκοειδή και 

κύτταρα Golgi) ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η γέννηση των κοκκοειδών 

κυττάρων της. Όπως αναφέρθηκε η παρουσία ινών με ενεργότητα ΝΟΣ στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα επηρεάζει πιθανά τη γέννηση ή/και μετανάστευση των 

κυττάρων. Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να ελεγχθεί με χορήγηση αναστολέων της 

παραγωγής ΝΟ
.
 ή αντίθετα παραγόντων που απελευθερώνουν ΝΟ

.
 και μελέτη της 

επίδρασης τους στον αριθμό των γεννούμενων κυττάρων.  

  



 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο χρόνος έκφρασης ΝΟΣ κατά τη 

διάρκεια ζωής ενός κυττάρου επειδή αυτό συσχετίζεται με το ρόλο της ΝΟ
.
 στο 

συγκεκριμένο κύτταρο. Πρώιμη έκφραση της ΝΟΣ λίγο μετά τη γέννηση υποδηλώνει 

συμμετοχή της ΝΟ
.
 σε μηχανισμούς επιβίωσης του νεαρού νευρώνα π.χ. στο 

σχηματισμό λειτουργικών συνάψεων. Αντίθετα, καθυστερημένη έκφραση σε όψιμα 

αναπτυξιακά στάδια σχετίζεται με τη λειτουργία του κυττάρου στον ώριμο εγκέφαλο 

π.χ. έκφραση υποδοχέων γλουταμινικού οξέος. Αρχικά πειράματα συνεντόπισης 

NADPH-διαφοράσης και BrdU είχαν αμφίβολα αποτελέσματα. Η επεξεργασία του 

ιστού για την αντίδραση της NADPH-διαφοράσης (παρατεταμένη μονιμοποίηση, 

κρυοπροστασία) καταστρέφει σε σημαντικό βαθμό την αντιγονικότητα της BrdU 

οπότε είναι δύσκολος ο εντοπισμός των κυττάρων που έχουν διαιρεθεί. Σε μία 

τροποποίηση της μεθόδου της NADPH-διαφοράσης (χωρίς κρυοπροστασία) το 

προϊόν της ιστοχημικής αντίδρασης επικαλύπτει το προϊόν της ανοσοϊστοχημικής 

αντίδρασης κάνοντας δύσκολη την ταυτοποίηση διπλά θετικών κυττάρων. 

 

α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς 

Τα επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στις στιβάδες της παρεγκεφαλίδας 

κατά την περίοδο που μελετήθηκε (12η ως 16η εμβρυϊκή ημέρα) ήταν ιδιαίτερα 

χαμηλά, μόλις πάνω από τα επίπεδα «θορύβου». Συνεπώς η συμβολή των α2 

υποδοχέων στην οντογένεση της παρεγκεφαλίδας ορτυκιού είναι αμφίβολη 

τουλάχιστον κατά την περίοδο της μελέτης. 

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων προσδιορίστηκε με πρόσδεση 

in vitro ραδιοσημασμένης κλονιδίνης σε εγκεφαλικές τομές. Η απουσία θέσεων 

δέσμευσης για την 3Η-κλονιδίνη στην παρεγκεφαλίδα εμβρύων ορτυκιού έρχεται σε 

αντίθεση με ευρήματα σε έμβρυα όρνιθας στα οποία σε αντίστοιχα αναπτυξιακά 

στάδια παρατηρούνται σημαντικά επίπεδα θέσεων πρόσδεσης 3Η-κλονιδίνης στην 

εξωτερική κοκκώδη, τη μοριώδη και την κοκκώδη στιβάδα (Dermon C.R. et al. 

1996). Επιπλέον στην παρεγκεφαλίδα όρνιθας η παρουσία των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων είναι παροδική και μειώνεται δραματικά μετά την εκκόλαψη (Dermon 

C.R. and Kouvelas E.D. 1989) γεγονός που ενισχύει τη συμμετοχή τους στην 

οντογένεση των στιβάδων της παρεγκεφαλίδας σε αυτό το είδος πτηνού. Σε 

αναπαραγωγικά ώριμα ορτύκια η κοκκώδης στιβάδα της παρεγκεφαλίδας 

παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα θέσεων δέσμευσης 3Η-παρα-αμινο-κλονιδίνης (α2 

  



 

αγωνιστής) (Ball G.F. et al. 1989), πρότυπο που μοιάζει με αυτό σε ώριμη όρνιθα. 

Πιθανά η διαφορά στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων περιορίζεται 

στα εμβρυϊκά στάδια, υποδηλώνοντας διαφορές στον αναπτυξιακό τους ρόλο μεταξύ 

ειδών. 

 

ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΛΥΠΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Οπτική καλύπτρα (TeO) 

Τα πρώτα κύτταρα με ενεργότητα ΝΟΣ εντοπίζονται την 6η εμβρυϊκή ημέρα στην 

παρακοιλιακή φαιά στιβάδα και παραμένουν σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο που 

μελετήθηκε. Η παρακοιλιακή λευκή στιβάδα περιέχει θετικές ΝΟΣ ίνες με διογκώσεις 

(varicosities) από την Ε12. Η κεντρική λευκή στιβάδα περιέχει ίνες με ενεργότητα 

ΝΟΣ από την Ε8. Στην κεντρική φαιά στιβάδα παρατηρούνται παροδικά (Ε8-Ε12) 

θετικά δίπολα κύτταρα και θετικά κύτταρα με πολλές αποφυάδες (Ε12-Ε16). Από τις 

εν τω βάθει υποστιβάδες της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας, η j περιέχει 

παροδικά (Ε10-Ε14) δίπολα κύτταρα που παράγουν ΝΟ
.
, η i εμφανίζει θετικά δίπολα 

κύτταρα από την Ε8 ως και τη Ν1, με αποφυάδες που φτάνουν ως την επιφάνεια της 

οπτικής καλύπτρας, τα οποία μετά την Ε12 διατάσσονται προοδευτικά σε 2 στρώματα 

και η h ενώ κατά την εμβρυϊκή περίοδο περιέχει ελάχιστα θετικά κύτταρα μετά την 

εκκόλαψη ο αριθμός και η ένταση της χρώσης τους αυξάνεται σημαντικά. Από τις 

επιπολής υποστιβάδες της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας, η f εμφανίζει 

διάχυτη χρώση που γίνεται προοδευτικά εντονότερη, οι b-e και g περιέχουν πολύ λίγα 

θετικά κύτταρα την περίοδο που μελετήσαμε αντίθετα η a παρουσιάζει μέτρια 

επίπεδα θετικών κυττάρων με αποφυάδες. Η στιβάδα των οπτικών ινών εμφανίζει 

χαμηλή διάχυτη χρώση και μόνο μετά την εκκόλαψη λίγα κύτταρα με ενεργότητα 

ΝΟΣ. 

  



 

Ανάπτυξη Στιβάδων Οπτικής

ΕΙΚΟΝΑ 23. Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων διατομών οπτικής καλύπτρας (
παρουσιάζουν την ανάπτυξη των στιβάδων της και την ενεργότητα ΝΟΣ σε αυτές σε
διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια (Ε6-Ν1). Για τις συντομογραφίες βλ. κείμενο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην οπτική καλύπτρα ακολουθεί 

τη στιβαδωτή οργάνωσή της. Οι εν τω βάθει στιβάδες (παρακοιλιακή φαιά και 

κεντρική λευκή) εμφανίζουν σταθερά, χαμηλά επίπεδα α2 υποδοχέων την περίοδο 

που μελετήθηκε (Ε12 ως Ε16), ενώ η κεντρική φαιά στιβάδα και οι εν τω βάθει 

υποστιβάδες (h-j) της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας παρουσιάζουν χαμηλά 

επίπεδα την Ε12–Ε14 τα οποία αυξάνονται σε μέτρια την Ε16. Οι επιπολής 

υποστιβάδες (a-g) της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας περιέχουν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις α2 υποδοχέων από τις άλλες στιβάδες της οπτικής 

καλύπτρας. 

Η εμβρυϊκή ανάπτυξη της οπτικής καλύπτρας ορτυκιού (Senut M.C. and 

Alvarado-Mallart R.M. 1986, παρούσα μελέτη) αλλά και η κυτταροαρχιτεκτονική 

οργάνωσή της (στιβάδες, τύποι κυττάρων) είναι όμοια με της όρνιθας (La Vail J.H. 

and Cowan M.W. 1971). Η παρακοιλιακή λευκή στιβάδα (SFP) βρίσκεται ακριβώς 

έξω από το επένδυμα της κοιλίας της οπτικής καλύπτρας και περιέχει γλοιακά 

κύτταρα και αποφυάδες των νευρώνων της υπερκείμενης Παρακοιλιακής Φαιάς 

στιβάδας και μετά την Ε12 ίνες με ενεργότητα ΝΟΣ.  

Η παρακοιλιακή φαιά στιβάδα (SGP) χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

πολλών αγγείων με προσθοπίσθια διάταξη και περιέχει μέσου μεγέθους αστεροειδείς 

νευρώνες πολλοί από τους οποίους παράγουν ΝΟ
.
 από πολύ πρώιμα αναπτυξιακά 

στάδια (Ε6) ως και την ενήλικο ζωή. Η στιβάδα αυτή περιέχει χαμηλά επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά την εμβρυϊκή ζωή αλλά και σε ώριμα ζώα (Ball 

G.F. et al. 1989). Στη στιβάδα αυτή καταλήγει μεγάλο μέρος των προβολών από την 

αντίπλευρη οπτική καλύπτρα (Voneida T.J. and Mello N.K. 1975). 

Η κεντρική λευκή στιβάδα (SAC) αποτελεί την κύρια απαγωγό οδό της οπτικής 

καλύπτρας και αποτελείται κυρίως από νευρικές ίνες και ελάχιστα νευρικά κύτταρα 

τόσο στο ορτύκι (Hilbig H. et al. 1998) όσο και στην όρνιθα. Από την Ε8 

εμφανίζονται ίνες με ενεργότητα ΝΟΣ, ο αριθμός τους αυξάνεται ως την Ε14 αλλά σε 

ώριμα ζώα είναι μειωμένος δραματικά (Panzica G.C. et al. 1994). Οι ίνες 

διατάσσονται σε δεμάτια ακτινωτά, γύρω από την κοιλία της οπτικής καλύπτρας. 

Βρίσκονται σε ορθή γωνία με τις οπτικές ίνες στην επιφάνεια της οπτικής καλύπτρας 

αλλά και τις αποφυάδες των δίπολων κυττάρων της επιφανειακής φαιάς και λευκής 

στιβάδας (τα 3 αυτά στοιχεία σχηματίζουν στερεά ορθή γωνία). Ανάμεσα στα 

δεμάτια ινών παρεμβάλλονται δενδριτικές προεκβολές από νευρώνες της 

  



 

παρακοιλιακής φαιάς στιβάδας που δεν παρουσιάζουν ενεργότητα ΝΟΣ (η 

μορφολογία της στιβάδας έχει παρομοιαστεί με «ραχοκοκαλιά ψαριού»). Λίγοι από 

τους νευρώνες της στιβάδας παράγουν ΝΟ
.
 την Ε8. Η έκφραση α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων στην κεντρική λευκή στιβάδα είναι πολύ χαμηλή κι αυτό συμβαδίζει με το 

σχηματισμό της στιβάδας από νευρικές ίνες στις οποίες παρατηρούνται ελάχιστες 

συνάψεις. Οι α2 υποδοχείς εντοπίζονται είτε σε συναπτικές θέσεις είτε εξωσυναπτικά 

κοντά σε αυτές. 

Στην κεντρική φαιά στιβάδα (SGC) περιέχεται μεγάλος αριθμός αστεροειδών 

νευρώνων καθώς και ένας μικρότερος πληθυσμός πολύ μεγάλων, πολύγωνων 

νευρώνων με πολλές αποφυάδες που συχνά εκτείνονται σε απόσταση 1000μm κατά 

μήκος της SGC. Σε όρνιθες οι δενδρίτες των μεγάλων νευρώνων φτάνουν ως και την 

υποστιβάδα c ενώ οι άξονες τους σχηματίζουν την κεντρική λευκή στιβάδα 

συμμετέχοντας σε ανιούσες (προς το θάλαμο) (Hunt S.P. and Kunzle H. 1976) και 

κατιούσες οδούς (προς τη γέφυρα, τον προμήκη και το νωτιαίο μυελό (Reiner A. and 

Karten H.J. 1982). Ορισμένοι από τους νευρώνες της SGC είναι διεγερτικοί νευρώνες 

και χρησιμοποιούν γλουταμινικό οξύ ως νευροδιαβιβαστή (Voukelatou G. et al. 

1992). 

Kατά την ανάπτυξη, παρατηρείται παροδική έκφραση ΝΟΣ σε κύτταρα της 

κεντρικής φαιάς στιβάδας (μέγιστο την Ε12 και σταδιακή μείωση ως τη Ν1 οπότε 

ελάχιστα κύτταρα παράγουν ΝΟ
.
) πιθανά κατά τα στάδια σχηματισμού συνδέσεων με 

άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς. Και στην ώριμη όρνιθα έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 

λίγων μονήρων νευρώνων στο όριο κεντρικής φαιάς-κεντρικής λευκής στιβάδας με 

ενεργότητα ΝΟΣ (Martinez-de-la-Torre M. et al. 1987). Η παροδική παραγωγή ΝΟ
.
 

από νευρώνες της SGC συσχετίζεται με την παροδική έκφραση ΝΟΣ από ίνες της 

SAC. Μέρος των ινών αυτών είναι πιθανά άξονες των θετικών κυττάρων της SGC. Σε 

ώριμα περιστέρια, που οι ίνες της SAC με ενεργότητα ΝΟΣ είναι δραματικά 

μειωμένες, διαπιστώθηκε ότι οι απαγωγοί νευρώνες της SGC δεν παράγουν ΝΟ
.
 

(Meyer G.  et al. 1994). Επίσης, μέχρι την Ε12 στη στιβάδα αυτή εντοπίζονται δίπολα 

κύτταρα με ενεργότητα ΝΟΣ. Πιθανότατα πρόκειται για νευρώνες της επιφανειακής 

φαιάς και λευκής στιβάδας (υποστιβάδα i) που μεταναστεύουν προς την τελική τους 

θέση. 

Η κεντρική φαιά στιβάδα περιέχει κατά την ανάπτυξη χαμηλά επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων όμως σε όψιμα εμβρυϊκά στάδια (Ε16) παρατηρείται 

  



 

σημαντική αύξησή τους και μάλιστα κατά τρόπο τοπογραφικά οργανωμένο ώστε τα 

οπίσθια και κοιλιακά τμήματά της εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα. Η περιοχή αυτή 

της οπτικής καλύπτρας δέχεται οπτικές πληροφορίες από το έσω και ραχιαίο τμήμα 

του αμφιβληστροειδή (Remy M. and Güntürkün O. 1991).  

Από τις εν τω βάθει υποστιβάδες της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας 

(SGFSd) η j δεν περιέχει πολλά κύτταρα αλλά αποτελείται κυρίως από αποφυάδες 

νευρικών κυττάρων υπερκείμενων και υποκείμενων στιβάδων. Το διάστημα Ε10-Ε14 

περιέχει θετικά δίπολα κύτταρα που μεταναστεύουν προς την παρακείμενη 

υποστιβάδα i. Η υποστιβάδα i χαρακτηρίζεται από την παρουσία δίπολων κυττάρων 

με δενδρίτες που φτάνουν ως πολύ επιφανειακές υποστιβάδες της SGFS ή και μέχρι 

τη στιβάδα των οπτικών ινών. Αντίθετα η πλάγια έκταση των δενδριτικών πεδίων 

είναι περιορισμένη (μικρότερη από 60μm) οπότε καθένα από τα δίπολα κύτταρα 

δέχεται συνάψεις από περιορισμένο αριθμό οπτικών ινών και συνεπώς από μικρό 

μόνο τμήμα του οπτικού πεδίου. Τα δίπολα κύτταρα είναι χολινεργικά (Sorenson 

E.M. et al. 1989) και πολλά από αυτά παράγουν ΝΟ
.
 από την Ε8. Η διάταξή τους σε 

2 στρώματα μετά την Ε12 αντιστοιχεί στις υποστιβάδες 10 και 11 κατά Cajal. 

Ανάμεσα στα δίπολα κύτταρα υπάρχουν μέσου μεγέθους οριζόντια κύτταρα που δεν 

παρουσιάζουν ενεργότητα ΝΟΣ στα στάδια που μελετήθηκαν. Η υποστιβάδα h 

περιέχει ποικιλία κυτταρικών τύπων (πυραμιδοειδή, ατρακτοειδή και πολύπολα). Οι 

δενδρίτες των ατρακτοειδών κυττάρων φτάνουν τουλάχιστον ως την υποστιβάδα b 

ενώ στην υποστιβάδα f εμφανίζεται ο άξονας τους που στρέφεται προς τις εν τω 

βάθει στιβάδες της οπτικής καλύπτρας. Ορισμένα κύτταρα με αποφυάδες παράλληλες 

προς την επιφάνεια, πιθανά άωρα πολύπολα κύτταρα, παράγουν ΝΟ
.
 την Ε12 ενώ 

αρκετά πολύπολα κύτταρα είναι θετικά μετά την εκκόλαψη. 

Στις εν τω βάθει υποστιβάδες της SGFS (SGFSd) η πυκνότητα των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων αυξάνεται σημαντικά πριν την εκκόλαψη (Ε16) και η 

μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους παρατηρείται στα οπίσθια και κοιλιακά τμήματα της 

οπτικής καλύπτρας όπως συμβαίνει και στην κεντρική φαιά στιβάδα. Γενικά, τα 

επίπεδα των α2 υποδοχέων στην SGFSd και την SGC είναι παρόμοια τόσο σε 

εμβρυϊκά στάδια όσο και σε ώριμα ζώα (Ball G.F. et al. 1989).  

Από τις επιπολής υποστιβάδες της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας 

(SGFSs) η g βρίσκεται ακριβώς κάτω από το βαθύτερο επίπεδο (υποστιβάδα f) που 

φτάνουν ίνες του οπτικού νεύρου. Αποτελείται από ατρακτοειδή και αστεροειδή 

  



 

κύτταρα λίγα από τα οποία παρουσιάζουν ενεργότητα ΝΟΣ την περίοδο γύρω από 

την εκκόλαψη ενώ σε ώριμα ζώα πολλά περιέχουν calbindin (Hilbig H. et al. 1998) 

πρωτεΐνη που εντοπίζεται σε ανασταλτικούς νευρώνες (Mize R.R. 1988). Η 

υποστιβάδα f αποτελείται κυρίως από λευκή ουσία (οπτικές ίνες που διχάζονται σε 2 

κλάδους και καταλήγουν σε αυτό το επίπεδα και άξονες των κυττάρων της 

υποστιβάδας h που σχηματίζονται πάνω από το επίπεδο του κυτταρικού σώματος). 

Περιέχει χολινεργικές ίνες (Sorenson E.M. et al. 1989) και διάχυτη χρώση NADPH-

διαφοράσης που αυξάνεται κατά την ανάπτυξη και παραμένει και σε ώριμα άτομα 

(Panzica G.C. et al. 1994). Η υποστιβάδα e αποτελείται από μικρές ομάδες απιοειδών 

κυττάρων (4-6 κύτταρα) με μεγάλα κενά ανάμεσά τους και άξονες που κατεβαίνουν 

στις βαθύτερες υποστιβάδες της SGFS. Η υποστιβάδα d αποτελείται κυρίως από 

έντονα διακλαδισμένες απολήξεις ινών του οπτικού νεύρου και τους κορυφαίους 

δενδρίτες δίπολων κυττάρων της υποστιβάδας i αλλά και νευρώνων των υποστιβάδων 

e, g και h. Στην υποστιβάδα c παρατηρούνται συσσωματώματα νευρώνων κυρίως 

μικρού μεγέθους, ατρακτοειδή κύτταρα με κατιόντες άξονες αλλά και μέσου 

μεγέθους οριζόντια κύτταρα που περιέχουν calbindin. Μεγάλος αριθμός των οπτικών 

ινών καταλήγουν στην υποστιβάδα c. Η υποστιβάδα b αποτελείται κυρίως από 

δενδριτικά πεδία νευρώνων παρακείμενων υποστιβάδων και οπτικές ίνες που περνούν 

προς κατώτερες υποστιβάδες. Η υποστιβάδα a βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη 

στιβάδα των οπτικών ινών και περιέχει αστεροειδή και οριζόντια κύτταρα. Τα 

οριζόντια κύτταρα παρουσιάζουν άξονες και δενδρίτες που διακλαδίζονται μέσα στα 

όρια της υποστιβάδας a και χρησιμοποιούν γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) ως 

νευροδιαβιβαστή (Hilbig H. et al. 1998) είναι δηλαδή ανασταλτικοί ενδονευρώνες. 

Νευρώνες της υποστιβάδας a παράγουν ΝΟ
.
 από την Ε8 όμως με βάση τη 

μορφολογία των αποφυάδων των θετικών κυττάρων στα διάφορα αναπτυξιακά 

στάδια φαίνεται ότι πρόκειται για διαφορετικούς υποπληθυσμούς π.χ. την περίοδοΕ8-

Ε12 ενεργότητα ΝΟΣ παρουσιάζουν κυρίως τα οριζόντια κύτταρα, την Ε14 τα 

αστεροειδή και από την Ε16 κύτταρα και των δύο τύπων. Σε ενήλικα άτομα τα 

οριζόντια κύτταρα παρουσιάζουν αντίδραση NADPH-διαφοράσης (Hilbig H. et al. 

1998). Στο επιφανειακό τμήμα της SGFS εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός 

οριζόντιων κυττάρων της οπτικής καλύπτρας που λόγω της μορφολογίας τους 

συμμετέχουν στην οριζόντια μετάδοση πληροφοριών (αναστολή ή διέγερση άλλων 

κυττάρων) και το συνδυασμό οπτικών, ακουστικών και σωματαισθητικών 

  



 

ερεθισμάτων (La Vail J.H. and Cowan M.W. 1971). 

Κατά την περίοδο που παρατηρείται πολύ έντονη παραγωγή ΝΟ
.
 στην οπτική 

καλύπτρα (μετά την Ε12 και τουλάχιστον ως την εκκόλαψη) ίνες του οπτικού νεύρου 

έχουν διεισδύσει στις επιφανειακές στιβάδες της και έχει αρχίσει ο σχηματισμός 

συνάψεων. Οι οπτικές ίνες εισέρχονται αρχικά (Ε8) στα πλάγια τμήματα της οπτικής 

καλύπτρας και σταδιακά σε πιο πρόσθια και οπίσθια τμήματά της ενώ την Ε11 

μπορούν να εντοπιστούν στις επιπολής υποστιβάδες της επιφανειακής φαιάς και 

λευκής στιβάδας (υποστιβάδες a-f) σε όλον τον προσθοπίσθιο άξονα της οπτικής 

καλύπτρας (Senut M.C. and Alvarado-Mallart R.M. 1986). Στην οπτική καλύπτρα 

εμβρύων όρνιθας οι πρώτες συνάψεις με ίνες του οπτικού νεύρου παρατηρούνται την 

Ε12 αν και ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη 

(Cantino D. and Daneo L.S. 1972). Οι απολήξεις του οπτικού νεύρου βρίσκονται στις 

ίδιες θέσεις με τις κορυφαίες αποφυάδες των δίπολων κυττάρων της υποστιβάδας i 

και παράγουν ΝΟ
.
 την περίοδο που το οπτικό νεύρο διεισδύει στην οπτική καλύπτρα, 

πριν ακόμα ολοκληρωθεί η συναπτογένεσή του. Επίσης κατά την περίοδο Ε10-Ε16 

εξαλείφονται οι παροδικές συνδέσεις αμφιβληστροειδή-ομόπλευρης οπτικής 

καλύπτρας όρνιθας (O’Leary D.M. et al. 1983, Nakamura H. and O’Leary D.D. 

1989). Είναι πιθανό η ΝΟ
.
 που παράγεται από αυτά τα κύτταρα να επηρεάζει το 

σχηματισμό επαφών και τη δημιουργία ή την εξάλειψη συνδέσεων μεταξύ οπτικών 

ινών και νευρώνων της οπτικής καλύπτρας. Υπέρ αυτής της υπόθεσης είναι τα 

αποτελέσματα πειραμάτων χορήγησης αναστολέων σύνθεσης ΝΟ
.
 σε έμβρυα 

όρνιθας: ομόπλευρες προβολές του αμφιβληστροειδή στην οπτική καλύπτρα 

παρέμειναν σε αναπτυξιακό στάδιο που φυσιολογικά έχουν εξαλειφθεί (Wu H.H. et 

al. 1994). 

Σε έμβρυα όρνιθας με κατεστραμμένα και τα δύο μάτια σε πολύ πρώιμο 

αναπτυξιακό στάδιο (Ε3) μεταβάλλεται σημαντικά η κατανομή κυττάρων με 

ενεργότητα ΝΟΣ στην οπτική καλύπτρα την Ε13 (Williams C.V. et al. 1994). Αν και 

οι θετικοί νευρώνες της παρακοιλιακής φαιάς στιβάδας παραμένουν ανεπηρέαστοι, η 

παραγωγή ΝΟ
.
 από τα δίπολα κύτταρα της υποστιβάδας i μειώνεται δραματικά καθώς 

και από κύτταρα πιο επιφανειακών στιβάδων. Φαίνεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ του οπτικού νεύρου και ενός από τους στόχους του, τα δίπολα κύτταρα της 

υποστιβάδας i. Απαιτείται η παρουσία των οπτικών ινών ώστε να επαχθεί η σύνθεση 

ΝΟΣ ή η απουσία τους οδηγεί σε διακοπή της παραγωγής της.  

  



 

Η παροδική αύξηση της παραγωγής ΝΟ
.
 στην οπτική καλύπτρα πτηνών την 

περίοδο που σχηματίζεται και αναδιοργανώνεται σημαντικός αριθμός των συνδέσεων 

της παρατηρείται και στα άνω διδύμια θηλαστικών (ομόλογη δομή της οπτικής 

καλύπτρας) (Tenório F. et al. 1995). Η παροδική αύξηση της έκφρασης ΝΟΣ 

συνδέεται με τη λεπτή ρύθμιση των συνάψεων και τη διατήρηση της τοπογραφικής 

προβολής του αμφιβληστροειδή στα άνω διδύμια κι όχι με την εξάλειψη ινών του 

οπτικού νεύρου με λανθασμένη προβολή. Επίσης σε γενετικώς τροποποιημένα 

ποντίκια με κατεστραμμένα τα γονίδια που κωδικεύουν τη νευρική και την 

ενδοθηλιακή μορφή της ΝΟΣ, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ωρίμαση της 

ομόπλευρης οδού από τον αμφιβληστροειδή στα άνω διδύμια, με διατήρηση 

υπεράριθμων ομόπλευρων προβολών (Mize R.R. et al. 1998). 

Η παραγωγή ΝΟ
.
 σε κύτταρα και ίνες της οπτικής καλύπτρας ορτυκιού δεν έχει 

παγιωθεί μία ημέρα μετά την εκκόλαψη, αφού σε ενήλικα ζώα παρατηρείται γενικά 

μείωση της έκφρασης ΝΟΣ (Panzica G.C. et al. 1994, Hilbig H. et al. 1998). Ειδικά 

στην υποστιβάδα i συναντώνται μικρά, δίπολα κύτταρα με ενεργότητα ΝΟΣ αλλά ο 

αριθμός τους φαίνεται μειωμένος σε σχέση με τη Ν1 και η διάταξη τους σε 2 

επιμέρους στρώματα δεν είναι σαφής. Στα πρώτα στάδια μετά την εκκόλαψη, 

επιγενετικοί παράγοντες όπως τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα τροποποιούν τη δομή 

του οπτικού συστήματος και τα υψηλότερα επίπεδα ΝΟ
.
 βοηθούν στο σχηματισμό 

νέων συνδέσεων. 

Σε όλα τα εμβρυϊκά στάδια που μελετήθηκαν (Ε12-Ε16) η υψηλότερη έκφραση 

α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην οπτική καλύπτρα εντοπίζεται στις επιφανειακές 

υποστιβάδες της SGFS (SGFSs) συμπεριλαμβανόμενης της στιβάδας των οπτικών 

ινών (SO). Η SO στα εμβρυϊκά στάδια έχει μικρό πλάτος και στις μετρήσεις 

συμπεριλήφθηκε στις επιπολής υποστιβάδες της SGFS. Και στα ώριμα ζώα 

παρατηρείται αντίστοιχη κατανομή των α2 υποδοχέων. Η παρουσία των απολήξεων 

του οπτικού νεύρου στις ίδιες στιβάδες κάνει πιθανή την συμμετοχή των α2 

υποδοχέων στη ρύθμιση της εισερχόμενης οπτικής πληροφορίας. Σε ινδικά χοιρίδια η 

νοραδρεναλίνη μειώνει την απόκριση νευρώνων των επιφανειακών στιβάδων των 

άνω διδυμίων (ομόλογη προς την οπτική καλύπτρα δομή) σε οπτικά ερεθίσματα μέσω 

α2 και β1 νοραδρενεργικών υποδοχέων (Zhang Y. et al. 1999). Επίσης η σημαντική 

αύξηση των επιπέδων των α2 υποδοχέων λίγο πριν την εκκόλαψη συμπίπτει με την 

περίοδο που σε έμβρυα όρνιθας έχει διαπιστωθεί έντονη συναπτογένεση των οπτικών 

  



 

ινών με δενδρίτες των επιφανειακών υποστιβάδων της οπτικής καλύπτρας (Cantino 

D. and Sisto-Daneo L. 1972). Η παρουσία των α2 υποδοχέων στις συνάψεις αυτές δεν 

έχει διαπιστωθεί όμως φαίνεται να υπάρχει λειτουργική σύνδεσή τους. Η κατανομή 

των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην SGFSs παρουσιάζει τοπογραφική 

ετερογένεια και τα υψηλότερα επίπεδα συναντούνται στο πρόσθιο-ραχιαίο τμήμα της. 

Η περιοχή αυτή δέχεται προβολές από τον έξω-κοιλιακό αμφιβληστροειδή και στο 

περιστέρι παρουσιάζει την υψηλότερη πυκνότητα νοραδρενεργικής νεύρωσης στην 

οπτική καλύπτρα (Rodman H.R. and Karten H.J. 1995). Γενικά, στις στιβάδες της 

οπτικής καλύπτρας παρατηρείται καλή αντιστοιχία νοραδρενεργικής νεύρωσης και 

επιπέδων α2 υποδοχέων. Θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί άμεσα η οντογένεση της 

νοραδρενεργικής νεύρωσης και να συσχετισθεί με τις μεταβολές των επιπέδων των 

α2 υποδοχέων. 

Η στιβάδα των οπτικών ινών (SO) αποτελείται από τους άξονες των γαγγλιακών 

κυττάρων του αμφιβληστροειδή (οπτικές ίνες) και γλοιακά κύτταρα. Οι ίνες 

παρουσιάζουν γενικά χαμηλή διάχυτη χρώση NADPH-διαφοράσης εκτός από την 

Ε16 οπότε παρατηρούνται λίγες ίνες με σημαντική ενεργότητα ΝΟΣ. Μία ημέρα μετά 

την εκκόλαψη εμφανίζονται λίγα θετικά κύτταρα που είτε είναι γλοιακά είτε έκτοποι 

νευρώνες από την υποστιβάδα a της SGFS. Όπως αναφέρθηκε η SO κατά την 

εμβρυϊκή ανάπτυξη περιέχει υψηλά επίπεδα α2 υποδοχέων αν και η οπτική ταινία 

(TrO) που περιέχει τις ίνες του οπτικού νεύρου πριν φτάσουν στην επιφάνεια της 

οπτικής καλύπτρας παρουσιάζει χαμηλή έκφραση α2 υποδοχέων κατά την ανάπτυξη. 

Αν οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς εντοπίζονται πάνω στις οπτικές ίνες, 

περιορίζονται στις απολήξεις τους αν και παραμένει η πιθανότητα τουλάχιστον μέρος 

τους να βρίσκεται σε μετασυναπτικές θέσεις, πάνω σε δενδρίτες των νευρώνων της 

οπτικής καλύπτρας.  

Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη 

στις στιβάδες της οπτικής καλύπτρας όρνιθας παρουσιάζει ομοιότητες με την 

κατανομή στην οπτική καλύπτρα ορτυκιού (Dermon C.R. et al. 1996). Τα 

χαμηλότερα επίπεδα α2 υποδοχέων συναντούνται στην κεντρική λευκή στιβάδα. Στην 

παρακοιλιακή φαιά στιβάδα στα εμβρυϊκά στάδια η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων 

είναι χαμηλή ενώ σε ώριμα ζώα παρουσιάζει σημαντική αύξηση (Dermon C.R. and 

Kouvelas E.D. 1989). Η κεντρική φαιά στιβάδα εμφανίζει χαμηλή έκφραση α2 

υποδοχέων κατά την ανάπτυξη όρνιθας. Η κατανομή των α2 υποδοχέων στην 

  



 

επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα ακολουθεί την υποδιαίρεσή της σε επιπολής 

(SGFSs) και εν τω βάθει υποστιβάδες (SGFSd), με υψηλά επίπεδα στις επιπολής και 

χαμηλά στις εν τω βάθει. Σε σχέση με τα εμβρυϊκά στάδια, σε ώριμα ζώα τα επίπεδα 

α2 υποδοχέων είναι αυξημένα στην SGFSs ενώ μάλλον σταθερά στην SGFSd. Η 

πυκνότητα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην SGC και την SGFS παραμένει 

σταθερή κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη της όρνιθας ενώ στο ορτύκι παρατηρείται 

αύξηση λίγο πριν την εκκόλαψη.  

Αντίστοιχη αύξηση των επιπέδων mRNA του α2Α υπότυπου νοραδρενεργικών 

υποδοχέων την περίοδο γύρω από τη γέννηση και ως τις πρώτες 10 ημέρες μετά από 

αυτή παρατηρείται στα άνω διδύμια αρουραίου (Winzer-Serhan U.H. et al. 1997). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα υψηλότερα επίπεδα α2Α mRNA συναντούνται στις 

επιφανειακές στιβάδες των άνω διδυμίων όπως συμβαίνει και στην οπτική καλύπτρα 

των πτηνών. 

 
Ισθμικοί πυρήνες 

Οι ισθμικοί πυρήνες δέχονται οπτικές πληροφορίες από την οπτική καλύπτρα 

αλλά και επηρεάζουν τη λειτουργία της με προβολές στην κεντρική φαιά στιβάδα 

(Tömböl T. 1998) και στις εν τω βάθει υποστιβάδες της επιφανειακής φαιάς και 

λευκής στιβάδας (Miceli D. et al. 1993). Ο μεγαλοκυτταρικός ισθμικός πυρήνας 

(Imc) αποτελείται από μεγάλα κύτταρα με πολλές αποφυάδες ίσου μεγέθους 

(ισοδενδριτικός νευρώνας) όπως τα κύτταρα του δικτυωτού σχηματισμού του 

εγκεφαλικού στελέχους. Οι νευρώνες του μικροκυτταρικού ισθμικού πυρήνα (Ipc) 

έχουν ωοειδές σχήμα και δενδρίτες με λίγες διακλαδώσεις ενώ οι νευρώνες του 

ημισεληνοειδούς πυρήνα (SLu) είναι σφαιρικοί με 3 δενδρίτες κατά μέσο όρο 

(Güntürkün O. 1987). Οι νευρώνες του ημισεληνοειδούς και του μικροκυτταρικού 

ισθμικού πυρήνα χρησιμοποιούν ακετυλοχολίνη ως νευροδιαβιβαστή (Sorenson E.M. 

et al. 1989) ενώ του μεγαλοκυτταρικού ισθμικού πυρήνα γ-αμινοβουτυρικό οξύ 

(Veenman C.L. and Reiner A. 1994). Θεωρείται ότι ο Imc έχει ανασταλτικές 

προβολές στην οπτική καλύπτρα και τον Ipc (Tömböl T. and Nemeth A. 1998). 

Στο σύμπλεγμα των ισθμικών πυρήνων (Imc, Ipc και SLu) τα επίπεδα α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι χαμηλά στα εμβρυϊκά στάδια και αυτό το πρότυπο 

συναντάται και σε ώριμα ζώα (Ball G.F. et al. 1989). Κατά την ανάπτυξη εμφανίζεται 

ένα πλέγμα ινών με ενεργότητα ΝΟΣ ενώ δεν παρατηρούνται θετικά κύτταρα. Σε 

  



 

ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι ίνες ξεκινούν από την κεντρική λευκή στιβάδα 

της οπτικής καλύπτρας και πρόκειται για τις προβολές νευρώνων της καλύπτρας. 

Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι άξονες από την οπτική καλύπτρα διέρχονται από τον 

πυρήνα, σχηματίζουν συνάψεις en passant (Güntürkün O. 1987) και καταλήγουν σε 

κύτταρα του μικροκυτταρικού ισθμικού πυρήνα (Ipc). Εντυπωσιακή είναι η απουσία 

θετικών ινών σε ισθμικούς πυρήνες ώριμων ζώων (Panzica G.C. et al. 1994), γεγονός 

που ενισχύει την υπόθεση της συμμετοχής των ινών στην οντογένεση των πυρήνων 

αυτών.  

Ο ισθμο-οπτικός πυρήνας (ΙΟ) αποτελείται από έναν ομοιογενή κυτταρικό 

πληθυσμό. Τα κυτταρικά σώματα διατάσσονται έτσι ώστε να σχηματιστούν δύο 

παράλληλες στιβάδες. Οι δενδρίτες τους παρουσιάζουν εκτεταμένες διακλαδώσεις 

και εκτείνονται πάντα στην περιοχή μεταξύ των δύο κυτταρικών στιβάδων 

επικαλυπτόμενοι με αυτούς των απέναντι νευρώνων (Güntürkün O. 1987). Ο ισθμο-

οπτικός πυρήνας δέχεται πληροφορίες από νευρώνες των υποστιβάδων h και i της 

οπτικής καλύπτρας των οποίων οι δενδρίτες φτάνουν ως τις υποστιβάδες d και e όπου 

καταλήγουν ίνες του οπτικού νεύρου (Miceli D. et al. 1997). O IO παρουσιάζει πολύ 

έντονη ανασταλτική (GABA-εργική ) νεύρωση (Miceli D. et al. 1995) που πιθανά 

προέρχεται από τους νευρώνες των υποστιβάδων h και i της οπτικής καλύπτρας 

(Hilbig H. et al. 1998). Ο ισθμο-οπτικός πυρήνας προβάλει στον αμφιβληστροειδή 

και μάλιστα στις θέσεις όπου βρίσκονται γαγγλιακά κύτταρα που συνδέονται με τον 

εξωμαστικό πυρήνα (nBOR) του επικουρικού οπτικού συστήματος (Woodson W. et 

al. 1995) και πιθανά ενισχύει τη σταθεροποίηση του βλέμματος σε αντικείμενα με 

ενδιαφέρον π.χ. σπόρους τροφής. 

Κατά την ανάπτυξη τα επίπεδα των α2 υποδοχέων στον ισθμο-οπτικό πυρήνα 

είναι χαμηλά ενώ περιέχει νευρώνες που παράγουν ΝΟ
.
 και μεγάλης έντασης διάχυτη 

χρώση NADPH-διαφοράσης. Οι θετικοί νευρώνες πιθανότατα προβάλουν στον 

αμφιβληστροειδή και η διάχυτη χρώση προέρχεται από τις προβολές της οπτικής 

καλύπτρας. Η διάχυτη χρώση παραμένει και σε ώριμα στάδια αλλά από 

παρατηρήσεις στο εργαστήριό μας επιβεβαιώνεται η απουσία κυττάρων με 

ενεργότητα ΝΟΣ σε ώριμα ζώα (Médina M. et al. 1998). Η παροδική έκφραση ΝΟΣ 

κατά την ανάπτυξη θα μπορούσε να συσχετισθεί με το φυσικό κυτταρικό θάνατο που 

παρατηρείται κατά την οντογένεση του ισθμο-οπτικού πυρήνα. Σε έμβρυα όρνιθας 

μεταξύ Ε13 και Ε17 σχεδόν το 60% των κυττάρων του πυρήνα πεθαίνουν (Clark 

  



 

P.G.1992). Έχει βρεθεί ότι σε κυτταροκαλλιέργειες διαφοροποιημένα νευρικά 

κύτταρα (PC12) για να επιβιώσουν χρειάζονται τροφικούς παράγοντες όπως ο 

νευρικός αυξητικός παράγοντας (Nerve Growth Factor, NGF), διαφορετικά 

πεθαίνουν με προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). Ο NGF επάγει τη 

σύνθεση ΝΟ
.
 και χορηγούμενη εξωγενώς ΝΟ

.
 μπορεί να υποκαταστήσει τον NGF και 

να διατηρήσει τα νευρικά κύτταρα ζωντανά. Αντίθετα, απενεργοποίηση της ΝΟΣ 

οδηγεί τα κύτταρα σε απόπτωση (Peunova N. et al. 1996). Αν ισχύει ανάλογος 

μηχανισμός στον ισθμο-οπτικό πυρήνα, όσα κύτταρα εκφράζουν ΝΟΣ, κατά την 

κρίσιμη περίοδο του φυσικού κυτταρικού θανάτου, θα μπορούσαν να επιβιώσουν ενώ 

όσα, για άγνωστους ακόμα λόγους, δεν παράγουν ΝΟ
.
 οδηγούνται σε απόπτωση. 

 

Στρόγγυλος πυρήνας (ROT) 

Ο θαλαμικός σταθμός της καλυπτρικής οπτικής οδού δέχεται οπτικές 

πληροφορίες από νευρώνες της κεντρικής φαιάς στιβάδας της οπτικής καλύπτρας που 

πιθανά χρησιμοποιούν ως νευροδιαβιβαστή το γλουταμινικό οξύ που προσδένεται σε 

υποδοχείς του AMPA υπότυπου (Gao H.-F. et al. 1995). Από την 8η εμβρυϊκή ημέρα 

στο στρόγγυλο πυρήνα υπάρχουν νευρώνες που παράγουν ΝΟ
.
 και στο ίδιο 

αναπτυξιακό στάδιο φτάνουν στον πυρήνα οι πρώτες ίνες από κύτταρα της οπτικής 

καλύπτρας (Wu C.C. et al. 2000). Μετά την Ε12 και τουλάχιστον ως την εκκόλαψη, 

στον πυρήνα παρατηρείται προσθοπίσθιο κλεινές στην πυκνότητα κυττάρων με 

ενεργότητα ΝΟΣ, με υψηλότερα επίπεδα στα ουραία τμήματά του. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι σε ώριμα ζώα δεν παρατηρούνται θετικά κύτταρα στον πυρήνα (Panzica 

G.C. et al. 1994). Νευρώνες στο άνω τμήμα της κεντρικής φαιάς στιβάδας (SGC) 

προβάλουν αμφίπλευρα σε πρόσθια και μεσαία τμήματα του στρόγγυλου πυρήνα και 

δέχονται άμεσα συνάψεις από ίνες του οπτικού νεύρου στην υποστιβάδα d της 

επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας. Αντίθετα, νευρώνες στο κάτω τμήμα της 

SGC προβάλουν αμφίπλευρα σε οπίσθια τμήματα του στρόγγυλου πυρήνα χωρίς τα 

δενδριτικά πεδία τους να εκτείνονται στις αμφιβληστροειδοδεκτικές υποστιβάδες της 

οπτικής καλύπτρας αλλά δεχόμενα έμμεσα (πολυσυναπτικά) οπτικές πληροφορίες. 

(Karten H.J. et al. 1997). Το οπίσθιο και ραχιαίο τμήμα του στρόγγυλου πυρήνα έχει 

εμπλακεί στην ανάλυση κίνησης αντικειμένων σε 3 διαστάσεις (Wang Y. et al. 1993). 

Τα οπίσθια τμήματα του πυρήνα προβάλουν κυρίως σε οπίσθια και σε μικρότερο 

βαθμό σε ενδιάμεσα τμήματα του εξωραβδωτού (Husband S.A. and Shimitzu T. 

  



 

1999). 

Στον πυρήνα η πυκνότητα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι χαμηλή 

κατά την ανάπτυξη αλλά και σε ώριμα στάδια κι αυτό συμβαδίζει με την παρουσία 

ελάχιστων νοραδρενεργικών ινών (Moons L. et al. 1995). 

Εξωραβδωτό 

Οι οπτικές πληροφορίες μεταβιβάζονται κατά τρόπο τοπογραφικά οργανωμένο 

από το στρόγγυλο πυρήνα στο ομόπλευρο κυρίως εξωραβδωτό (Ε) κι από αυτό στη 

στεφάνη του εξωραβδωτού (Ebelt). Η στεφάνη του εξωραβδωτού προβάλει σε κέντρα 

πολυαισθητικής σύγκλισης στον τελεγκέφαλο: στο πρόσθιο-έξω νεοραβδωτό (Nfl), 

σε περιφερικό τμήμα του νεοραβδωτού (στεφάνη νεοραβδωτού, Nbelt), και στο έξω-

ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου νεοραβδωτού (NCdl) (Husband S.A. and Shimitzu T. 

1999). 

Το εξωραβδωτό σε ώριμα ζώα διακρίνεται από το νεοραβδωτό που το περιβάλλει 

χάρη στο πυκνό πλέγμα εμμύελων νευρικών ινών που περιέχει. Τόσο στο κυρίως 

εξωραβδωτό όσο και στη στεφάνη του εξωραβδωτού υπάρχουν δύο τύποι κυττάρων: 

αστεροειδείς νευρώνες προβολής και μικρότεροι ενδονευρώνες (Tömböl T. et al. 

1988). Στο εξωραβδωτό όρνιθας νευρώνες προβολής είναι παρόντες από την Ε11 και 

λίγοι παρουσιάζουν ενεργότητα ΝΟΣ ενώ ο αριθμός αυτών που παράγουν ΝΟ
.
 

αυξάνεται σχετικά ως την Ε17 οπότε και σταθεροποιείται. Οι προβολές αυτών των 

κυττάρων δεν είναι γνωστές. Από τους ενδονευρώνες ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν μικρά (5-8μm) GABA-εργικά (ανασταλτικά) κύτταρα (Csillag A. et al. 

1989) που όπως προκύπτει από την παρούσα μελέτη, παράγουν παροδικά ΝΟ
.
 κατά 

την ανάπτυξη: από τη 17η εμβρυϊκή ημέρα ως την 1η ημέρα μετά την εκκόλαψη 

παρατηρείται μεγάλος αριθμός τους με ενεργότητα ΝΟΣ, ενώ πριν ή μετά από αυτό 

το στάδιο ελάχιστοι μικροί ενδονευρώνες συνθέτουν ΝΟ
.
 στο εξωραβδωτό. Σε ώριμα 

ζώα ελάχιστα NADPH-διαφοράση θετικά κύτταρα εντοπίζονται στο Εξωραβδωτό 

(Brüning G. 1993). Η δραματική αύξηση του αριθμού των κοκκοειδών κυττάρων με 

ενεργότητα ΝΟΣ συμβαίνει την περίοδο που πιθανά σχηματίζονται οι συνδέσεις του 

εξωραβδωτού με το θάλαμο (μετά την Ε13) (Tumanova N.L. et al. 1989). Πάνω σε 

αυτά τα κύτταρα καταλήγουν προβολές από το στρόγγυλο πυρήνα του θαλάμου 

(Tömböl T. et al. 1993) ή ίσως και άλλες περιοχές (π.χ. κοιλιακό υπερ-ραβδωτό) και 

η παραγόμενη ΝΟ
.
 πιθανά μετέχει στο σχηματισμό ή την απαλοιφή συνάψεων. 

Παροδική έκφραση ΝΟΣ έχει παρατηρηθεί στον αναπτυσσόμενο φλοιό εμβρύων 

  



 

αρουραίου όπου η πλειοψηφία των νευρώνων συνθέτει ΝΟ
.
 από την Ε17 ως την Ε19, 

περίοδος που συμπίπτει με το σχηματισμό των συνδέσεων με το θάλαμο (Bredt D.S. 

and Snyder S.H. 1994).  

Η έκφραση των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο εξωραβδωτό ορτυκιού είναι 

σταθερή κατά την ανάπτυξη και ακολουθεί τη διάκρισή του σε 2 τμήματα: στο 

εσωτερικό (Ε) παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα α2 υποδοχέων ενώ στο εξωτερικό 

(Ebelt) μέτρια. Αντίθετα, κατά την ανάπτυξη όρνιθας παρατηρείται στο εξωραβδωτό 

παροδική αύξηση της πυκνότητας των α2 υποδοχέων από την Ε13 ως την Ε19, με 

μέγιστο την Ε17 (Dermon C.R. et al. 1996).  

ΘΑΛΑΜΙΚΗ ΟΔΟΣ 
Πρόσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας 

Ο πυρήνας δέχεται άμεσα αμφίπλευρες προβολές από τον αμφιβληστροειδή 

χιτώνα (Takatsuji K. et al. 1983) που καταλήγουν κυρίως στο έξω τμήμα του πυρήνα 

(Watanabe M. 1987, Sebesteny T. and Tömböl T. 1998) θέση όπου προβάλλουν και 

πυρήνες της επικουρικής οπτικής οδού όπως ο εξωμαστικός πυρήνας (nBOR) (Wylie 

D.R. et al. 1998). Ορισμένες από τις προσαγωγούς ίνες εμφανίζουν ενεργότητα ΝΟΣ 

κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη με μέγιστη ένταση την περίοδο Ε10-Ε14, γεγονός που 

πιθανά συνδέεται με το σχηματισμό και την τροποποίηση συνδέσεων μεταξύ των 

εισερχόμενων ινών και των κυττάρων του πυρήνα. Ανασταλτικοί νευρώνες του 

πρόσθιου έξω ραχιαίου πυρήνα (DLA) προβάλουν στο άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό 

(HIS) του οπτικού ραχιαίου όγκωματος (Bagnoli P. et al. 1983, Watanabe M. et al. 

1983) και τουλάχιστον μέρος τους παράγει ΝΟ
.
 από την Ε10. Στο HIS εμφανίζεται 

διάχυτη χρώση NADPH-διαφοράσης με καθυστέρηση λίγων ημερών (Ε12) που 

πιθανά αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται για να φτάσουν εκεί οι άξονες των 

θετικών κυττάρων του DLA. Οι αυξομειώσεις της έντασης της διάχυτης χρώσης στο 

HIS ακολουθούν τις μεταβολές του αριθμού των κυττάρων με ενεργότητα ΝΟΣ στο 

DLA. Η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων στα εμβρυϊκά στάδια είναι πολύ χαμηλή 

και το ίδιο ισχύει και σε ώριμα στάδια στα οποία επιπλέον η νοραδρενεργική 

νεύρωση είναι πολύ σπάνια. Οι α2 υποδοχείς δεν εντοπίζονται σε όλες τις περιοχές 

όπου καταλήγουν ίνες του οπτικού νεύρου και συνεπώς δεν συμμετέχουν γενικά στην 

επεξεργασία οπτικών πληροφοριών.  

 

Οπτικό ραχιαίο όγκωμα (οπτικό Wulst) 

  



 

Οπτικές πληροφορίες από τον πρόσθιο έξω ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου 

μεταδίδονται αμφίπλευρα κυρίως στο ραχιαίο τμήμα του άνω εμβόλιμου υπερ-

ραβδωτού (HIS), τον εμβόλιμο πυρήνα του επικουρικού υπερ-ραβδωτού (IHA). Οι 

ίνες από τον οπτικό πυρήνα του θαλάμου καταλήγουν κυρίως σε νευρώνες μεσαίου 

και πολύ μικρού μεγέθους (κοκκοειδή κύτταρα) (Watanabe M. et al. 1983). Κατά την 

εμβρυϊκή ανάπτυξη όρνιθας νευρώνες μεσαίου μεγέθους παράγουν ΝΟ
.
 κυρίως μετά 

την εκκόλαψη αν και ο αριθμός τους είναι χαμηλός, αντίθετα στα κοκκοειδή κύτταρα 

σημαντική έκφραση ΝΟΣ παρατηρείται και σε εμβρυϊκά στάδια, ειδικά την Ε19. 

Αυξημένος αριθμός κυττάρων με ενεργότητα ΝΟΣ στο HIS συσχετίζεται με 

αυξημένη διάχυτη χρώση NADPH-διαφοράσης στο επικουρικό υπερ-ραβδωτό (HA) 

περιοχή όπου προβάλει το HIS (Shimizu T. et al. 1995).  

Το HA βρίσκεται ακριβώς πάνω από το HIS και αποτελεί την έξοδο του ραχιαίου 

ογκώματος προς το θάλαμο και το εγκεφαλικό στέλεχος μέσω του 

διαφραγματομεσεγκεφαλικού δεματίου (TSM). Η διάταξη αυτή μοιάζει με τη 

στιβαδωτή οργάνωση του ραβδωτού φλοιού των θηλαστικών στα οποία η στιβάδα 

των απαγωγών νευρώνων βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη στιβάδα των νευρώνων που 

δέχονται προβολές από το θάλαμο (Reiner A. and Karten H.J. 1983). Το επικουρικό 

υπερ-ραβδωτό προβάλει επίσης σε περιοχές πολυαισθητικής σύγκλισης στον 

τελεγκέφαλο (πρόσθιο-έξω Νεοραβδωτό, Nfl) όπου φτάνουν οπτικές πληροφορίες 

και από το εξωραβδωτό αλλά και στα βασικά γάγγλια (επαυξημένο παλαιοραβδωτό 

και παροσφρητικός λοβός) (Shimizu T. et al. 1995). Μικρός αριθμός μεγάλων 

νευρώνων παράγει ΝΟ
.
 κυρίως μετά την εκκόλαψη, ενώ σημαντικός αριθμός μικρών 

κοκκοειδών νευρώνων περιέχει ΝΟΣ από την Ε19. 

Τα δύο οπτικά κέντρα του τελεγκεφάλου διαφέρουν στην παραγωγή ΝΟ
.
 μετά 

την εκκόλαψη: Σημαντικός αριθμός νευρώνων στο οπτικό ραχιαίο όγκωμα συνεχίζει 

να παράγει ΝΟ
.
 ενώ στο Εξωραβδωτό πολύ λίγα κύτταρα περιέχουν ΝΟΣ. Επίσης, 

ραχιαίο όγκωμα και εξωραβδωτό διαφέρουν στις μεταβολικές απαιτήσεις τους μετά 

την εκκόλαψη: σε νεοσσούς όρνιθας δύο ημερών, η θαλαμική οδός εμφανίζει χαμηλή 

μεταβολική ενεργότητα όπως αποκαλύπτεται με τη μέθοδο της 2-δεοξυγλυκόζης, ενώ 

στο ίδιο στάδιο η καλυπτρική οδός παρουσιάζει υψηλή κατανάλωση γλυκόζης. 

Αντίθετα σε νεοσσούς 23 ημερών μετά την εκκόλαψη και τα δύο οπτικά συστήματα 

παρουσιάζουν υψηλές μεταβολικές απαιτήσεις (Rogers L.J. and Bell G.A. 1989). Το 

εξωραβδωτό είναι λειτουργικό κατά την εκκόλαψη και υπεύθυνο για την ανάλυση της 

  



 

πλειοψηφίας των οπτικών πληροφοριών που φτάνουν στον τελεγκέφαλο ενώ το 

οπτικό ραχιαίο όγκωμα ολοκληρώνει την ωρίμασή του σε μετεμβρυϊκά στάδια. Η 

διαφορά στο ρυθμό ωρίμασης πιθανά συσχετίζεται με το διαφορετικό πρότυπο 

παραγωγής ΝΟ
.
 και προτείνεται ότι οι μεταβολές στην έκφραση ΝΟΣ προηγούνται 

της δομικής και λειτουργικής ωρίμασης των περιοχών αυτών. 

Το οπτικό ραχιαίο όγκωμα δέχεται νοραδρενεργικές προβολές από τον 

υπομέλανα τόπο, με υψηλότερη πυκνότητα στο άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό όπου 

φτάνουν οι οπτικές πληροφορίες από το θάλαμο (Bagnoli P. and Casini G. 1985). Τα 

επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε όλο το οπτικό ραχιαίο όγκωμα εμβρύων 

ορτυκιού είναι αρχικά χαμηλά αλλά αυξάνονται σε μέτρια επίπεδα λίγο πριν την 

εκκόλαψη (Ε16) ενώ σε ώριμα ζώα η έκφραση α2 υποδοχέων είναι πολύ χαμηλή 

(Ball G.F. et al.1989). Αντίστοιχη παροδική αύξηση κατά την περίοδο γύρω από την 

εκκόλαψη παρατηρείται και στο οπτικό ραχιαίο όγκωμα όρνιθας (Dermon C.R et al. 

1996, Dermon C.R. and Kouvela E.D. 1989). Η παροδική έκφραση των α2 

υποδοχέων σε αναπτυσσόμενα ζώα κάνει πιθανή τη συμμετοχή τους σε οντογενετικά 

φαινόμενα π.χ. απόκριση νευρώνων του οπτικού ραχιαίου ογκώματος σε 

νοραδρεναλίνη εκκρινόμενη από τις προβολές του υπομέλανα τόπου και επιλεκτική 

επιβίωσή τους.  

 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Κοιλιακό τμήμα έξω γονατώδους σώματος 

Στον πυρήνα συναντούνται μικρά GABA-εργικά κύτταρα, πιθανώς ανασταλτικοί 

ενδονευρώνες (Granda R.H. and Crossland W.J. 1989) και κύτταρα με μέσο και 

μεγάλο μέγεθος όπου καταλήγουν ίνες του οπτικού νεύρου ενώ με τη σειρά τους 

προβάλλουν στην οπτική καλύπτρα (Guiloff G.D. et al. 1987). Οι μεγάλοι νευρώνες 

παίζουν ρόλο στη χρωματική ανάλυση ενώ οι μεσαίου μεγέθους στην ανάλυση 

κινήσεων. Κανένας κυτταρικός τύπος δεν παράγει ΝΟ
.
 κατά την ανάπτυξη και το ίδιο 

ισχύει και σε ώριμα ζώα (Panzica G.C.et al. 1994). Αντίθετα, στην κυτταρική μοίρα 

όπου φτάνει το οπτικό νεύρο, εκφράζονται α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς κατά την 

ανάπτυξη αν και σε χαμηλά επίπεδα που όμως αυξάνονται λίγο πριν την εκκόλαψη. 

Κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη όρνιθας παρατηρείται χαμηλή έκφραση α2 υποδοχέων 

στο κοιλιακό τμήμα του έξω γονατώδους σώματος χωρίς όμως αύξηση πριν την 

εκκόλαψη. Στην κοιλιακή λευκή μοίρα όπου καταλήγουν ίνες από την υποστιβάδα i 

  



 

της οπτικής καλύπτρας (Benowitz L.I. and Karten H.J. 1976, Sugita S. et al. 1996) 

παρατηρείται διάχυτη χρώση NADPH-διαφοράσης από πολύ πρώιμα αναπτυξιακά 

στάδια.  

 

Επίδραση ετερόπλευρης λύσης οπτικής καλύπτρας 
Η καταστροφή της δεξιάς οπτικής καλύπτρας έγινε την 9η εμβρυϊκή ημέρα, όταν 

το οπτικό νεύρο έχει καλύψει το σύνολο της σχεδόν, με εξαίρεση το πιο οπίσθιο και 

ραχιαίο τμήμα της και οι οπτικές ίνες έχουν αρχίσει να διεισδύουν στις επιφανειακές 

υποστιβάδες (ως και το άνω τμήμα της g) του μέσου και πλάγιου τμήματος της 

οπτικής καλύπτρας (Senut M.C. and Alvarado-Mallart R.M. 1986) χωρίς όμως να έχει 

αρχίσει ακόμα ο σχηματισμός συνάψεων (Cantino D. and Daneo L.S. 1972). Η λύση 

περιλάμβανε και μεγάλα τμήματα των ισθμικών πυρήνων και του έξω ραχιαίου 

μεσεγκεφαλικού πυρήνα της δεξιάς πλευράς του εγκεφάλου. Όμως παρά τη μεγάλη 

έκταση της καταστροφής δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στην κατανομή κυττάρων και 

νευρικών ινών με ενεργότητα ΝΟΣ σε εγκεφαλικές περιοχές που συνδέονται άμεσα 

με τα κατεστραμμένα κέντρα 3 και 5 ημέρες μετά τη λύση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 

τουλάχιστον ο στρόγγυλος πυρήνας και το κοιλιακό τμήμα του έξω γονατώδους 

σώματος δεν εξαρτώνται άμεσα από την παρουσία προβολών από τον 

αμφιβληστροειδή στον εγκέφαλο για τη σωστή κυτταροαρχιτεκτονική οργάνωσή τους 

(Raffin J.P. 1976). 

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μετά τη λύση ίσως δεν είναι αρκετό ώστε 

να εμφανιστούν τροποποιήσεις στο πρότυπο έκφρασης ΝΟΣ. Σε ώριμους αρουραίους 

τραυματισμός του νωτιαίου μυελού επάγει την παραγωγή ΝΟ
.
 από κινητικούς 

νευρώνες μία εβδομάδα μετά τη λύση (Wu W. 1993) αντίθετα μετά από τραυματισμό 

της παρεγκεφαλίδας, κύτταρα Purkinje αρχίζουν να συνθέτουν ΝΟ
.
 3 ημέρες μετά τη 

λύση (Shigeyoshi Y. et al. 1997). Όμως, στα εμβρυϊκά στάδια που μελετήθηκαν, η 

οντογένεση του εγκεφάλου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί οπότε η επίδραση της λύσης 

στην κυτταροαρχιτεκτονική οργάνωσή του θα έπρεπε να είναι πιο άμεσα ορατή. 

Σε ώριμα στάδια, η παραγωγή ΝΟ
.
 συνδέεται σε ορισμένα παραδείγματα λύσεων 

με επερχόμενο κυτταρικό θάνατο (Shigeyoshi Y. et al. 1997) ενώ σε άλλα με την 

ικανότητα κυτταρικών πληθυσμών για επιβίωση (Buffo A. et al. 1998). Είναι πιθανό, 

λύσεις σε εμβρυϊκά στάδια, όπως το παράδειγμα που μελετήθηκε, να μην οδηγούν σε 

απώλεια κυττάρων χάρη στη μεγαλύτερη ικανότητας των νευρώνων σε αυτά τα 

  



 

στάδια να αναπροσαρμόζουν τη βιοχημεία, τις συνδέσεις και την εξειδίκευσή τους 

αναλαμβάνοντας νέες λειτουργίες. Μετά την ετερόπλευρη λύση της οπτικής 

καλύπτρας η έκφραση ΝΟΣ στο στρόγγυλο πυρήνα δεν μεταβάλλεται αξιοσημείωτα. 

Ο πυρήνας δέχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες προβολές και από τις 2 οπτικές 

καλύπτρες αν και οι προβολές από την ετερόπλευρη καλύπτρα είναι σαφώς λιγότερες 

(Rogers L.J. and Deng C. 1999). Η καταστροφή της ομόπλευρης οπτικής καλύπτρας 

πιθανά να οδηγεί σε αύξηση των ετερόπλευρων προβολών από την αντίπλευρη 

καλύπτρα επιτρέποντας τη φυσιολογική κυτταρο-αρχιτεκτονική οργάνωση του 

στρόγγυλου πυρήνα και κατά συνέπεια την έκφραση της ΝΟΣ από τα κύτταρά του. 

Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα, η επίδραση της λύσης να μην είναι άμεσα ορατή 

αλλά να αφορά ποσοτικές μεταβολές με μικρό εύρος οπότε μόνο με ποσοτική 

ανάλυση (π.χ. καταμέτρηση του αριθμού των κυττάρων με ενεργότητα ΝΟΣ) θα 

μπορούσε να διαπιστωθεί. Τέτοιου τύπου μεταβολές θα μπορούσαν να αφορούν την 

οπτική καλύπτρα που αν και συνδέεται αμφίδρομα με την αντίπλευρη οπτική 

καλύπτρα μέσω ινών της κεντρικής λευκής στιβάδας που περνούν τη μέση γραμμή 

στο ραχιαίο μεσεγκέφαλο στον καλυπτρικό σύνδεσμο (CT) και επίσης δέχεται 

προβολές από τους αντίπλευρους ισθμικούς πυρήνες, η πλειοψηφία των συνδέσεων 

της προέρχεται από τον αμφιβληστροειδή που παραμένει άθικτος από τη λύση. Η 

λύση ίσως επηρεάζει συγκεκριμένους κυτταρικούς πληθυσμούς που δεν είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμοι μέσα στο σύνολο της οπτικής καλύπτρας που παραμένει ανεπηρέαστο. 

Αντίθετα με την έκφραση της ΝΟΣ που δεν μεταβάλλεται μετά την ετερόπλευρη 

καταστροφή της οπτικής καλύπτρας, η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων εμφανίζει σημαντικές μεταβολές. Τη 12η εμβρυϊκή ημέρα, 3 ημέρες μετά 

τη λύση της δεξιάς οπτικής καλύπτρας η έκφραση α2 υποδοχέων έχει τροποποιηθεί 

αμφίπλευρα στο εξωραβδωτό, την παραϊπποκάμπια χώρα και τον οπίσθιο έσω 

ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου ενώ αντίπλευρα της λύσης στον έξω ραχιαίο 

μεσεγκεφαλικό πυρήνα και σε ορισμένα τμήματα της οπτικής καλύπτρας (ΣΧΗΜΑ 

1). Στην πλειοψηφία των περιοχών αυτών η επίδραση της λύσης στην κατανομή των 

α2 υποδοχέων είναι παροδική και 5 ημέρες μετά από αυτή (Ε14) τα επίπεδα τους δεν 

διαφέρουν από τα φυσιολογικά.  
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Αντίθετα, τη 14η εμβρυϊκή ημέρα παρατηρείται αμφίπλευρη μεταβολή της 

συγκέντρωσης των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε οπτικά κέντρα (ισθμο-

οπτικός, στρόγγυλος και πρόσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας καθώς και στο άνω 

εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό), στο ακουστικό πεδίο του τελεγκεφάλου, σε περιοχές 

πολυαισθητικής σύγκλισης (ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-ραβδωτού, έξω-

ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου νεοραβδωτού), στον υποθάλαμο (κάτω υποθαλαμικός 

και χοανικός πυρήνας) και στους έσω και έξω γεφυρικούς πυρήνες (ΣΧΗΜΑ 2). 

Αντίπλευρα της λύσης της οπτικής καλύπτρας μεταβάλλεται η έκφραση α2 

υποδοχέων σε ορισμένα τμήματα της οπτικής καλύπτρας, στο σωματαισθητικό 

επικουρικό υπερ-ραβδωτό, τον ταινιοειδή πυρήνα και τον έξω πυρήνα της ηνίας. 

Ομόπλευρα της λύσης μεταβολές παρατηρούνται στο σωματαισθητικό ραχιαίο υπερ-
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ΣΧΗΜΑ 2. Μεταβολές στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 5 ημέρες μετά από
ετερόπλευρη λύση της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9. Τα γεμάτα παραλληλόγραμμα
αντιστοιχούν σε αύξηση των α2 υποδοχέων και τα άδεια σε μείωση.

  



 

ραβδωτό και τον υποθάλαμο (υπερχιασματικός και έσω κοιλιακός πυρήνας).  

Οι μεταβολές στα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων καθορίστηκαν με 

πρόσδεση in vitro ραδιοσημασμένου αγωνιστή (3Η-κλονιδίνη) και δεν είναι γνωστό 

αν οφείλονται αποκλειστικά σε τροποποιήσεις του μέγιστου αριθμού θέσεων 

δέσμευσης του προσδέτη ή/και σε αλλαγή της συγγένειας των υποδοχέων γι’αυτόν. 

Απαιτούνται επιπλέον πειράματα κινητικής ώστε να αποσαφηνιστεί η βιοχημεία των 

παρατηρούμενων μεταβολών. 

Είναι ενδιαφέρον ότι 3 και 5 ημέρες μετά την καταστροφή της δεξιάς οπτικής 

καλύπτρας, η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων επηρεάζεται σε 

ελάχιστα τμήματα των στιβάδων της αριστερής οπτικής καλύπτρας. Ανάλογο 

φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε νεογνά πιθήκου: αμφίπλευρη καταστροφή του 

αμφιβληστροειδή χιτώνα στα μέσα της κύησης δεν επηρεάζει την κατανομή των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στις στιβάδες του ραβδωτού φλοιού (Rakic P. and 

Lidow M.S. 1995). 

Την Ε12, η λύση προκαλεί αντιπλεύρως αύξηση των επιπέδων των α2 υποδοχέων 

σε τμήματα των επιπολής υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας 

(SGFSs) ενώ μείωση σε τμήματα της κεντρικής φαιάς στιβάδας (SGC). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τμήματα που επηρεάζονται στις δύο περιπτώσεις είναι 

τοπογραφικά απομακρυσμένα: Οπίσθια τμήματα της SGFSs ενώ πρόσθια της SGC, 

γεγονός που κάνει μάλλον απίθανη την άμεση συσχέτισή τους, αφού δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένα ανατομικά ή λειτουργικά. Η επιλεκτική αύξηση της πυκνότητας των α2 

υποδοχέων στα οπίσθια τμήματα της SGFSs ίσως σχετίζεται με το ότι σε αυτά τα 

τμήματα της οπτικής καλύπτρας δεν έχουν φτάσει οι ίνες του οπτικού νεύρου κατά το 

στάδιο της λύσης της αντίπλευρης οπτικής καλύπτρας (Ε9) (Senut M.C. and 

Alvarado-Mallart R.M. 1986), βρίσκονται επομένως σε πιο άωρο στάδιο διαθέτοντας 

πιθανά μεγαλύτερη ικανότητα απόκρισης στη λύση.  

Την Ε14 η λύση αυξάνει τα επίπεδα των α2 υποδοχέων σε πρόσθια τμήματα των 

εν τω βάθει υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας (SGFSd). Οι 

περιοχές αυτές συνδέονται με τα πρόσθια τμήματα της οπτικής καλύπτρας που 

επηρεάζονται από τη λύση την Ε12 και φαίνεται ότι υπάρχει σταδιακή μετακίνηση 

των αποκρίσεων στη λύση μεταξύ συνδεόμενων περιοχών. 

Η επιλεκτική επίδραση της λύσης στην κατανομή των α2 υποδοχέων σε 

καθορισμένα τοπογραφικά τμήματα της καλύπτρας είναι αξιοσημείωτη, αφού δεν 

  



 

έχει διαπιστωθεί ανομοιογένεια στις καλυπτρο-καλυπτρικές διασυνδέσεις κατά τον 

προσθοπίσθιο άξονα (Voneida T.J. and Mello N.K. 1975). Αντίθετα, κατά την 

εμβρυϊκή ζωή υπάρχουν ορισμένες προβολές από τον ομόπλευρο αμφιβληστροειδή 

αποκλειστικά στο πρόσθιο μισό της οπτικής καλύπτρας (Thanos S. and Bonhoeffer F. 

1984), περιοχή που επηρεάζεται από τη λύση και στα 2 αναπτυξιακά στάδια που 

μελετήθηκαν. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις από άλλα είδη πτηνών (κουκουβάγια) ότι 

οι προβολές του οπτικού ραχιαίου ογκώματος στην οπτική καλύπτρα παρουσιάζουν 

τοπογραφική επιλεκτικότητα, με τις ομόπλευρες να καταλήγουν στο οπίσθιο και 

ραχιαίο τμήμα και τις αντίπλευρες στο πρόσθιο και κοιλιακό (Casini G. et al. 1992). 

Η παρουσία αντίστοιχης συνδεσμολογίας στο ορτύκι θα μπορούσε να συσχετισθεί με 

την επιλεκτική απόκριση συγκεκριμένων τμημάτων της οπτικής καλύπτρας στη λύση. 

Η ετερόπλευρη λύση της οπτικής καλύπτρας μεταβάλλει αμφίπλευρα τα επίπεδα 

των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο στρόγγυλο πυρήνα (ROT), αφού αυτός 

δέχεται αμφίπλευρες προβολές από την οπτική καλύπτρα (Deng C. and Rogers L.J. 

1998) και μάλιστα κατά τρόπο ασύμμετρο: η δεξιά οπτική καλύπτρα παρουσιάζει 

περισσότερες προβολές στον αριστερό ROT από ό,τι η αριστερή οπτική καλύπτρα 

στο δεξιό ROT (Güntürkün O. et al. 1998). Αξιοσημείωτο είναι ότι αλλαγές στα 

επίπεδα α2 υποδοχέων στο ROT δεν παρατηρούνται την Ε12 αλλά μόνο την Ε14. 

Το εξωραβδωτό (Ε) δέχεται οπτικές πληροφορίες από τον ομόπλευρο Στρόγγυλο 

πυρήνα του θαλάμου (ROT) (Karten H.J and Hodos W. 1970) αλλά λόγω της 

αμφίπλευρης σύνδεσης του ROT με την οπτική καλύπτρα, το Ε δέχεται οπτικές 

πληροφορίες και από τις 2 οπτικές καλύπτρες. Η λύση της δεξιάς οπτικής καλύπτρας 

επηρεάζει την πλειοψηφία των προβολών που δέχεται από το θάλαμο το ομόπλευρο 

εξωραβδωτό αλλά και σημαντικό αριθμό θαλαμικών προβολών στο αντίπλευρο Ε και 

πιθανά γι’αυτό το λόγο προκαλείται αμφίπλευρη μείωση των επιπέδων των α2 

υποδοχέων στο εξωραβδωτό 3 ημέρες μετά τη λύση. Πάντως η επίδραση της λύσης 

στα επίπεδα των α2 υποδοχέων στο Ε είναι παροδική, αφού την Ε14 η πυκνότητά 

τους δεν διαφέρει από τη φυσιολογική. Υπάρχει η πιθανότητα η οργάνωση του 

Εξωραβδωτού να αναπροσαρμόζεται μετά τη λύση και οι α2 νοραδρενεργικοί 

υποδοχείς να συμμετέχουν στις αλλαγές αυτές, με το ρόλο τους να περιορίζεται σε 

καθορισμένο αναπτυξιακό διάστημα (τη 12η αλλά όχι τη 14η εμβρυϊκή ημέρα). 

Οι μεταβολές στα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων παρατηρούνται 

πρώτα στο εξωραβδωτό και έπειτα στο στρόγγυλο πυρήνα. Ίσως η απόκριση των α2 

  



 

υποδοχέων στη λύση να ξεκινά από τα ανώτερα κέντρα και ακολουθώντας κατιούσα 

πορεία να φτάνει σε προηγούμενους σταθμούς της καλυπτρικής οπτικής οδού. 

Στη θαλαμική οπτική οδό επίδραση της λύσης στα επίπεδα των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων παρατηρείται την Ε14 με αμφίπλευρη αύξηση της 

πυκνότητάς τους στον πρόσθιο έξω ραχιαίο πυρήνα (DLA) και ταυτόχρονη 

αμφίπλευρη μείωση στο άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό (HIS). Η αμφίπλευρη 

μεταβολή στο DLA δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση τις γνωστές προβολές της 

οπτικής καλύπτρας πάνω του, αφού αυτές είναι αποκλειστικά ομόπλευρες (Hunt S.P. 

and Künzle 1976b, Sugita S. et al. 1996). Όμως οι συνδέσεις μεταξύ οπτικής 

καλύπτρας και θαλάμου έχουν μελετηθεί αποκλειστικά σε ώριμα ζώα οπότε υπάρχει 

η πιθανότητα κατά τα αναπτυξιακά στάδια που μελετήσαμε να υπάρχουν 

αμφίπλευρες προβολές που χάνονται κατά την ωρίμαση. Αντίθετα, για την προβολή 

του DLA στο HIS είναι γνωστό ότι είναι αμφίπλευρη (Deng C. and Rogers L.J. 1998) 

κι αυτό εξηγεί την αμφίπλευρη επίδραση της λύσης στα επίπεδα των α2 υποδοχέων 

στο HIS. 

Η αμφίπλευρη αύξηση των επιπέδων των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον 

ισθμο-οπτικό (IO) και τους έσω και έξω γεφυρικούς πυρήνες (PM, PL) μετά την 

καταστροφή της δεξιάς οπτικής καλύπτρας ήταν απρόσμενη, αφού τουλάχιστον σε 

ώριμα ζώα είναι γνωστή η ύπαρξη μόνο ομόπλευρων προβολών από την οπτική 

καλύπτρα στον ΙΟ (Uchiyama H and Watanabe M. 1985) και τους PM και PL (Sugita 

S. et al. 1996). Επίσης είναι γνωστή η ύπαρξη σε έμβρυα όρνιθας, παροδικών 

προβολών από τον ΙΟ στην ομόπλευρη οπτική καλύπτρα. Η σύνδεση παρατηρείται 

από την Ε9 αλλά απουσιάζει σε νεοσσούς (Wizenmann A. and Thanos S. 1990). 

Η ετερόπλευρη καταστροφή της οπτικής καλύπτρας προκαλεί αμφίπλευρες 

αλλαγές στους α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς της παραϊπποκάμπιας χώρας (APH) 

μέσω άγνωστων προς το παρόν συνδέσεων. Οι μεταβολές αυτές είναι παροδικές 

(Ε12) και δεν παρατηρούνται σε επόμενο αναπτυξιακό στάδιο (Ε14) όμως φαίνεται 

ότι επηρεάζουν την κατανομή των α2 υποδοχέων την Ε14 σε άλλες εγκεφαλικές 

περιοχές: ταινιοειδής πυρήνας (Tn), έξω πυρήνας ηνίας (HL), υποθάλαμος, πιθανά 

λόγω της σύνδεσης των περιοχών αυτών με την APH. Η παραϊπποκάμπια χώρα 

(APH) δέχεται αμφίπλευρες προβολές από τον υπομέλανα τόπο και υποθαλαμικούς 

πυρήνες ενώ προβάλλει ομόπλευρα στον ταινιοειδή πυρήνα, το διάφραγμα και σε 

περιοχές του υποθαλάμου (Casini G. et al. 1986, Székely A.D. and Krebs J.R. 1996). 

  



 

Με τη σειρά του το διάφραγμα προβάλει μεταξύ άλλων στον έξω πυρήνα της ηνίας 

(HL) και τον υποθάλαμο (Krayniak P.F. and Siegel A. 1978) αλλά και στην οπτική 

καλύπτρα (Mestres P. and Delius J.D. 1982). Αδυναμία του μοντέλου αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν παρατηρείται μεταβολή στα επίπεδα των α2 υποδοχέων στο 

διάφραγμα μετά τη λύση, όμως σε αμφίβια έχει διαπιστωθεί απευθείας σύνδεση της 

ηνίας με τον υποθάλαμο (Kemali M. et al. 1980) και αυτή θα μπορούσε να είναι μία 

εναλλακτική οδός αλληλεπίδρασης APH-HL. Το σχήμα αυτό είναι απλοποιημένο 

αφού η επίδραση της καταστροφής της οπτικής καλύπτρας στους διάφορους πυρήνες 

είναι ετερογενής και δεν είναι σταθερά ομόπλευρη, ετερόπλευρη ή αμφίπλευρη της 

λύσης. 

Επιπλέον, για τον υποθάλαμο υπάρχουν ενδείξεις ότι προβάλει άμεσα στην 

οπτική καλύπτρα (Mestres P. and Delius J.D. 1982) οπότε οι μεταβολές που 

παρατηρούνται στους α2 νοραδρενεργικούς υποδοχείς υποθαλαμικών πυρήνων 

πιθανά οφείλονται και στην απώλεια θέσεων προβολής των περιοχών αυτών μετά τη 

λύση της καλύπτρας. 

Στο τμήμα του εμβρυϊκού εγκεφάλου που καταστρέφεται από τη θερμική λύση 

περιλαμβάνεται και ο δεξιός έξω ραχιαίος μεσεγκεφαλικός πυρήνας (MLd) κι αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

στον αριστερό MLd, 3 ημέρες αργότερα (Ε12). Οι ακουστικές πληροφορίες 

μεταδίδονται αμφίπλευρα από το γωνιώδη (n.angularis) και το μεγαλοκυτταρικό 

(n.magnocellularis) πυρήνα στον MLd (Rubel E.W. et al. 1976) που συνδέεται επίσης 

με τον αντίπλευρο MLd (Karten H. 1967). Η ετερόπλευρη απώλεια του MLd οδηγεί 

την ακουστική οδό σε αναπροσαρμογή της δομής του συμπεριλαμβανόμενης της 

έκφρασης των α2 υποδοχέων. Την Ε14 τα επίπεδα των α2 υποδοχέων στον MLd είναι 

φυσιολογικά όμως έχει τροποποιηθεί αμφίπλευρα η κατανομή τους στο 

τελεγκεφαλικό ακουστικό πεδίο (FL). O MLd προβάλει αμφίπλευρα στον ωοειδή 

πυρήνα του θαλάμου κι αυτός με τη σειρά του ομόπλευρα στο FL (Karten H. 1967, 

1968). Παρατηρείται και πάλι μετατόπιση της επίδρασης της λύσης στα επίπεδα των 

α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μεταξύ διαδοχικών σταθμών μίας οδού, μόνο που 

αντίθετα με το καλυπτρικό οπτικό σύστημα η πορεία είναι ανιούσα.  

Η λύση της οπτικής καλύπτρας και του έξω ραχιαίου μεσεγκεφαλικού πυρήνα 

μειώνει την πυκνότητα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε αισθητικά κέντρα του 

τελεγκεφάλου αλλά και σε περιοχές πολυαισθητικής σύγκλισης. Μείωση των 

  



 

επιπέδων τους παρατηρείται την Ε14 στο ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-

ραβδωτού (IMHV) και το έξω-ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου νεοραβδωτού (NCdl). Και 

στις 2 περιοχές φτάνουν μεταξύ άλλων πληροφορίες από περιοχές του εγκεφάλου 

στις οποίες παρατηρείται μεταβολή της κατανομής των α2 υποδοχέων μετά τη λύση: 

Στο IMHV από το οπτικό ραχιαίο όγκωμα, το σύμπλεγμα του ιπποκάμπου 

(ιππόκαμπος και παραϊπποκάμπια χώρα) και το έσω ραχιαίο τμήμα του θαλάμου 

(εμπεριέχει τον οπίσθιο έσω ραχιαίο πυρήνα όπου η πυκνότητα των α2 υποδοχέων 

μειώνεται 3 ημέρες μετά τη λύση) (Bradley P.  et al. 1985 και Alpar A. and Tömböl 

T. 1998). Αντίστοιχα, το NCdl συνδέεται με το εξωραβδωτό, το οπτικό και το 

σωματαισθητικό ραχιαίο όγκωμα (όπου επίσης παρατηρείται μείωση των επιπέδων 

των α2 υποδοχέων 5 ημέρες μετά τη λύση), το ακουστικό πεδίο αλλά και το IMHV 

(Kröner S. and Güntürkün O. 1999). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών που παρατηρείται μείωση της 

συγκέντρωσης των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων βρίσκεται στον τελεγκέφαλο ενώ 

σε καμία τελεγκεφαλική δομή δεν αυξάνονται τα επίπεδα των α2 υποδοχέων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρατηρείται επίδραση της λύσης στην κατανομή 

των α2 υποδοχέων σε κινητικές περιοχές. Πιθανά δεν μεταβάλλεται η δομή και η 

λειτουργία τους αν οι αλλαγές που συμβαίνουν στα αισθητικά και πολυαισθητικά 

κέντρα είναι ικανές να αντισταθμίσουν την τροποποιημένη ροή πληροφοριών λόγω 

λύσης ώστε οι αποκρίσεις στα ερεθίσματα να είναι οι φυσιολογικές. 

Η ετερόπλευρη λύση της οπτικής καλύπτρας μεταβάλλει την πυκνότητα των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου παρότι η ίδια 

η οπτική καλύπτρα δεν περιέχει νοραδρενεργικούς νευρώνες. Οι εμπλεκόμενοι α2 

υποδοχείς θα μπορούσαν να βρίσκονται πάνω σε μη νοραδρενεργικές νευρικές 

απολήξεις (προσυναπτικοί ετεροϋποδοχείς) ή σε νευρώνες στόχους νοραδρενεργικών 

προβολών (μετασυναπτικοί υποδοχείς) που επηρεάζονται από την καταστροφή της 

οπτικής καλύπτρας ή τέλος πάνω στις νοραδρενεργικές προβολές του υπομέλανα 

τόπου (προσυναπτικοί αυτοϋποδοχείς) που αναπροσαρμόζουν την κατανομή τους σε 

ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου ως απόκριση στην τροποποιημένη είσοδο 

πληροφοριών από την οπτική καλύπτρα ή τα άλλα κέντρα που καταστράφηκαν από 

τη λύση. 

 

Επίδραση ετερόπλευρης διατομής οπτικού νεύρου 

  



 

Η πλήρης διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου έγινε σε νεοσσούς όρνιθας την 

1η ημέρα μετά την εκκόλαψη. Σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο θεωρείται ότι δεν 

υπάρχουν πλέον οι ομόπλευρες προβολές του αμφιβληστροειδή χιτώνα στην οπτική 

καλύπτρα (McLoon S.C. and Lund R.D. 1982) ενώ παραμένουν λίγες ομόπλευρες 

προβολές σε άλλους πρωτογενείς σταθμούς οπτικών πληροφοριών στο μεσεγκέφαλο 

και το θάλαμο, όπως στον εξωμαστικό πυρήνα και τον πρόσθιο έξω ραχιαίο πυρήνα 

του θαλάμου (O’Leary D.M. et al. 1983).  

Επτά ημέρες μετά τη διατομή του οπτικού νεύρου (N8) παρατηρούνται 

σημαντικές τροποποιήσεις στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 

ποικιλία εγκεφαλικών περιοχών, οπτικών και μη (ΣΧΗΜΑ 3). Αμφίπλευρη 

μεταβολή εμφανίζουν το οσφρητικό φύμα, η παραϊπποκάμπια χώρα, οδοί λευκής 

ουσίας στον τελεγκέφαλο και το θάλαμο, διαφραγματικοί πυρήνες (το πρόσθιο τμήμα 

του έσω και ο έξω διαφραγματικός), ο μεσοσκελιαίος πυρήνας καθώς και πολύ λίγα 

τμήματα της οπτικής καλύπτρας. Ομόπλευρα του κομμένου οπτικού νεύρου μείωση 

των επιπέδων των α2 υποδοχέων παρατηρείται στο οπίσθιο νεοραβδωτό και τον 

παροσφρητικό λοβό, ενώ αντίπλευρα της διατομής μεταβολές συναντούνται στο 

σωματαισθητικό ραχιαίο υπερ-ραβδωτό, τον απιοειδή φλοιό και τους πυρήνες 

επικλινή, έσω διαφραγματικό και έσω των μαστίων, την οπτική ταινία όπως και σε 

ορισμένα τμήματα της οπτικής καλύπτρας. 

Η διατομή του οπτικού νεύρου καταστρέφει τις ίνες του οπτικού νεύρου 

οδηγώντας σε εκφύλιση την αντίπλευρη οπτική ταινία, αφού στην όρνιθα το σύνολο 

των ινών χιάζεται στο οπτικό χίασμα. Η εκφύλιση της οπτικής ταινίας συνοδεύεται 

από ελάττωση του πάχους της όπως και επιπλέον μείωση των πολύ χαμηλών 

επιπέδων α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων που περιέχει υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
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ΣΧΗΜΑ 3. Μεταβολές στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 8 ημέρες μετά από
ετερόπλευρη διατομή του οπτικού νεύρου τη Ν1. Τα γεμάτα παραλληλόγραμμα αντιστοιχούν σε
αύξηση των α2 υποδοχέων, τα άδεια σε μείωση και τα γραμμοσκιασμένα σε απουσία μεταβολής.

Η ετερόπλευρη διατομή του οπτικού νεύρου προκαλεί σημαντική μείωση του 

βάρους του αντίπλευρου οπτικού λοβού (Margolis F.L. and Bondy S.C. 1969) όπως 

και της περιεκτικότητάς του σε RNA και πρωτεΐνες (Bondy S.C. and Margolis F.L. 

1969). Εντούτοις, η επίδρασή της στην κατανομή των α2 υποδοχέων στις στιβάδες 

της οπτικής καλύπτρας είναι πολύ περιορισμένη. Μείωση των επιπέδων τους 

παρατηρείται σε πρόσθια τμήματα της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας 

(SGFSs και SGFSd) ενώ αύξηση σε οπίσθια τμήματα της κεντρικής φαιάς στιβάδας 

  



 

(SGC). Πρόκειται για περιοχές που και στις εμβρυϊκές λύσεις της οπτικής καλύπτρας 

παρουσίασαν μεταβολές στην κατανομή των α2 υποδοχέων, παρότι εκεί οι αλλαγές 

ήταν αντίστροφες: αύξηση στην SGFS και μείωση στην SGC. Αντίστοιχη διαφορά 

παρουσιάζουν οι μεταβολές των επιπέδων των α2 υποδοχέων σε τμήματα της 

κεντρικής λευκής στιβάδας: μείωση μετά από τις εμβρυϊκές λύσεις ενώ αύξηση μετά 

τη διατομή σε νεοσσούς. H κατεύθυνση των αλλαγών στην οπτική καλύπτρα είναι 

αντίστροφή στα δύο παραδείγματα λύσεων. Πάντως φαίνεται ότι αυτά τα τμήματα 

της οπτικής καλύπτρας έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν τα βιοχημικά 

χαρακτηριστικά τους (πιθανά και τη δομική οργάνωσή τους) μετά από καταστροφή 

του οπτικού συστήματος, προσαρμοζόμενα στις νέες συνθήκες. Στα τμήματα αυτά 

της οπτικής καλύπτρας η κατανάλωση γλυκόζης, 7 ημέρες μετά την ετερόπλευρη 

διατομή του οπτικού νεύρου, δεν μεταβάλλεται σημαντικά, αντίθετα με ό,τι 

συμβαίνει 1 και 15 ημέρες μετά τη διατομή (προσωπική παρατήρηση). Φαίνεται ότι 

οι αλλαγές στους α2 υποδοχείς προηγούνται ή/και έπονται αλλαγών στη λειτουργία 

εγκεφαλικών περιοχών μετά από τροποποίηση της ροής πληροφοριών. 

Αν και η διατομή του οπτικού νεύρου είναι ετερόπλευρη, η επίδραση της στα 

επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε ορισμένα τμήματα της οπτικής 

καλύπτρας είναι αμφίπλευρη υποδηλώνοντας την παρουσία συνδέσεων μεταξύ 

αντίστοιχων περιοχών της καλύπτρας (ομοτοπικές συνδέσεις).  

Η θέση (προ- ή μετασυναπτική) των α2 υποδοχέων στις επιπολής υποστιβάδες 

της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας παραμένει άγνωστη. Η διατομή του 

οπτικού νεύρου προκαλεί εκφύλιση των οπτικών ινών οπότε αν οι α2 υποδοχείς 

εντοπίζονταν αποκλειστικά σε προσυναπτικές θέσεις, πάνω στις απολήξεις του 

οπτικού νεύρου, θα έπρεπε μετά τη διατομή του να μειώνονται δραματικά. Όμως 

στην πλειοψηφία των  τμημάτων της οπτικής καλύπτρας η κατανομή τους δεν 

επηρεάζεται από τη διατομή κάνοντας πιθανότερη τη μετασυναπτική εντόπισή τους. 

Όταν σε μία σύναψη καταστρέφεται το προσυναπτικό τμήμα ή μειώνεται η 

απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή, αυξάνεται ο αριθμός ή η συγγένεια των αντίστοιχων 

μετασυναπτικών υποδοχέων (υπερευαισθησία) (Schliebs R. et al. 1982). Μετά τη 

διατομή του οπτικού νεύρου αντίστοιχα φαινόμενα για τους α2 νοραδρενεργικούς 

υποδοχείς δεν είναι αναμενόμενα, ακόμα κι αν έχουν αποκλειστικά μετασυναπτική 

εντόπιση, αφού ο πιθανότερος νευροδιαβιβαστής στις απολήξεις του οπτικού νεύρου 

είναι το γλουταμινικό οξύ (Bondy S.C. and Purdy J.L. 1977) ενώ η νοραδρεναλίνη 

  



 

προέρχεται από τον υπομέλανα τόπο και τον υπο-υπομέλανα πυρήνα (Rodman H.R. 

and Karten H.J. 1995)  που δεν επηρεάζονται από τη διατομή του οπτικού νεύρου. 

Όμως χωρίς λεπτομερή μορφολογικά δεδομένα (π.χ. ανοσοεντοπισμός 

συνοδευόμενος από ηλεκτρονική μικροσκοπία) παραμένει η πιθανότητα οι α2 

υποδοχείς να έχουν τόσο προ- όσο και μετασυναπτική εντόπιση αλλά τα επίπεδα τους 

να ρυθμίζονται από ένα πολύ αποτελεσματικό ομοιοστατικό μηχανισμό 

επιτυγχάνοντας τη σταθερότητά τους ανεξάρτητα από εξωγενείς παρεμβάσεις.  

Σε προηγούμενη μελέτη δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση της μονόπλευρης 

διατομής του οπτικού νεύρου στα επίπεδα α (συνολικά α1 και α2) και β 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στην οπτική καλύπτρα (Por S.B. and Bondy S.C. 1982). 

Η απουσία μεταβολών οφείλεται πιθανότατα στη μελέτη ομογενοποιημάτων του 

συνόλου του οπτικού λοβού χωρίς τοπογραφική διάκριση ή επιλογή συγκεκριμένων 

στιβάδων του ενώ όπως προκύπτει από την παρούσα μελέτη η επίδραση της διατομής 

στους α2 υποδοχείς είναι εντοπισμένη σε πολύ συγκεκριμένα τμήματα της οπτικής 

καλύπτρας. Αντίθετα με το νοραδρενεργικό σύστημα που η διατομή του οπτικού 

νεύρου προκαλεί πολύ εντοπισμένες μεταβολές, το χολινεργικό σύστημα στην οπτική 

καλύπτρα εμφανίζει εκτεταμένες αλλαγές με αύξηση του αριθμού και της συγγένειας 

των υποδοχέων ακετυλοχολίνης (Por S.B. and Bondy S.C. 1982) και μειωμένη 

ενεργότητα ακετυλοχολινεστεράσης (Bondy S.C. and Margolis F.L. 1969) πιθανά 

λόγω ελάττωσης των επιπέδων ακετυλοχολίνης.  

Σε αντιστοιχία με την όρνιθα, μακροχρόνια μονόπλευρη οπτική στέρηση (13-78 

ημέρες) σε αρουραίους δεν έχει καμία επίδραση στη συγκέντρωση των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στα άνω διδύμια (δομή ομόλογη της οπτικής καλύπτρας 

των πτηνών) (Aurich M. et al. 1989, Muguruma K. et al. 1997), αν και τα επίπεδα 

νοραδρεναλίνης στον ιστό αυξάνονται αμφίπλευρα, χωρίς όμως μεταβολή της 

ποσότητας της νοραδρεναλίνης που απελευθερώνεται μετά από διέγερση (Aurich M. 

et al. 1989).  

Από τις υπόλοιπες περιοχές που παρατηρείται μεταβολή των επιπέδων των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά την ετερόπλευρη διατομή του οπτικού νεύρου, η 

συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στο μεταιχμιακό σύστημα. Φαίνεται ότι ο συνδετικός 

κρίκος είναι ο έσω πυρήνας των μαστίων (ΜΜ), αφού προβάλλει στην 

παραϊπποκάμπια χώρα (APH), τον απιοειδή φλοιό (CPi), το κοιλιακό παλαιοραβδωτό 

που περιέχει τον επικλινή πυρήνα (Ac), το οσφρητικό φύμα (TO), τον παροσφρητικό 

  



 

λοβό (LPO) και το πρόσθιο (σωματαισθητικό) ραχιαίο υπερ-ραβδωτό (HD) (Berk 

M.L. and Hawkin R.F. 1985). Αδιευκρίνιστη παραμένει η σχέση του ΜΜ με το 

οπτικό νεύρο, αφού δεν υπάρχουν γνωστές προβολές του αμφιβληστροειδή πάνω του 

(Ehrlich D. and Mark R. 1984) ή με την οπτική καλύπτρα, αφού παραμένει 

αδιευκρίνιστο από ποιους πυρήνες του υποθαλάμου ξεκινούν οι προβολές στην 

οπτική καλύπτρα (Mestres P. and Delius J.D. 1982). Ειδικά για την παραϊπποκάμπια 

χώρα υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάζεται από τη διατομή του οπτικού νεύρου και 

μέσω άλλης πιο άμεσης οδού: ο αμφιβληστροειδής προβάλλει σε πυρήνα του 

ραχιαίου θαλάμου (επιφανειακός μικροκυτταρικός πυρήνας) που με τη σειρά του 

προβάλλει αμφίπλευρα στο σύμπλεγμα του ιπποκάμπου (Trottier C. et al. 1995).  Η 

APH συνδέεται αμφίδρομα με τον ΜΜ αλλά προβάλλει και σε πολλές από τις 

μεταιχμιακές περιοχές όπου προβάλει ο ΜΜ όπως το HD, τον LPO και το κοιλιακό 

παλαιοραβδωτό (Székely A.D. and Krebs J.R. 1996). Είναι πιθανό η απόκριση στη 

διατομή του οπτικού νεύρου να ξεκινά από περισσότερα του ενός κέντρα και το 

τελικό αποτέλεσμα σε μία περιοχή να είναι η συνισταμένη των αλληλεπιδράσεων. 

Επίσης, από την APH ξεκινά μία κατιούσα οδός που περνά από πυρήνες του 

Διαφράγματος (Székely A.D. and Krebs J.R. 1996) και της ηνίας (Krayniak P.F. and 

Siegel A. 1978) και καταλήγει στο μεσοσκελιαίο πυρήνα (Guglielmotti V. and 

Fiorino L. 1998) που συμμετέχει σε νευρικά κυκλώματα ελέγχου της εγρήγορσης. Με 

εξαίρεση τους πυρήνες της ηνίας, οι υπόλοιποι σταθμοί της οδού αυτής παρουσιάζουν 

αμφίπλευρη μεταβολή των επιπέδων των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά τη 

διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου, αν και στον έσω πυρήνα της ηνίας 

παρατηρείται μεταβολή σχεδόν στατιστικά σημαντική.  

  



 

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από 
διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου

0

5

10

15

20

25

APH IP

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 α
2 
υπ
οδ
οχ
έω

ν
 (f

m
ol

es
/m

gr
 ισ
το
ύ)

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΕΞΙΑ

ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΥΖΩΑ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΖΩΑ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ

* *
* *

Οι μεταβολές στα επίπεδα των α2 υποδοχέων που καθορίστηκαν με πρόσδεση in 

vitro ραδιοσημασμένου αγωνιστή (3Η-κλονιδίνη) πιθανότατα οφείλονται σε αλλαγές 

του μέγιστου αριθμού θέσεων δέσμευσης του προσδέτη όπως προκύπτει από τα 

πειράματα κινητικής. Γενικά, οι σταθερές αποδέσμευσης (Kd) δεν επηρεάστηκαν από 

την ετερόπλευρη διατομή του οπτικού νεύρου. Εξαίρεση αποτελούν η επιφανειακή 

φαιά και λευκή στιβάδα της οπτικής καλύπτρας στην οποία η Kd μειώθηκε (αύξηση 

συγγένειας για τον προσδέτη) αλλά και το ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-

ραβδωτού και το αρχέγονο παλαιοραβδωτό που η Kd αυξήθηκε. Στον 

αυτοραδιογραφικό εντοπισμό των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων χρησιμοποιήθηκε 

συγκέντρωση του ραδιοσημασμένου προσδέτη αρκετά πάνω από το εύρος τιμών της 

Kd του οπότε οι μεταβολές στη χημική συγγένεια δεν επηρέασαν τον αριθμό των 

υποδοχέων που καταλήφθηκαν από μόρια του προσδέτη. Πιθανά, υπάρχουν περιοχές 

στον εγκέφαλο των νεοσσών όρνιθας που αντιδρούν στη διατομή του οπτικού νεύρου 

όχι με αλλαγή των επιπέδων των α2 υποδοχέων αλλά με τροποποίηση της συγγένειας 

των υποδοχέων αυτών προς τον ενδογενή νευροδιαβιβαστή, την νοραδρεναλίνη. Οι 

τιμές της Kd των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων για την 3Η-κλονιδίνη συμφωνούν 

με τα ευρήματα προηγούμενων εργασιών (Dermon C.R. and Kouvelas E.D. 1988) 

αλλά και με τις τιμές της Kd για την αλληλεπίδραση α2 υποδοχέων και  3Η-παρα-

αμινο-κλονιδίνης (Ball G.F. et al. 1989, Balthazart J. et al. 1991). 

υποδοχέων που καταλήφθηκαν από μόρια του προσδέτη. Πιθανά, υπάρχουν περιοχές 

στον εγκέφαλο των νεοσσών όρνιθας που αντιδρούν στη διατομή του οπτικού νεύρου 

όχι με αλλαγή των επιπέδων των α2 υποδοχέων αλλά με τροποποίηση της συγγένειας 

των υποδοχέων αυτών προς τον ενδογενή νευροδιαβιβαστή, την νοραδρεναλίνη. Οι 

τιμές της Kd των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων για την 3Η-κλονιδίνη συμφωνούν 

με τα ευρήματα προηγούμενων εργασιών (Dermon C.R. and Kouvelas E.D. 1988) 

αλλά και με τις τιμές της Kd για την αλληλεπίδραση α2 υποδοχέων και  3Η-παρα-

αμινο-κλονιδίνης (Ball G.F. et al. 1989, Balthazart J. et al. 1991). 

Τόσο η διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου όσο και η λύση της δεξιάς 

οπτικής καλύπτρας επηρεάζουν τη ροή πληροφοριών στη δεξιά καλυπτρική οπτική 

οδό, εντούτοις κοινή επίδρασή τους στα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

Τόσο η διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου όσο και η λύση της δεξιάς 

οπτικής καλύπτρας επηρεάζουν τη ροή πληροφοριών στη δεξιά καλυπτρική οπτική 

οδό, εντούτοις κοινή επίδρασή τους στα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

  



 

παρατηρήθηκε σε ελάχιστες και μάλλον απρόσμενες περιοχές: παραϊπποκάμπια χώρα 

(αμφίπλευρα της λύσης της οπτικής καλύπτρας και της διατομής του οπτικού νεύρου) 

και σωματαισθητικό ραχιαίο υπερ-ραβδωτό (ομόπλευρα της λύσης, αντίπλευρα της 

διατομής), πιθανά λόγω δράσης διαφορετικών μηχανισμών απόκρισης εξαιτίας του 

διαφορετικού αναπτυξιακού σταδίου που έγινε η παρέμβαση στο οπτικό σύστημα 

ή/και του χρόνου μετά την καταστροφή που μελετήθηκε η επίδρασή της (3 και 5 

ημέρες στη λύση, 7 ημέρες στη διατομή). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι και στα δύο 

παραδείγματα καταστροφής του οπτικού συστήματος παρατηρήθηκε τροποποίηση 

του α2 νοραδρενεργικού συστήματος σε μεταιχμιακές περιοχές και μάλιστα σε 

έκταση ίση ή και μεγαλύτερη από ότι σε οπτικά κέντρα, φαινόμενο που ενισχύει το 

ρυθμιστικό ρόλο της νοραδρεναλίνης στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και τη συμβολή 

της σε μηχανισμούς πλαστικότητας. 

 

ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
ΣΩΜΑΤΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Βασικός πυρήνας 

Ο βασικός πυρήνας (Bas) βρίσκεται στον πρόσθιο-κοιλιακό 
τελεγκέφαλο και δέχεται σωματαισθητικές πληροφορίες από την 
περιοχή της κεφαλής και ειδικά από το ράμφος (Felix B. and Roesch 
T. 1986). Οι πληροφορίες φτάνουν στον εγκέφαλο μέσω των 
κρανιακών νεύρων V, VII, IX και X με πρώτο σταθμό στον κύριο 
πυρήνα του τριδύμου νεύρου στον προμήκη μυελό κι από αυτόν 
μεταδίδονται στο βασικό πυρήνα χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στο 
θάλαμο (Zeiger P.H. and Karten H.J. 1973).  

Κυτταροαρχιτεκτονικά ο πυρήνας αποτελείται κυρίως από μικρούς νευρώνες 

(κοκκοειδή κύτταρα) που στο ραχιαίο τμήμα του διατάσσονται σε κατακόρυφες 

στήλες (Dubbeldam J.L. et al. 1981). Κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη όρνιθας λίγοι 

μεγάλοι νευρώνες εμφανίζουν ενεργότητα ΝΟΣ από την Ε19. Αντίθετα μεγάλος 

αριθμός κοκκοειδών κυττάρων παράγει ΝΟ
.
 από την Ε17 ως τη Ν10 ενώ σε ώριμα 

ζώα παρατηρούνται ελάχιστα θετικά κύτταρα (Brüning G. 1993). Η παροδική 

έκφραση της ΝΟΣ πιθανά σχετίζεται με τη δημιουργία συνδέσεων του Bas με 

προσαγωγές ίνες από τον πυρήνα του τρίδυμου νεύρου αν και η ανάπτυξη της οδού 

του τριδύμου νεύρου δεν είναι γνωστή σε πτηνά. Σε θηλαστικά παρότι η οργάνωση 

  



 

της οδού του τριδύμου νεύρου είναι διαφορετική με ενδιάμεσο θαλαμικό σταθμό 

(οπίσθιος έσω κοιλιακός πυρήνας, VPM) ανάμεσα στον πυρήνα του τρίδυμου νεύρου 

και το σωματαισθητικό φλοιό, οι πρώτες προβολές από τον πυρήνα του τρίδυμου στο 

VPM εμφανίζονται την Ε17 αν και ο αριθμός τους αυξάνεται τουλάχιστον ως τη 

γέννηση (Leamey C.A. and Ho S.M. 1998). Αν ισχύει η υπόθεση ότι ο Bas των 

πτηνών παρουσιάζει αντιστοιχία (αν όχι ομολογία) με το VPM (Dubbeldam J.L. et al. 

1981), υπάρχει η πιθανότητα την περίοδο που παράγεται ΝΟ
.
 από τα κύτταρα του 

Bas να φτάνουν οι ίνες από τον πυρήνα του τριδύμου.  

Αν και η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο βασικό πυρήνα 

ώριμων ορτυκιών δεν είναι γνωστή, σε εμβρυϊκά στάδια περιέχει από τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις α2 υποδοχέων στον εγκέφαλο, με μεγαλύτερες τιμές λίγο πριν την 

εκκόλαψη. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται στο βασικό πυρήνα κατά την 

ανάπτυξη της όρνιθας, με παροδική αύξηση της πυκνότητας των α2 υποδοχέων τα 

στάδια λίγο πριν την εκκόλαψη και ως της πρώτες ημέρες μετά από αυτήν (Dermon 

C.R. et al. 1996).  

Το τρίδυμο σωματαισθητικό σύστημα συμμετέχει στον έλεγχο των κινήσεων του 

ράμφους μέσω του κυκλώματος Bas-πρόσθιο έξω νεοραβδωτό-αρχαιοραβδωτό (Wild 

J.M. et al. 1985) και έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στη σύλληψη τροφής αλλά και 

στην εκκόλαψη των ζώων, αφού με το ράμφος διανοίγεται το κέλυφος του αυγού. Η 

περίοδος αυξημένων επιπέδων ΝΟ. και α2 υποδοχέων περιλαμβάνει την εκκόλαψη 

αλλά και τις πρώτες ημέρες μετά από αυτήν, στάδια κατά τα οποία οι νεοσσοί 

μαθαίνουν να ραμφίζουν αντικείμενα. Είναι πιθανό η ΝΟ
.
 και οι α2 υποδοχείς να 

είναι αναγκαίοι για τη λεπτή ρύθμιση των συνδέσεων της οδού του τριδύμου νεύρου 

με βάση τα προσλαμβανόμενα σωματαισθητικά ερεθίσματα π.χ. για να δημιουργηθεί 

η σωματοτοπική αντιπροσώπευση που παρατηρείται στην οργάνωση του Bas ώριμων 

ζώων (Berkhoudt H. et al. 1981). 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ακουστικό πεδίο 
Το τελεγκεφαλικό ακουστικό πεδίο (Field L) δέχεται ακουστικές πληροφορίες 

από το μεσεγκεφαλικό ακουστικό κέντρο (έξω ραχιαίος μεσεγκεφαλικός πυρήνας, 

MLd) μέσω θαλαμικού σταθμού (ωοειδής πυρήνας, Ov) ) (Karten H.J. 1967, 1968). 

Σε όλους τους σταθμούς της ακουστικής οδού παρατηρείται τονοτοπία δηλ. 

  



 

διαφορετικές συχνότητες αντιπροσωπεύονται σε διαφορετικές αλλά καθορισμένες 

θέσεις και επίσης κάθε ακουστικό κέντρο αποκρίνεται σε ερεθίσματα προερχόμενα 

και από τα 2 αυτιά (Heil P. and Scheich H. 1986).  

Στο ακουστικό πεδίο των πτηνών συναντούνται 3 τύποι νευρώνων μεσαίου ως 

μεγάλου μεγέθους και 1 τύπος μικρών νευρώνων. Στους μεγάλους νευρώνες 

συμπεριλαμβάνονται οι νευρώνες προβολής του FL σε περιοχές του τελεγκεφάλου 

και του εγκεφαλικού στελέχους. Λίγοι μεγάλοι νευρώνες εμφανίζουν ενεργότητα 

ΝΟΣ κυρίως μετά την Ε19 και ως τα ώριμα στάδια (Panzica G.C. et al. 1994). Οι 

μικροί νευρώνες εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική περιοχή του FL όπου 

καταλήγουν και οι προβολές από τον ακουστικό πυρήνα του θαλάμου και οι άξονες 

τους δεν περνούν τα όρια του ακουστικού πεδίου (Saini K.D. and Leepelsack H.J. 

1981). Μέτριος αριθμός τους παράγει ΝΟ
.
 από την Ε17 ως και τη Ν20 ενώ σε ώριμα 

ζώα είναι αισθητά μειωμένος (Panzica G.C. et al. 1994). Η οντογένεση των 

συνδέσεων θαλάμου-ακουστικού πεδίου δεν είναι γνωστή. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί η πιθανότητα οι συνδέσεις αυτές να σχηματίζονται κατά το διάστημα που 

παρατηρούνται μέγιστα στην παραγωγή ΝΟ
.
 από τους μικρούς νευρώνες του FL. 

Τα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο FL είναι χαμηλά στα πρώτα 

εμβρυϊκά στάδια που μελετήθηκαν αλλά αυξάνονται σημαντικά λίγο πριν την 

εκκόλαψη ενώ σε ώριμα ζώα είναι και πάλι μειωμένα (Ball G.F. et al. 1989). Η 

χαμηλή συγκέντρωση α2 υποδοχέων συμβαδίζει με τη χαμηλή πυκνότητα 

νοραδρενεργικής νεύρωσης της περιοχής σε ώριμα ζώα (Moons L. et al.  1995). 

Η παροδική αύξηση των επιπέδων τόσο των α2 υποδοχέων όσο και των 

νευρώνων που παράγουν ΝΟ πιθανά συνδέεται με την αλλαγή της εσωτερικής 

οργάνωσης και πιθανά των συνδέσεων του ακουστικού πεδίου κατά την περίοδο μετά 

την εκκόλαψη. Είναι γνωστό ότι η βασική μεταβολική ενεργότητα του ακουστικού 

πεδίου νεοσσών όρνιθας αυξάνεται μεταξύ Ν2 και Ν23 (Rogers L.J. and Bell G.A. 

1989). Η απόκριση του FL σε διαφορετικές συχνότητες τροποποιείται π.χ. υψηλές 

συχνότητες (5-8 kHz) γίνονται καλύτερα αντιληπτές μετά τη Ν4 (Aleksandrov L.I. 

and Dmitrieva L.P. 1992) όπως επίσης μεταβάλλεται η τονοτοπική οργάνωση του 

ακουστικού πεδίου μέσα στον πρώτο μήνα ζωής με μετατόπιση της απόκρισης μίας 

περιοχής προς υψηλότερες συχνότητες (Heil P. and Scheich H. 1992). Συνεπώς,  η 

δομή του ακουστικού πεδίου δεν είναι παγιωμένη κατά την εκκόλαψη επιτρέποντας 

τη διαμόρφωσή του με βάση τα ακουστικά ερεθίσματα που συναντά το ζώο και τις 

  



 

απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν. Στην πλαστικότητα αυτή όπως προκύπτει από 

τη μελέτη αυτή πιθανά ενέχονται τόσο οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς όσο και η 

NO
.
. 

 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Σύμπλεγμα ιπποκάμπου 

Το σύμπλεγμα του ιπποκάμπου με βάση την κατανομή νευροδιαβιβαστών και 

νευροπεπτιδίων αλλά και τη συνδεσμολογία τους με άλλες εγκεφαλικές περιοχές 

μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 3 τμήματα: έξω ραχιαίο, έσω ραχιαίο και κοιλιακό 

(Székely A.D. 1999). Το έξω ραχιαίο τμήμα αντιστοιχεί στην παραϊπποκάμπια χώρα 

(APH) ενώ τα 2 άλλα τμήματα αποτελούν τον κυρίως ιππόκαμπο (Hp). APH και Hp 

παρουσιάζουν εκτεταμένες μεταξύ τους συνδέσεις καθώς και με μεγάλο αριθμό 

άλλων εγκεφαλικών περιοχών (Casini G. et al. 1986, Székely A.D. 1999).  

Στο σύμπλεγμα του ιπποκάμπου περιέχονται μεγάλοι νευρώνες προβολής και 

ωοειδείς ενδονευρώνες με ποικίλο μέγεθος, αρκετοί από τους οποίους χρησιμοποιούν 

GABA ως νευροδιαβιβαστή (ανασταλτικοί ενδονευρώνες) (Tömböl T. et al. 2000). 

Πολύ λίγοι νευρώνες (μικροί και μεγάλοι) παράγουν ΝΟ
.
 και κυρίως μετά την 

εκκόλαψη των ζώων. Αντίστοιχη κατανομή NADPH-διαφοράση θετικών κυττάρων 

παρατηρείται στον ιππόκαμπο ώριμων ζώων (Brüning G. 1993). Οι μεγάλοι νευρώνες 

με ενεργότητα ΝΟΣ κατανέμονται επιλεκτικά κοντά στην κοιλία του εγκεφάλου και 

σε εγκάρσιες διατομές οι αποφυάδες τους είναι παράλληλες προς το επένδυμα της 

κοιλίας, εύρημα που συναντάται και σε άλλα είδη πτηνών (Székely A.D. 1999).  

Ο ιππόκαμπος θεωρείται δομή αναγκαία για το σχηματισμό μνήμης σχετιζόμενης 

με το χώρο (Krebs J.R. et al. 1989). Σε είδη πτηνών που αποθηκεύουν τροφή για 

μακρά χρονικά διαστήματα το μέγεθος του ιπποκάμπου και ο αριθμός των κυττάρων 

του συσχετίζονται θετικά με την ικανότητα των ζώων για επανεύρεση της 

αποθηκευμένης τροφής (Clayton N.S. and Krebs J.R. 1994). Σε αυτά τα είδη πτηνών 

έχει βρεθεί ότι κατά το σχηματισμό μνήμης αυξάνεται ο ρυθμός γέννησης νευρώνων 

ειδικά στην περιοχή του ιπποκάμπου (Patel S.N. et al. 1997). Επίσης, εμφανίζουν 

διαφορές στα επίπεδα NMDA υποδοχέων στον ιππόκαμπο σε σχέση με στενά 

συγγενικά τους είδη που δεν αποθηκεύουν τροφή (Stewart M.G. et al. 1999). Σε είδη 

πτηνών που μεταναστεύουν όπως τα περιστέρια, καταστροφή του ιπποκάμπου 

παρεμποδίζει το σωστό προσανατολισμό (Strasser R. et al. 1998). Η παρουσία 

  



 

νευρώνων με ενεργότητα ΝΟΣ αν και σε χαμηλούς αριθμούς, είναι υπέρ της 

συμμετοχής της ΝΟ
.
 σε διεργασίες μάθησης-μνήμης στον εγκέφαλο πτηνών όπως 

έχει προταθεί και για τα θηλαστικά (Chapman P.F. et al. 1992). Η συσχέτιση αυτή 

ενισχύεται από την ουσιαστική απουσία νευρώνων με ενεργότητα ΝΟΣ στα εμβρυϊκά 

στάδια όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού μνήμης σχετιζόμενης με το 

χώρο, αφού το ζώο είναι περιορισμένο μέσα στο αυγό. Η παραγωγή ΝΟ
.
 ξεκινά μετά 

την εκκόλαψη όταν εμφανίζεται η απαίτηση για αποθήκευση χωροτοπικών 

πληροφοριών και συνεχίζει πιθανά για όλη τη ζωή του πτηνού. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των α2 υποδοχέων στον κυρίως 

ιππόκαμπο (Hp) ορτυκιού: τα επίπεδα τους κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη είναι υψηλά 

ενώ σε ώριμα στάδια η πυκνότητά τους είναι πολύ χαμηλή (Ball G.F. et al. 1989). 

Αυτή η παροδική εμφάνιση α2 υποδοχέων κατά την εμβρυϊκή ζωή δεν παρατηρείται 

στον ιππόκαμπο εμβρύων όρνιθας που τα επίπεδα α2 υποδοχέων είναι σταθερά 

χαμηλά όπως και στα ώριμα ζώα (Dermon C.R. et al. 1996, Fernandez-Lopez A. et al. 

1990). Φαίνεται ότι οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς συμμετέχουν σε αναπτυξιακές 

διεργασίες στον Hp που διαφέρουν μεταξύ των δύο ειδών πτηνών παρότι αυτά 

ανήκουν στην ίδια ταξονομική οικογένεια (Galliformes). Η πολύ χαμηλή 

συγκέντρωση α2 υποδοχέων στον Hp ώριμων ζώων δεν συμβαδίζει με τη μέτρια 

νοραδρενεργική νεύρωσή του από τον υπομέλανα τόπο (Moons L. et al. 1995) και 

πιθανά η δράση της νοραδρεναλίνης στην περιοχή αυτή μεσολαβείται από άλλο τύπο 

νοραδρενεργικού υποδοχέα. Η κατανομή των νοραδρενεργικών προβολών κατά τα 

εμβρυϊκά στάδια δεν είναι γνωστή ώστε να συμπεράνουμε αν η μείωση των α2 

υποδοχέων οφείλεται σε απώλεια προβολών ή σε αλλαγή της κατανομής των 

υποδοχέων πάνω σε αμετάβλητους πληθυσμούς ινών. Αν ισχύει η δεύτερη εκδοχή, 

ενισχύεται η υπόθεση της συμμετοχής των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 

διεργασίες σχηματισμού συνδέσεων και ωρίμασής τους. Αντίθετα με τον ιππόκαμπο, 

η παραϊπποκάμπια χώρα (APH) ορτυκιού εμφανίζει κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη 

σταθερά, χαμηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων όπως και σε ώριμα ζώα 

(Ball G.F. et al. 1989). Αντίστοιχη κατανομή παρατηρείται στην ΑΡΗ εμβρύων 

όρνιθας (Dermon C.R. et al. 1996). 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
Ενδιάμεσο τμήμα κοιλιακού υπερ-ραβδωτού  

  



 

Το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό (HV) αποτελεί το άνω τμήμα του ραχιαίου επάρματος 

της κοιλίας. Το IMHV σε ώριμα αρσενικά ορτύκια ενεργοποιείται κατά την 

αναπαραγωγική διαδικασία πιθανά συμμετέχοντας στην αναγνώριση του θηλυκού 

(Dermon C.R. et al. 1999). Θεωρείται αναγκαίο ώστε οι νεοσσοί να μάθουν λίγο μετά 

την εκκόλαψη τους και στη συνέχεια να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν τη μητέρα 

τους ή άλλο οικείο αντικείμενο (οπτικό εντύπωμα οικείου αντικειμένου, visual 

imprinting) (Horn G. 1998). Επίσης, θεωρείται υπεύθυνο για την ικανότητα των 

νεοσσών μίας ημέρας να αναγνωρίζουν αντικείμενα που σε προηγούμενη επαφή μαζί 

τους είχαν αρνητική εμπειρία (μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής 

ερεθίσματος, one-trial passive avoidance) (Rose S.P. 1991). 

Τα επίπεδα έκφρασης ΝΟΣ από κύτταρα του IMHV είναι γενικά πολύ χαμηλά. 

Πολύ λίγοι νευρώνες μεγάλου μεγέθους παράγουν ΝΟ
.
 σε όλη την αναπτυξιακή 

περίοδο που μελετήσαμε, ενώ χαμηλός αριθμός μικρών κοκκοειδών κυττάρων 

εκφράζει ΝΟΣ μετά την Ε19. Χαμηλά επίπεδα ΝΟΣ+ κυττάρων παρατηρούνται και 

στο IMHV ώριμων πτηνών (Brüning G. 1993, Panzica G.C. et al. 1994) αν και δεν 

είναι διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία. Η παρουσία μικρών κοκκοειδών νευρώνων με 

ικανότητα παραγωγής ΝΟ
.
 στο IMHV νεοσσών μίας ημέρας δεν έχει αναφερθεί σε 

προηγούμενες εργασίες εντοπισμού ΝΟΣ+ κυττάρων σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο 

(Ambalavanar R. et al. 1994, Bartheld von C.S. and Schober A. 1997) πιθανά λόγω 

μεθοδολογικών διαφορών. Η διαφορά αυτή πιθανά δίνει λύση σε μία διαφωνία που 

έχει προκύψει σχετικά με το ρόλο της ΝΟ
.
 στη μνήμη και μάθηση των πτηνών: 

Παρότι το IMHV ενέχεται σε διάφορες μορφές μνήμης, η απουσία από αυτό 

αξιόλογου αριθμού νευρώνων με ενεργότητα ΝΟΣ τη Ν1 είχε οδηγήσει στην 

υπόθεση ότι η ΝΟ
.
 δεν εμπλέκεται τουλάχιστον σε αυτές τις μαθησιακές-μνημονικές 

διεργασίες. Εντούτοις, αναστολείς της ΝΟΣ παρεμποδίζουν το σχηματισμό μνήμης 

κατά τη μονοσυνεδριακή παθητική αποφυγή ερεθίσματος (Holscher C. and Rose 

S.P.R. 1990) ενώ εξωγενής χορήγηση ΝΟ
.
 ευνοεί το σχηματισμό της (Rickard N.S. et 

al. 1994). Αυτή η αντίφαση θα μπορούσε πιθανά να εξηγηθεί αν στον αριθμό των 

νευρώνων που παράγουν ΝΟ
.
 συνυπολογιστούν οι μικροί νευρώνες, οπότε ο αριθμός 

των κυττάρων με ενεργότητα ΝΟΣ τη Ν1 σχεδόν τριπλασιάζεται και τα επίπεδα 

παραγόμενης ΝΟ
.
 ικανά να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή της στο σχηματισμό 

μνήμης. 

Οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς στο ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-

  



 

ραβδωτού εμβρύων ορτυκιού βρίσκονται αρχικά (Ε12) σε πολύ χαμηλά επίπεδα αλλά 

λίγο πριν την εκκόλαψη (Ε16) η πυκνότητά τους φτάνει σε μέτρια επίπεδα τα οποία 

διατηρεί και σε ώριμα ζώα (Ball G.F. et al. 1989). Αντίστοιχο πρότυπο κατανομής α2 

υποδοχέων παρατηρείται στο IMHV κατά την ανάπτυξη όρνιθας με σημαντική 

αύξηση λίγο πριν την εκκόλαψη και διατήρηση αυτών των επιπέδων τουλάχιστον για 

τις πρώτες 20 ημέρες μετά την εκκόλαψη (Dermon C.R. et al. 1996). Ο μέτριος 

αριθμός των α2 υποδοχέων δεν συμβαδίζει με τη χαμηλή πυκνότητα της 

νοραδρενεργικής νεύρωσης του IMHV (Moons L. et al. 1995) αν και η κατανομή των 

νοραδρενεργικών προβολών είναι γνωστή μόνο για ώριμα ζώα κι όχι για νεοσσούς. 

Πάντως, η σταθερή παρουσία σημαντικού αριθμού α2 υποδοχέων στο IMHV μετά 

την εκκόλαψη κάνει πιθανή τη συμμετοχή τους στις λειτουργίες της περιοχής αυτής, 

όπως στο σχηματισμό μνήμης. 

Μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος 
(ΜΕΠΑΕ) 

Η μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος οδηγεί σε 

αύξηση της πυκνότητας των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων ειδικά στο IMHV όπως 

προκύπτει από την αύξηση του μέγιστου αριθμού θέσεων δέσμευσης 3Η-

ραουβολσίνης 1 ώρα μετά την εκπαίδευση. Η συγγένεια των θέσεων δέσμευσης για 

τους 2 δεσμευτές είναι όμοια σε ζώα που εκπαιδεύτηκαν με την πικρή ουσία ή με 

νερό και οι τιμές της (1,6-2,5 nM) συμφωνούν με αυτές που αναφέρονται σε 

προηγούμενες μελέτες για εγκεφαλικές περιοχές πτηνών (Dermon C.R. and Kouvelas 

E.D. 1988), αρουραίου (Tanaka T. et al. 1983) και ανθρώπου (Halme M. et al. 1995). 

Η παρουσία μεγαλύτερου αριθμού θέσεων δέσμευσης για τον ανταγωνιστή σε σχέση 

με τον αγωνιστή είναι αναμενόμενη, αφού οι ανταγωνιστές έχουν την ικανότητα να 

προσδένονται σε θέσεις υψηλής αλλά και χαμηλής συγγένειας, ενώ οι αγωνιστές μόνο 

σε θέσεις υψηλής συγγένειας (Tsai B.S. and Lefkowitz R.J. 1979, Tallarida R.J. 

1988). Επίσης για την 3Η-ραουβολσίνη είναι γνωστό ότι εκτός από τους α2 

υποδοχείς, αναγνωρίζει και προσδένεται ειδικά σε υποδοχείς σεροτονίνης (5-ΗΤ1Α) 

αν και με πολύ χαμηλότερη συγγένεια (Broadhurst A.M. and Wyllie M.G. 1986) 

οπότε μέρος της διαφοράς των θέσεων δέσμευσης 3Η-κλονιδίνης και 3Η-

ραουβολσίνης θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει σεροτονινεργικούς υποδοχείς. Η 

ταχεία αύξηση (μέσα σε 1 ώρα) του αριθμού των α2 υποδοχέων μετά την εκπαίδευση 

κάνει απίθανη την de novo σύνθεσή τους, πιθανότερο είναι να προέρχονται από 

  



 

ενδοκυττάρια διαμερίσματα-αποθήκες και να μετακινούνται στη μεμβράνη των 

κυττάρων μετά από ερέθισμα κατά τη μάθηση.  

Η συμβολή του νοραδρενεργικού συστήματος είναι εκτεταμένη σε φαινόμενα 

μάθησης-μνήμης στα οποία συμμετέχει το IMHV: τα επίπεδα νοραδρεναλίνης στο 

IMHV νεοσσών αυξάνονται μετά από έκθεση των ζώων σε οπτικά ερεθίσματα 

(οπτικό εντύπωμα) (Davis D.C. et al. 1983), ενώ καταστροφή της νοραδρενεργικής 

νεύρωσης στην περιοχή αυτή με ειδικές νευροτοξίνες παρεμποδίζει τη δημιουργία 

οπτικού εντυπώματος σε νεοσσούς (Davies D.C. et al. 1985). Αντίστοιχα, χορήγηση 

ανταγωνιστών σε β νοραδρενεργικούς υποδοχείς αμέσως μετά τη ΜΕΠΑΕ προκαλεί 

αμνησία (Stephenson R.M. and Andrew R.J. 1981). Αμφίπλευρη χορήγηση 

ραουβολσίνης (ανταγωνιστής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων) στο IMHV πριν ή 

αμέσως μετά τη ΜΕΠΑΕ προκαλεί αμνησία αναστέλλοντας πιθανά τη δράση 

μετασυναπτικών α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σύμφωνα με την υπόθεση ότι 

έκκριση Νοραδρεναλίνης είναι αναγκαία για το σχηματισμό μνήμης (McGaugh J.L. 

1989). Οι προσυναπτικοί αυτοϋποδοχείς ρυθμίζουν τα επίπεδα νοραδρεναλίνης 

αναστέλλοντας την έκκρισή της (Nakamura S. et al. 1981), οπότε αναστολή τους από 

τη ραουβολσίνη θα οδηγούσε σε αύξηση των επιπέδων νοραδρεναλίνης και αν μη τι 

άλλο σε φυσιολογικό σχηματισμό μνήμης. Αμφίπλευρη χορήγηση κλονιδίνης (α2 

αγωνιστής) στο IMHV δεν είχε καμία επίδραση στην ικανότητα των ζώων για 

μάθηση κι αυτό κάνει λιγότερο πιθανή τη συμμετοχή προσυναπτικών α2 υποδοχέων 

στις διεργασίες μάθησης-μνήμης στο IMHV: Η κλονιδίνη μέσω διέγερσης 

προσυναπτικών α2 υποδοχέων μειώνει τα επίπεδα νοραδρεναλίνης οπότε θα έπρεπε 

να προκαλεί αμνησία ενώ διέγερση μετασυναπτικών α2 υποδοχέων από την 

κλονιδίνη θα έπρεπε να ευνοεί το σχηματισμό μνήμης. Η τελευταία υπόθεση μπορεί 

να ελεγχθεί με μία τροποποιημένη δοκιμασία παθητικής αποφυγής που το αρνητικό 

ερέθισμα δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό και προκαλεί σχηματισμό μνήμης σε μικρό 

αριθμό ζώων (Rickard N.S. et al. 1994). Σε γερασμένα πρωτεύοντα η κλονιδίνη 

βελτιώνει την ικανότητά τους για μάθηση μέσω δράσης σε μετασυναπτικούς α2 

υποδοχείς, επίδραση που αναστέλλεται με χορήγηση υοχιμβίνης (α2 ανταγωνιστής) 

(Arnsten A.F. and Goldman-Rakic P.S. 1985). Η συμβολή προσυναπτικών α2 

υποδοχέων αποκλείεται αφού στα συγκεκριμένα ζώα είχαν καταστραφεί οι 

προσαγωγές νοραδρενεργικές ίνες. Είναι πιθανόν για το σχηματισμό μνήμης κατά τη 

ΜΕΠΑΕ σε νεοσσούς όρνιθας να απαιτείται ενεργοποίηση μετασυναπτικών α2 

  



 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στο IMHV κι αυτό να οδηγεί σε αύξηση του αριθμού 

τους. 

 

Έξω-ραχιαίο τμήμα οπίσθιου νεοραβδωτού 
Το οπίσθιο νεοραβδωτό (NC) εντοπίζεται στο οπίσθιο ραχιαίο έπαρμα της 

κοιλίας. Ειδικά το έξω-ραχιαίο τμήμα του (NCdl) συνδέεται αμφίδρομα με όλα τα 

ανώτερα κέντρα επεξεργασίας αισθητικών πληροφοριών στον τελεγκέφαλο 

(εξωραβδωτό, οπτικό και σωματαισθητικό ραχιαίο όγκωμα, ακουστικό πεδίο) καθώς 

και περιοχές πολυαισθητικής σύγκλισης (IMHV, ενδιάμεσο και πρόσθιο-έξω 

νεοραβδωτό) (Mezger M. et al. 1998, Kröner S. and Güntürkün O. 1999). Το NCdl 

που σε άλλες εργασίες αναφέρεται ως NCL (Neostriatum caudolaterale) θεωρείται ότι 

συμμετέχει σε ποικιλία μορφών μάθησης-μνήμης (Hartmann B. and Güntürkün O. 

1998). 

Στο NC εντοπίζονται δύο τύποι κυττάρων με ενεργότητα ΝΟΣ, μεγάλοι νευρώνες 

με πολλές αποφυάδες και πολυπληθέστεροι μικροί, κοκκοειδείς νευρώνες. Ο αριθμός 

των θετικών κυττάρων αυξάνεται ως την εκκόλαψη των ζώων και παραμένει 

σταθερός μετά από αυτήν σε υψηλά επίπεδα, από τα υψηλότερα που συναντούνται 

στον τελεγκέφαλο. Αντίστοιχη κατανομή ΝΟΣ+ κυττάρων παρατηρείται στο NC 

ώριμων ζώων (Brüning G. 1993). Η περιοχή αυτή και ειδικά το έξω-ραχιαίο τμήμα 

της (NCdl) λαμβάνει μέρος σε μαθησιακές διεργασίες που διαρκούν για όλη τη ζωή 

των πτηνών. Το NCdl σε περιστέρια θεωρείται υπεύθυνο για την πλοήγηση κατά τη 

διάρκεια μεγάλων πτήσεων όπως σε μεταναστεύσεις (Gagliardo A. and Divac I. 

1993). Για να ικανοποιηθούν τέτοιες λειτουργικές  απαιτήσεις, η περιοχή πρέπει να 

διατηρεί επ’αόριστο τη δυνατότητα αλλαγής της εσωτερικής οργάνωσής της 

(πλαστικό δυναμικό). Η παρουσία μεγάλου αριθμού νευρώνων με ικανότητα 

παραγωγής ΝΟ
.
 για μακρό χρονικό διάστημα (από την εκκόλαψη ως την ενήλικο 

ζωή) ενισχύει την υπόθεση συμμετοχής του ΝΟ
.
 σε μεταβολές συσχετιζόμενες με τη 

μάθηση και τη μνήμη (αλλαγές συνάψεων, τροποποίηση νευρικών συνδεσμολογιών) 

(Bohme G.A. et al. 1991, Rickard N.S. et al. 1994). 

Η πυκνότητα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο NCdl κατά την εμβρυϊκή 

ανάπτυξη είναι τοπικά αυξημένη σε σχέση με το υπόλοιπο οπίσθιο νεοραβδωτό. Ήδη 

στα πρώτα στάδια που μελετήθηκαν είναι μέτρια ενώ αυξάνεται ακόμα περισσότερο 

λίγο πριν την εκκόλαψη των ζώων. Αντίθετα σε ώριμα ζώα τα επίπεδα των α2 

  



 

υποδοχέων είναι χαμηλά (Ball G.F. et al. 1989) κι αυτό συμφωνεί με τη χαμηλή 

νοραδρενεργική νεύρωση της περιοχής (Moons L. et al. 1995). Η παρουσία α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων από πρώιμα αναπτυξιακά στάδια κάνει πιθανή τη 

συμμετοχή τους στην οντογένεση του NCdl όπως και την ύπαρξη παροδικών 

προβολών από τον υπομέλανα τόπο που χάνονται κατά την ωρίμαση του ζώου. Θα 

είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η δομή, οι συνδέσεις και η λειτουργία του NCdl μετά 

από φαρμακολογική παρέμβαση στο α2 νοραδρενεργικό σύστημα κατά την 

ανάπτυξη. Επίσης, το NCdl θεωρείται υπεύθυνο για το ακουστικό εντύπωμα 

νεοσσών, μία μορφή μάθησης με την οποία τα ζώα αναγνωρίζουν το κάλεσμα της 

μητέρας τους (Braun K. et al. 1999). Η παροδική αύξηση των α2 υποδοχέων πριν την 

εκκόλαψη πιθανά συσχετίζεται με τη δημιουργία του ακουστικού εντυπώματος, αφού 

θεωρείται ότι η μαθησιακή διαδικασία ξεκινά όταν το ζώο είναι ακόμα μέσα στο αυγό 

ώστε εκκολαπτόμενο να είναι ικανό να ξεχωρίσει τη μητέρα του (Gottlieb G. 1965, 

Rogers L.J. 1995). Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τη συμμετοχή του 

νοραδρενεργικού συστήματος σε άλλες μορφές μάθησης σε πτηνά όπως 

προαναφέρθηκε. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑ 

Επαυξημένο παλαιοραβδωτό 

Από τα ραχιαία βασικά γάγγλια, το επαυξημένο παλαιοραβδωτό (PA) θεωρείται 

ομόλογο του συμπλέγματος κερκοφόρου πυρήνα και κελύφους φακοειδούς πυρήνα 

των θηλαστικών (Reiner A. et al. 1984). Προβάλει στο αρχέγονο παλαιοραβδωτό 

(PP), που θεωρείται ομόλογο της ωχράς σφαίρας των θηλαστικών (Brauth S.E. et al. 

1978) και συνδέεται αμφίδρομα με τη μέλαινα ουσία (Brauth S.E. et al. 1978, Kitt 

C.A. and Brauth S.E. 1981). Συμμετέχει στην εκκίνηση και τη διατήρηση κινητικών 

προτύπων μέσω 2 κύριων οδών: μέσω του PP και του έξω σπειροειδή πυρήνα (SpL) 

προς την οπτική καλύπτρα και άμεσα ή μέσω του PP προς τη μέλαινα ουσία (Karten 

H.J. and Dubbeldam J.L. 1973) που επηρεάζει την έναρξη και την πορεία των 

κινήσεων μέσω προβολών στο δικτυωτό σχηματισμό του μεσεγκεφάλου (Kitt C.A. 

and Brauth S.E. 1986b). 

Το PA περιέχει δύο τύπους νευρικών κυττάρων: μετρίου μεγέθους με μακρύ 

άξονα (πιθανά νευρώνες προβολής) και μικρού μεγέθους με βραχύ άξονα (πιθανά 

ενδονευρώνες) (Tömböl T. et al. 1988). Η μελέτη αυτή αποκάλυψε έκφραση ΝΟΣ σε 

  



 

νευρώνες και των δύο τύπων. Ο αριθμός των κυττάρων με πολλές αποφυάδες που 

παράγουν ΝΟ
.
 σταθεροποιείται από την Ε17 σε μέτρια επίπεδα, παραμένοντας εκεί 

και σε ώριμα ζώα (Brüning G. 1993) ενώ λίγα κοκκοειδή κύτταρα εκφράζουν ΝΟΣ 

σε όλη την περίοδο που μελετήσαμε. Προηγούμενες εργασίες είχαν εντοπίσει στο PA 

νεοσσών όρνιθας μίας ημέρας κύτταρα με ενεργότητα ΝΟΣ και πολλές αποφυάδες 

αλλά όχι κοκκοειδή θετικά κύτταρα, πιθανά λόγω μεθοδολογικών διαφορών 

(Ambalavanar R. et al. 1994). Από τους νευρώνες με ενεργότητα ΝΟΣ, οι μικροί 

είναι πιθανά GABA-εργικοί (Csillag A. et al. 1987) ενώ οι μεγαλύτεροι δεν 

χρησιμοποιούν GABA ή ακετυλοχολίνη ως νευροδιαβιβαστές (Bartheld von C.S. and 

Schober A. 1997). Αξιοσημείωτο είναι ότι από την Ε17 τα έμβρυα όρνιθας εκτελούν 

συντονισμένες στερεότυπες κινήσεις (Rogers L.J. 1995) και ηλεκτρική  διέγερση των 

βασικών γαγγλίων προκαλεί κινήσεις των άκρων (Gevorgian E.G. et al. 1977), 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη λειτουργικής κινητικής οδού με αφετηρία τα βασικά 

γάγγλια. Σε έμβρυα θηλαστικών νευρώνες με ενεργότητα ΝΟΣ στον κερκοφόρο 

πυρήνα (δομή ομόλογη του PA) παρατηρούνται από τα μέσα της κύησης και το 

ώριμο πρότυπο κατανομής τους εμφανίζεται πριν τη γέννηση (περίπου στο τελευταίο 

1/3 της κυοφορίας) (Northington F.J. et al. 1996). 

Η παρουσία σημαντικού αριθμού νευρώνων με ενεργότητα ΝΟΣ στο PA και σε 

ώριμα στάδια υποδηλώνει τη συμμετοχή της ΝΟ
.
 όχι μόνο σε αναπτυξιακά 

φαινόμενα αλλά και στη λειτουργία της περιοχής στον ώριμο εγκέφαλο. Υπάρχουν 

ενδείξεις για παρέμβασή της στη ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση, αφού στα βασικά 

γάγγλια αρουραίου η ΝΟ
.
 ρυθμίζει τα επίπεδα ντοπαμίνης μετά από ηλεκτρική 

διέγερση και μειωμένη παραγωγή της οδηγεί σε μείωση των επιπέδων εκκρινόμενης 

ντοπαμίνης (Zhu X.Z. and Luo L.G. 1992, Sandor N.T. et al. 1995). Επίσης, η ΝΟ
.
 

θεωρείται ότι συμμετέχει στη ρύθμιση των επιπέδων ντοπαμίνης στα βασικά γάγγλια 

σε κατάσταση ηρεμίας μέσω απενεργοποίησης του μεταφορέα επαναπρόσληψης 

ντοπαμίνης (Kiss J.P. et al. 1999). Στο επαυξημένο παλαιοραβδωτό είναι πιθανή η 

συμμετοχή της NO
.
 στη ρύθμιση της ντοπαμινεργικής νευροδιαβίβασης, αφού η 

περιοχή αυτή δέχεται εκτεταμένη ντοπαμινεργική νεύρωση από τη μέλαινα ουσία 

(Bagnoli P. et al. 1983) και παρουσιάζει από τα υψηλότερα επίπεδα υποδοχέων 

ντοπαμίνης στον εγκέφαλο πτηνού (Dietl M.M. and Palacios J.M. 1988, Stewart M.G. 

et al. 1996). 

Αντίθετα με τους υποδοχείς ντοπαμίνης, οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς 

  



 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στο επαυξημένο παλαιοραβδωτό ώριμων πτηνών (Ball 

G.F. et al. 1989, Fernandez-Lopez A. et al. 1990) όπως και η νοραδρενεργική 

νεύρωση της περιοχής (Moons L. et al. 1995). Αντίστοιχα, κατά την εμβρυϊκή 

ανάπτυξη ορτυκιού και όρνιθας (Dermon C.R. et al. 1996) η συγκέντρωση των α2 

υποδοχέων είναι χαμηλή και σταθερή. Αντίθετα στον Κερκοφόρο πυρήνα αρουραίου, 

όπως προέκυψε από τη μελέτη mRNAs, η κατανομή των α2 υποδοχέων κατά την 

ανάπτυξη παρουσιάζει διαφορές ανάλογα με τον εξεταζόμενο υπότυπο: ο α2Α 

υπότυπος παρουσιάζει σημαντική έκφραση μόνο περιγενετικά (Winzer-Serhan U.H. 

et al. 1997), ο α2Β βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα από όψιμα εμβρυϊκά ως και ώριμα 

στάδια (Winzer-Serhan U.H. and Leslie F.M. 1997)  ενώ ο α2C παρουσιάζει 

παροδική αύξηση τη 2η εβδομάδα μετά τη γέννηση(Winzer-Serhan U.H. et al. 

1997b). 

 

Παροσφρητικός λοβός 

Από τα κοιλιακά βασικά γάγγλια, ο παροσφρητικός λοβός (LPO) θεωρείται 

αναγκαίος για τη μακροχρόνια αποθήκευση της μνήμης που σχηματίζεται κατά τη 

μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής αποφυγής ερεθίσματος (Rose S.P.R. 1991). 

Οι μεταβολικές απαιτήσεις του LPO αυξάνονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

δοκιμασίας (Kussot M. and Rose S.P. 1984) όπως και τα επίπεδα υποδοχέων 

ντοπαμίνης μετά από αυτή (Stewart M.G. et al. 1996). Η προβολή που δέχεται ο LPO 

από το IMHV μέσω του αρχαιοραβδωτού (Csillag A. et al. 1994) είναι πιθανά το 

ανατομικό υπόβαθρο για τη συμμετοχή του σε μαθησιακές διαδικασίες που ξεκινούν 

από το IMHV όπως η ΜΕΠΑΕ.  

Η κυτταροαρχιτεκτονική οργάνωση του LPO παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με 

αυτήν του PA: συναντούνται 2 τύποι κυττάρων, μέτριου και μικρού μεγέθους 

(Tömböl T. et al. 1988). Πολλοί από τους μικρούς νευρώνες είναι GABA-εργικοί 

(ανασταλτικοί ενδονευρώνες) (Csillag A. et al. 1987) όπως και ορισμένα από τα 

μεγαλύτερα κύτταρα που προβάλουν στη Μέλαινα Ουσία (Hall K. et al. 1984). ΝΟ
.
 

παράγεται από υποπληθυσμό των κυττάρων μετρίου μεγέθους (πιθανά εντόπιοι 

ενδονευρώνες), διαφορετικό από αυτό των GABA-εργικών νευρώνων προβολής 

(Bartheld von C.S. and Schober A. 1997) και μάλιστα ο αριθμός τους μεταβάλλεται 

αναπτυξιακά: αυξάνεται ως την Ε19 και ακολούθως παραμένει σταθερός σε μέτρια 

επίπεδα μέχρι και ώριμα στάδια (Brüning G. 1993). Χαμηλός ως μέτριος αριθμός 

  



 

μικρών νευρώνων παράγει ΝΟ
.
 κυρίως μετά την Ε17 και τουλάχιστον ως τη Ν20 ενώ 

τη Ν10 παρατηρείται παροδική, εντυπωσιακή αύξησή του. Κοκκοειδή κύτταρα με 

ικανότητα παραγωγής ΝΟ
.
 δεν αναφέρονται σε άλλες μελέτες κατανομής ΝΟΣ-

θετικών κυττάρων στον τελεγκέφαλο πτηνών (Brüning G. 1993, Bartheld von C.S. 

and Schober A. 1997) πιθανά λόγω μεθοδολογικών διαφορών. Ο πυκνότητα των 

συνάψεων στον LPO μεταβάλλεται κατά την ανάπτυξη: εξαπλασιάζεται μεταξύ 16ης 

εμβρυϊκής και 9ης ημέρας μετά την εκκόλαψη ενώ ακολούθως μειώνεται ως τη Ν22 

(Hunter A. and Stewart M.G. 1989). Το μέγιστο της συναπτογένεσης συμπίπτει με τη 

μέγιστη έκφραση ΝΟΣ στον LPO ευνοώντας την υπόθεση συμμετοχής της ΝΟ
.
 σε 

διεργασίες σχηματισμού, παγίωσης και απαλοιφής συνάψεων. 

Η παρουσία σημαντικού αριθμού νευρώνων με ενεργότητα ΝΟΣ (πιθανά 

μεγαλύτερου από τον θεωρούμενο σε προηγούμενες μελέτες αν συνυπολογιστούν τα 

μικρά, θετικά κύτταρα) στον παροσφρητικό λοβό πιθανά συσχετίζεται όπως και το 

PA με την έντονη ντοπαμινεργική νεύρωση που δέχεται από τη μέλαινα ουσία 

(Metzger M. et al. 1996) αλλά και τις διεργασίες μάθησης που παίζει ρόλο. Σε 

νεοσσούς μίας ημέρας ο αριθμός των νευρώνων με ενεργότητα ΝΟΣ είναι πολύ 

μεγαλύτερος στον LPO από ότι στο IMHV κι ανεξάρτητα από το ρόλο της ΝΟ
.
 στις 

μαθησιακές διεργασίες στο IMHV, είναι πολύ πιθανό η ΝΟ
.
 να συμμετέχει στη 

μορφολογική και λειτουργική τροποποίηση των συνάψεων και των νευρικών 

κυκλωμάτων στον LPO που οδηγούν στη μακροχρόνια αποθήκευση μνήμης (Stewart 

M.G. and Rusakov D.A. 1995, Gigg J. et al. 1994) 

Ο LPO περιέχει χαμηλά επίπεδα α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων κατά την 

εμβρυϊκή ανάπτυξη ορτυκιού που αυξάνονται σημαντικά λίγο πριν την εκκόλαψη 

φτάνοντας σε μέτρια πυκνότητα αντίστοιχη με αυτή σε ώριμα ζώα (Ball G.F. et al. 

1989). Ο μέτριος αριθμός α2 υποδοχέων δεν συμβαδίζει με τη χαμηλή πυκνότητα της 

νοραδρενεργικής νεύρωσης του LPO (Moons L. et al. 1995). Η συμμετοχή των α2 

υποδοχέων σε διεργασίες μάθησης-μνήμης στον LPO παραμένει ανεπιβεβαίωτη: τα 

βιοχημικά χαρακτηριστικά (Kd και Bmax) των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον 

LPO δεν μεταβάλλονται 1 ώρα μετά τη μονοσυνεδριακή εκπαίδευση παθητικής 

αποφυγής ερεθίσματος σε νεοσσούς όρνιθας μίας ημέρας. Όμως παραμένει η 

πιθανότητα, οι αλλαγές στους α2 υποδοχείς να εμφανίζονται σε άλλο χρόνο μετά την 

εκπαίδευση. Υπάρχει η υπόθεση ότι η μνήμη του αρνητικού ερεθίσματος κατά τη 

ΜΕΠΑΕ μετακινείται από το IMHV μέσω άγνωστων προς το παρόν ενδιάμεσων 

  



 

σταθμών στον LPO όπου και αποθηκεύεται (Gilbert D.B. et al. 1991). Αφού 1 ώρα 

μετά τη ΜΕΠΑΕ παρατηρούνται αλλαγές στα βιοχημικά χαρακτηριστικά των α2 

υποδοχέων στο IMHV δεν αποκλείεται οι αλλαγές στους α2 υποδοχείς του LPO να 

έπονται χρονικά. 

 

Στις περισσότερες τελεγκεφαλικές περιοχές ο αριθμός των κυττάρων που 

παράγουν ΝΟ
.
 παρουσιάζει παροδική αύξηση τη 10η ημέρα μετά την εκκόλαψη. 

Αντίστοιχο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου 

φλοιού ποντικού (Oermann E. et al. 1999): ο αριθμός των νευρώνων που εκφράζουν 

ΝΟΣ παρουσιάζει πτωτική τάση μετά τη γέννηση με εξαίρεση μία παροδική αύξηση 

κατά την έναρξη της εφηβείας των ζώων (20η με 25η ημέρα μετά τη γέννηση). Αν και 

η φυσιολογική σημασία του φαινομένου είναι ακόμα άγνωστη έχει συνδεθεί με την 

έναρξη παραγωγής στεροειδών ορμονών. Σε πτηνά έχει βρεθεί ότι διαφορές 

σχετιζόμενες με το φύλο στην οργάνωση εγκεφαλικών περιοχών εμφανίζονται από 

την 9η ημέρα μετά την εκκόλαψη (Gahr M. and Metzdorf R. 1999). Οπότε, είναι 

πιθανό η παροδική αύξηση του αριθμού των νευρώνων που παράγουν ΝΟ
.
 την ίδια 

περίοδο να συσχετίζεται και στα πτηνά με ορμονικές μεταβολές που σηματοδοτούν 

την έναρξη της αναπαραγωγικής ωρίμασης των ζώων. 

 

Επίδραση ετερόπλευρης λύσης τελεγκεφάλου 
Η μερική καταστροφή του δεξιού τελεγκεφάλου ορτυκιού έγινε τη 14η εμβρυϊκή 

ημέρα και περιλάμβανε την παραϊπποκάμπια χώρα (APH), την έξω-ραχιαία φλοιοειδή 

περιοχή (CDL), τον απιοειδή φλοιό (CPi), το ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-

ραβδωτού (IMHV), το ακουστικό πεδίο (FL), το νεοραβδωτό (συμπεριλαμβανόμενης 

της στεφάνης του νεοραβδωτού, Nbelt), το οπίσθιο νεοραβδωτό 

(συμπεριλαμβανόμενου του έξω-ραχιαίου τμήματος του, NCdl) καθώς και το 

αρχαιοραβδωτό (A). Η οντογένεση σε αυτές τις περιοχές έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο 

βαθμό κατά το στάδιο της λύσης, αφού για παράδειγμα η συντριπτική πλειοψηφία 

των νευρώνων του τελεγκεφάλου όρνιθας γεννιέται ως την Ε9 (Tsai H.M. et al. 

1981). Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι παρότι καταστρέφεται 

σημαντικό μέρος του τελεγκεφάλου, 2 ημέρες μετά τη λύση η κατανομή των 

νευρικών κυττάρων με ικανότητα παραγωγής ΝΟ
.
 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη 

σε περιοχές τόσο του τελεγκεφάλου όσο και του θαλάμου και του εγκεφαλικού 

  



 

στελέχους που συνδέονται με τα κατεστραμμένα τελεγκεφαλικά κέντρα. 

Όπως και στην εμβρυϊκή λύση της οπτικής καλύπτρας, η απουσία εμφανούς 

επίδρασης στην έκφραση της ΝΟΣ μετά την καταστροφή μέρους του τελεγκεφάλου 

πιθανά οφείλεται στο μικρό χρονικό διάστημα (2 ημέρες) που μεσολάβησε από τη 

λύση ως τη μελέτη της κατανομής των κυττάρων που παράγουν ΝΟ
.
. Τραυματισμός 

του νεοφλοιού αρουραίου επάγει τη σύνθεση ΝΟ
.
 σε πυραμιδικούς νευρώνες 3 

ημέρες αργότερα ενώ τη 2η ημέρα μετά τη λύση δεν παρατηρείται καμία ενεργότητα 

ΝΟΣ σε αυτόν τον κυτταρικό πληθυσμό (Kitchener P.D. et al. 1993). Σε αρουραίους 

λύση του φλοιού σε εμβρυϊκά ή πρώιμα μετεμβρυϊκά στάδια προκαλεί ανωμαλίες 

στην κυτταρική οργάνωση του φλοιού που απομένει, ενώ λύση 7-12 ημέρες μετά τη 

γέννηση δεν επηρεάζει σημαντικά τη μορφολογία του φλοιού (Kolb B. and Cioe J. 

2000). Λόγω του διαφορετικού ρυθμού ανάπτυξης πτηνών-θηλαστικών, θα μπορούσε 

το αναπτυξιακό στάδιο που γίνεται η λύση του τελεγκεφάλου στα ορτύκια (Ε16) να 

αντιστοιχεί σε μετεμβρυϊκό στάδιο αρουραίου όταν η οργάνωση του νευρικού ιστού 

είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε εξωγενείς παρεμβάσεις. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα, 

το εύρος των μεταβολών στην έκφραση της ΝΟΣ να είναι μικρό ή να αφορά πολύ 

συγκεκριμένους κυτταρικούς πληθυσμούς οπότε ο εντοπισμός τους να είναι δυνατός 

μόνο με λεπτομερή, ποσοτική ανάλυση. 

Στη θέση της λύσης εντοπίζονται πολλά, μικρά, σφαιρικά κύτταρα με ενεργότητα 

NADPH-διαφοράσης. Πρόκειται πιθανότατα για ενεργοποιημένα μικρογλοιακά 

κύτταρα ή μονοκύτταρα που παράγουν ΝΟ
.
 και συμμετέχουν στην απομάκρυνση του 

κατεστραμμένου ιστού, αφού ενεργότητα NADPH-διαφοράσης εκδηλώνεται και από 

τις 3 ισομορφές της ΝΟΣ (νευρική, ενδοθηλιακή και επαγόμενη σε μακροφάγα) 

(Tracey W.R. et al. 1993). Αντίστοιχο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε εγκέφαλο 

ποντικού μετά από καταστροφή τμήματός του: στη θέση της λύσης και γύρω από 

αυτή εμφανίζονται μονοπύρηνα και γλοιακά κύτταρα με ενεργότητα ΝΟΣ (Grzybicki 

M. et al. 1998, Stojkovic T. et al. 1998) Λίγα κύτταρα όμοιας μορφολογίας 

παρατηρούνται στην περιοχή της λύσης 3 ημέρες μετά από την καταστροφή της 

οπτικής καλύπτρας την Ε9 ενώ 5 ημέρες μετά τη λύση της οπτικής καλύπτρας τέτοια 

κύτταρα δεν εντοπίζονται πια. Η έκφραση ΝΟΣ από τη μικρογλοία ή/και τα 

μονοκύτταρα όπως και η παρουσία τους στη θέση της λύσης είναι παροδική και παύει 

όταν ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του νεκρωμένου ιστού μέσα σε λίγες ημέρες (3-4) 

από την καταστροφή του. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται όταν σε έμβρυα 

  



 

αρουραίου χορηγηθούν κυτταρο-τοξικές ουσίες: τα νευρικά κύτταρα που διαιρούνται 

στο νεοφλοιό εκείνη την περίοδο πεθαίνουν κι αυτό συνοδεύεται από ταχύτατη 

εμφάνιση ενεργοποιημένων μακροφάγων (μέσα σε 5 ώρες) με μέγιστο αριθμό 1 

ημέρα αργότερα ενώ μέσα σε 3 ημέρες τα υπολείμματα των νεκρών κυττάρων έχουν 

απομακρυνθεί και ελάχιστα μακροφάγα παραμένουν στο νεοφλοιό (Oyanagi K. et al. 

1986). 

Αντίθετα με την κατανομή των νευρώνων με ικανότητα παραγωγής ΝΟ
.
 που δεν 

επηρεάζεται από την ετερόπλευρη καταστροφή σημαντικού τμήματος του οπίσθιου 

και ραχιαίου τελεγκεφάλου, η πυκνότητα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

μεταβάλλεται σημαντικά σε πολλές περιοχές σε όλη την έκταση του εγκεφάλου 

εμβρύων ορτυκιού (ΣΧΗΜΑ 4).  

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΟΥ ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Μεταιχμιακό/Πολυαισθητική Σύγκλιση Κινητικό Σύστημα
Σωματαισθητικό Σύστημα Οπτικό Σύστημα

ΣΧΗΜΑ 4. Μεταβολές στην κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 2 ημέρες μετά από
ετερόπλευρη λύση τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου την Ε14. Τα γεμάτα παραλληλόγραμμα
αντιστοιχούν σε αύξηση των α2 υποδοχέων, τα άδεια σε μείωση και τα γραμμοσκιασμένα σε
απουσία μεταβολής.
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Οι μεταβολές αυτές περιλαμβάνουν τόσο αυξήσεις όσο και μειώσεις των 

  



 

επιπέδων των α2 υποδοχέων. Τη 16η εμβρυϊκή ημέρα, 2 ημέρες μετά τη λύση 

τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου, η έκφραση των α2 υποδοχέων έχει μεταβληθεί 

αμφίπλευρα στο επικουρικό υπερ-ραβδωτό (σωματαισθητικό και οπτικό, HAr και 

HA), στο οπτικό άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό (HIS), τον ιππόκαμπο (Hp), το βασικό 

Πυρήνα (Bas), το αρχέγονο παλαιοραβδωτό (PP) και τους πυρήνες έσω 

διαφραγματικό (SM), έσω της ηνίας (HM), πρόσθιο έξω ραχιαίο (DLA), πρόσθιο έσω 

ραχιαίο (DMA), εμβόλιμο του θαλάμου (ICT), μεγαλοκυτταρικό (Imc) και 

μικροκυτταρικό ισθμικό (Ipc) καθώς και στο πρόσθιο-κοιλιακό τμήμα των εν τω 

βάθει υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας (SGFSd). 

Αντίπλευρα της λύσης μεταβολές στα επίπεδα των α2 υποδοχέων παρατηρούνται 

στους πυρήνες υποστρόγγυλο (SRt) και ουραίο δικτυωτό (RPc) ενώ ομόπλευρα της 

λύσης μειώνεται η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων στο πρόσθιο-ραχιαίο τμήμα των 

επιπολής υποστιβάδων της επιφανειακής φαιάς και λευκής στιβάδας (SGFSs). 

Το σύμπλεγμα του ιπποκάμπου (ιππόκαμπος και παραϊπποκάμπια χώρα) 

παρουσιάζει εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων των τμημάτων του ομόπλευρα αλλά 

και αντίπλευρα (Székely A.D. and Krebs J.R. 1996, Székely A.D. 1999) γεγονός που 

εξηγεί την εντυπωσιακή αμφίπλευρη μεταβολή (50% αύξηση) στα επίπεδα των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στον ιππόκαμπο (Hp) μετά από την ετερόπλευρη λύση 

της παραϊπποκάμπιας χώρας (APH). Επιπλέον ο ιππόκαμπος δέχεται αμφίπλευρες 

προβολές από το αρχαιοραβδωτό και ομόπλευρες από την έξω-ραχιαία φλοιοειδή 

περιοχή (CDL) (Casini G. et al. 1986) περιοχές που καταστρέφονται κατά την 

τελεγκεφαλική λύση. Η μείωση των επιπέδων των α2 υποδοχέων στους πυρήνες έσω 

διαφραγματικό (SM) και έσω της ηνίας (HM) συνδέεται πιθανότατα με την επίδραση 

της λύσης στο σύμπλεγμα του ιπποκάμπου. είναι γνωστή η ύπαρξη οδούς που ξεκινά 

από τον Hp και μέσω του SM (Székely A.D. and Krebs J.R. 1996) φτάνει στους 

Μεταβολές κατανομής α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων μετά από 
λύση του δεξιού τελεγκεφάλου
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πυρήνες της ηνίας (Krayniak P.F. and Siegel A. 1978).  

Το οπτικό ραχιαίο όγκωμα που περιλαμβάνει το επικουρικό και το άνω εμβόλιμο 

υπερ-ραβδωτό (HA και HIS) παρουσιάζει εκτεταμένες συνδέσεις με περιοχές που 

καταστρέφονται κατά τη λύση: δέχεται αμφίπλευρες προβολές από το 

αρχαιοραβδωτό και ομόπλευρες από τη στεφάνη του νεοραβδωτού (Deng C. and 

Rogers L.J. 2000). Το HA (συμπεριλαμβανόμενου του πρόσθιου-σωματαισθητικού 

τμήματος) προβάλει με τη σειρά του αμφίπλευρα πίσω στο Α και ομόπλευρα στο 

NCdl (Shimitzu T. et al. 1995) ενώ το HIS προβάλει εκτός από το HA και στην APH, 

τη CDL και το ραχιαίο τμήμα της στεφάνης του νεοραβδωτού (Shimitzu T. et al. 

1995). Οπότε η αύξηση των επιπέδων των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι 

αναμενόμενη και η αμφίπλευρη επίδραση της λύσης πιθανά οφείλεται στις 

αμφίπλευρες και αμφίδρομες συνδέσεις του ραχιαίου όγκωματος με το 

αρχαιοραβδωτό. Η αύξηση των επιπέδων των α2 υποδοχέων στο HIS είναι 

πιθανότατα υπεύθυνη για τη μείωση της πυκνότητάς τους στον πρόσθιο έξω ραχιαίο 

πυρήνα του θαλάμου (DLA), αφού ο DLA προβάλλει αμφίπλευρα στο HIS 

αποτελώντας την κύρια πηγή οπτικών πληροφοριών για το οπτικό ραχιαίο όγκωμα 

(Deng C. and Rogers L.J. 1998). Αντίστοιχα, η αύξηση της συγκέντρωσης των α2 

υποδοχέων στο πρόσθιο HA πιθανά σχετίζεται με τη μείωση των επιπέδων τους στον 

εμβόλιμο θαλαμικό πυρήνα (ICT) που δέχεται προβολές από το ομόπλευρο πρόσθιο 

ραχιαίο όγκωμα (Miceli D. et al. 1987). 

Στο βασικό πυρήνα (Bas) παρατηρείται αμφίπλευρη αύξηση της πυκνότητας των 

α2 υποδοχέων συσχετιζόμενη με τη διασύνδεσή του με περιοχές που καταστρέφονται 

κατά την ετερόπλευρη τελεγκεφαλική λύση. Ο Bas δέχεται αμφίπλευρες προβολές 

από το Α (Davis D.C. et al. 1997) ενώ προβάλει μέσω του παρακείμενου πρόσθιου 

νεοραβδωτού πίσω στο Α αλλά και στο NCdl (Wild J.M. et al. 1985, Wild J.M. and 

Farabaugh S.M. 1996) και συνδέεται αμφίδρομα με το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό 

(Dubbeldam J.L. and Visser A.M. 1987). Επίσης, υπάρχει λειτουργική σύνδεση του 

Bas με το οσφρητικό σύστημα, αφού ηλεκτρική διέγερση του οσφρητικού νεύρου 

ακολουθείται από ταχεία εκπόλωση των νευρώνων του Bas (Schall U. 1987) γεγονός 

που κάνει πιθανή την ανατομική διασύνδεσή του με τον απιοειδή φλοιό (CPi). 

Το αρχέγονο παλαιοραβδωτό (PP) συνδέεται μέσω του επαυξημένου 

παλαιοραβδωτού (PA) με τμήματα του τελεγκεφάλου που καταστρέφονται κατά τη 

λύση όπως με τη στεφάνη του νεοραβδωτού, την πλάγια φλοιοειδή περιοχή (Brauth 

  



 

S.E. et al. 1978), το επικουρικό υπερ-ραβδωτό (Shimitzu T. et al. 1995) και το 

ακουστικό πεδίο (Wild J.M. et al. 1993). Έτσι, μετά τη λύση τα επίπεδα των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων μειώνονται στο PP παρότι δεν μεταβάλλονται στο ίδιο 

το PA. Επιπλέον, το PP αποτελεί την κύρια έξοδο των ραχιαίων βασικών γαγγλίων σε 

προκινητικές περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους (Karten H.J. and Dubbeldam J.L. 

1973) ελέγχοντας πληθώρα κινητικών αποκρίσεων. Το άλλο σημαντικό κινητικό 

κέντρο στον τελεγκέφαλο, το αρχαιοραβδωτό, καταστρέφεται από τη λύση, οπότε 

όλο το κινητικό σύστημα αναπροσαρμόζεται ώστε να αντισταθμιστεί η βλάβη και οι 

αλλαγές αφορούν και κινητικά κέντρα εκτός τελεγκεφάλου όπως τον πρόσθιο έσω 

ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου (DMA) και το δικτυωτό σχηματισμό του εγκεφαλικού 

στελέχους (τμήμα του οποίου είναι ο ουραίος δικτυωτός πυρήνας, RPc) που δέχονται 

αμφίπλευρες προβολές από το αρχαιοραβδωτό (Wild J.M. and Farabaugh S.M. 1996, 

Davis D.C. et al. 1997). 

Μία απρόσμενη επίδραση της ετερόπλευρης τελεγκεφαλικής λύσης είναι η 

αύξηση της συγκέντρωση των α2 υποδοχέων στον αντίπλευρο υποστρόγγυλο πυρήνα 

(SRt), αφού, τουλάχιστον σε ώριμα ζώα, είναι γνωστές μόνο ομόπλευρες συνδέσεις 

του με περιοχές που επηρεάζονται από τη λύση: δέχεται προβολές από το PP (Medina 

L. and Reiner 1997) και προβάλει στην APH (Casini G. et al. 1986) και το NCdl 

(Leutgeb S. et al. 1996). Είναι πιθανό η απώλεια της δεξιάς πλευράς του 

τελεγκεφάλου να οδηγεί σε ενίσχυση των συνδέσεων του αντίπλευρου SRt για να 

αντισταθμιστεί η τροποποιημένη ροή πληροφοριών κι αυτό να οδηγεί στην αύξηση 

των επιπέδων των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων αντίπλευρα της λύσης. 

Η πολύ σημαντική επίδραση της τελεγκεφαλικής λύσης στα επίπεδα των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων στους ισθμικούς πυρήνες Imc και Ipc δεν μπορεί να 

εξηγηθεί με βάση τη γνωστή συνδεσμολογία τους, αφού η οπτική καλύπτρα από την 

οποία ξεκινά αλλά και καταλήγει η συντριπτική πλειοψηφία των συνδέσεων τους 

ελάχιστα επηρεάζεται από τη λύση. Η επίδραση της λύσης στην πυκνότητα των α2 

υποδοχέων περιορίζεται σε πολύ λίγα πρόσθια τμήματα της επιφανειακής φαιάς και 

λευκής στιβάδας (SFGS), περιοχή όπου εμφανίζονται μεταβολές στα επίπεδα των α2 

υποδοχέων και σε εμβρυϊκή λύση της ετερόπλευρης οπτικής καλύπτρας αλλά και 

μετά από ετερόπλευρη διατομή του οπτικού νεύρου. Είναι αξιοσημείωτη η ικανότητα 

απόκρισης της πρόσθιας οπτικής καλύπτρας σε αλλαγές της δομής και της 

λειτουργίας του νευρικού συστήματος είτε αυτές αφορούν άμεσα είτε μόνο έμμεσα το 

  



 

οπτικό σύστημα. 

Επειδή η λύση περιλαμβάνει πολλές περιοχές του τελεγκεφάλου με εκτεταμένες 

και συχνά επικαλυπτόμενες συνδέσεις, η επίδρασή της στην κατανομή των α2 

υποδοχέων είναι η συνισταμένη της επίδρασης της καταστροφής των επιμέρους 

περιοχών και πιθανά διαφέρει από το αποτέλεσμα που θα είχε η λύση των 

μεμονωμένων περιοχών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η λύση δεν επιδρά στα επίπεδα των 

α2 υποδοχέων σε όλες τις περιοχές που συνδέονται με τις κατεστραμμένα 

τελεγκεφαλικά κέντρα. Πιθανά, στους πυρήνες που εμφανίζουν μεταβολές μετά τη 

λύση, οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς να εμπλέκονται σε λειτουργίες που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από συνδέσεις με τις κατεστραμμένες περιοχές. Καθώς 

η λύση του τελεγκεφάλου γίνεται σε εμβρυϊκό στάδιο όταν η δομή του νευρικού 

συστήματος δεν είναι παγιωμένη, είναι πιθανό η απουσία των τελεγκεφαλικών 

περιοχών να οδηγεί σε αναπροσαρμογή της οργάνωσης των περιοχών που συνδέονται 

με αυτές (προβολές, επίπεδα υποδοχέων, συνάψεις κ.τ.λ.) ώστε να επιτευχθεί η 

καλύτερη δυνατή νευρική λειτουργία παρά την εξωγενή παρέμβαση. Σε θηλαστικά 

είναι γνωστό ότι μετά από ετερόπλευρη λύση του οπτικού φλοιού λίγο μετά τη 

γέννηση, οι συνδέσεις του αντίπλευρου οπτικού φλοιού αναπροσαρμόζονται και 

εμφανίζονται προβολές σε περιοχές που φυσιολογικά νευρώνονται από τον 

κατεστραμμένο φλοιό με τελικό αποτέλεσμα τη μερική αποκατάσταση φυσιολογικής 

όρασης (Adelson P.D. et al. 1995). Αντίστοιχη αναπροσαρμογή παρατηρείται στις 

προβολές του κινητικού φλοιού στο νωτιαίο μυελό μετά από καταστροφή του 

αντίπλευρου κινητικού φλοιού σε νεογέννητες γάτες (Gomez-Pinilla F. et al. 1986). 

 

Μελλοντικές προοπτικές 

Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι τα συστήματα της ΝΟ
.
 

και των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων συμμετέχουν σε πολλά αναπτυξιακά 

φαινόμενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της επίδρασης που θα έχει η 

αναστολή της δράσης της ΝΟ
.
 και των α2 υποδοχέων στη φυσιολογική ανάπτυξη 

(γέννηση κυττάρων, σχηματισμός συνάψεων, ωρίμαση νευρικών κυκλωμάτων). 

Ειδικά στην παρεγκεφαλίδα, ο καθορισμός της προέλευσης των ινών με ενεργότητα 

ΝΟΣ στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για 

τη δράση της ΝΟ
.
 στην οντογένεση της δομής αυτής. 

Εντοπίστηκαν εγκεφαλικές περιοχές όπου η ΝΟ
.
 και οι α2 νοραδρενεργικοί 

  



 

υποδοχείς παρουσιάζουν παρόμοια κατανομή κατά την ανάπτυξη και πιθανά ασκούν 

παρόμοια δράση, π.χ. στο βασικό πυρήνα, στο οπτικό ραχιαίο όγκωμα ή στο έξω-

ραχιαίο οπίσθιο νεοραβδωτό. Θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί περαιτέρω η 

αλληλεπίδραση των δύο συστημάτων σε τέτοιες περιοχές του εγκεφάλου. 

Συγκεκριμένα, με διπλό ανοσοϊστοχημικό εντοπισμό θα μπορούσε να προσδιοριστεί 

ο συνεντοπισμός τους σε κυτταρικούς πληθυσμούς ή η παρουσία τους σε 

διαφορετικούς πληθυσμούς κυττάρων που παρουσιάζουν ή όχι στενή λειτουργική 

σχέση. 

Μετά τον πειραματικό τραυματισμό περιοχών του εμβρυϊκού εγκεφάλου (οπτική 

καλύπτρα, τελεγκέφαλος) αναδείχτηκε ο ρόλος του μεταιχμιακού συστήματος σε 

πλαστικές αποκρίσεις, βάση των αλλαγών στην έκφραση των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να μελετηθούν οι συνδέσεις των μεταιχμιακών 

περιοχών κατά την εμβρυϊκή ζωή ώστε να καθοριστεί ο μηχανισμός με τον οποίο 

ελέγχουν πιθανά την οργάνωση άλλων εγκεφαλικών περιοχών.  

Η συμμετοχή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε φαινόμενα μάθησης-

μνήμης ενισχύεται από τη μελέτη αυτή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσδιορισμός 

της κυτταρικής τοποθέτησης αυτών των υποδοχέων (προσυναπτική, μετασυναπτική ή 

εξωσυναπτική θέση). 

 

  



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παρούσα μελέτη εστιάστηκε στο ρόλο της ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου 

του αζώτου (ΝΟ
.
) και των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε φαινόμενα 

πλαστικότητας κατά την ανάπτυξη, μετά από τραυματισμό, καθώς και σε φαινόμενα 

μνήμης.  

Η συνθάση της ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟΣ) εμφανίζει 

παροδική ενεργότητα κατά την ανάπτυξη σε καθορισμένους κυτταρικούς πληθυσμούς 

στον εγκέφαλο πτηνού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα κύτταρα Purkinje 

στην παρεγκεφαλίδα, τα δίπολα κύτταρα της υποστιβάδας i της οπτικής καλύπτρας, 

το εξωραβδωτό, ο βασικός πυρήνας και το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό στον 

τελεγκέφαλο. Η παροδική παραγωγή ΝΟ
.
 σχετίζεται με τη συμμετοχή της σε 

πλαστικά φαινόμενα κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη όπως ο σχηματισμός και η 

απαλοιφή συνάψεων και η διόρθωση λανθασμένων προβολών. 

Ειδικότερα, στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας, όπου 

μελετήθηκε και το αναπτυξιακό πρότυπο γέννησης κυττάρων, παροδική παραγωγή 

ΝΟ
.
 παρατηρείται στα αναπτυξιακά στάδια που ο ρυθμός των κυτταρικών διαιρέσεων 

είναι μεγάλος. Πιθανά η ΝΟ
.
 συμμετέχει στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ή/και 

σε φαινόμενα στενά συνδεδεμένα με την κυτταρική διαίρεση όπως η μετανάστευση 

των κυττάρων. 

Οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς παρουσιάζουν επίσης παροδική έκφραση κατά 

τη φυσιολογική ανάπτυξη σε τοπογραφικά καθορισμένες εγκεφαλικές περιοχές 

πτηνού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι στιβάδες της οπτικής καλύπτρας, το 

ακουστικό πεδίο και ο ιππόκαμπος. Η παρουσία των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων 

στις περιοχές αυτές συμπίπτει χρονικά με αναπτυξιακά φαινόμενα όπως ο 

σχηματισμός συνάψεων και η ωρίμαση νευρικών κυκλωμάτων, γεγονός που κάνει 

πιθανή τη συμμετοχή τους σε αυτά. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στην 

αναδιοργάνωση του εγκεφάλου μετά από τραύμα καθώς και σε φαινόμενα μάθησης-

μνήμης. Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή των α2 υποδοχέων του μεταιχμιακού 

συστήματος στην απόκριση του νευρικού συστήματος σε τραυματισμό. 

Ενεργοποίηση α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στο ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού 

υπερ-ραβδωτού νεσσών επιτρέπει την αποθήκευση ή/και την ανάκληση μνήμης 

αρνητικών εμπειριών. 

  



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η οντογένεση του νευρικού συστήματος περιλαμβάνει φαινόμενα όπως η 

γέννηση κι η μετανάστευση κυττάρων, ο κυτταρικός καθορισμός, ο σχηματισμός κι η 

απαλοιφή συνάψεων. Παρόμοια πλαστικά φαινόμενα, π.χ. συναπτογένεση και 

αναμόρφωση νευρικών κυκλωμάτων, παρατηρούνται έπειτα από τραυματισμό του 

νευρικού συστήματος και κατά τη διαδικασία μάθησης. Νευροδιαβιβαστές όπως η 

ελεύθερη ρίζα του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ
.
) και η νοραδρεναλίνη συμμετέχουν 

στη φυσιολογική ανάπτυξη του νευρικού συστήματος αλλά και στην απόκρισή του σε 

επιγενετικούς παράγοντες. 

Η ΝΟ
. 
είναι μη τυπικός νευροδιαβιαβιβαστής: είναι ένα μικρό μόριο, ιδιαίτερα 

δραστικό και με μικρό χρόνο ημιζωής. διαχέεται ελεύθερα σε υδατικά διαλύματα και 

διαμέσου λιπιδικών διπλοστιβάδων και ασκεί τη δράση του κυρίως μέσω της 

γουανυλικής κυκλάσης. Η νοραδρεναλίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, καλά 

συντηρημένος εξελικτικά. Ασκεί τη δράση του μέσω μεμβρανικών υποδοχέων 

συνδεδεμένων με G-πρωτεϊνες. Οι υποδοχείς της διακρίνονται σε τύπους:α1, α2, β1, 

β2, β3. Οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς εντοπίζονται προσυναπτικά, μετασυναπτικά 

και εξωσυναπτικά. 

Διερευνήθηκε η συμμετοχή των συστημάτων της ΝΟ
.
 και των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων σε μηχανισμούς πλαστικότητας στον εγκέφαλο πτηνών 

κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη, μετά από τραυματισμό και σε φαινόμενα μάθησης-

μνήμης. Ως πειραματόζωα χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα και νεοσσοί ορτυκιού και 

όρνιθας. Η ενεργότητα του βιοσυνθετικού ενζύμου της ΝΟ
.
 (ΝΟΣ) καθορίστηκε με 

την ιστοχημική μέθοδο της NADPH-διαφοράσης. Η γέννηση κυττάρων εντοπίστηκε 

με την ανοσοϊστοχημική μέθοδο της βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης. Η κατανομή των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων προσδιορίστηκε με εφαρμογή της in vitro ποσοτικής 

αυτοραδιογραφικής μεθόδου πρόσδεσης ραδιοσημασμένου δεσμευτή. 

Στην παρεγκεφαλίδα ορτυκιού παρατηρείται παροδική έκφραση ΝΟΣ στα 

κύτταρα Purkinje, που σχετίζεται με την επιλεκτική απαλοιφή υπεράριθμων 

προβολών από προσαγωγούς ίνες. Τα κοκκοειδή κύτταρα εμφανίζουν προοδευτικά 

υψηλότερη ενεργότητα ΝΟΣ, την οποία διατηρούν και σε ώριμα στάδια, ίσως λόγω 

της συμμετοχής τους στα κυκλώματα που αποθηκεύουν κινητική μνήμη. Στην 

εξωτερική κοκκώδη στιβάδα υπάρχουν ίνες με ενεργότητα ΝΟΣ στα αναπτυξιακά 

στάδια που ο ρυθμός των κυτταρικών διαιρέσεων είναι μεγάλος, πιθανά λόγω της 

  



 

συμμετοχής της ΝΟ
.
 στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ή της μετανάστευσης των 

νέων κυττάρων. Κυτταρικές διαιρέσεις στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα 

παρατηρούνται και μετά τη γέννηση των ζώων. Αντίθετα με τη σημαντική παρουσία 

της ΝΟ
.
,
 
τα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι πολύ χαμηλά στην 

εμβρυϊκή παρεγκεφαλίδα ορτυκιού. 

Στην οπτική καλύπτρα, η ενεργότητα ΝΟΣ παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των 

στιβάδων της κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Στην παρακοιλιακή φαιά στιβάδα θετικά 

κύτταρα είναι παρόντα από την 6η εμβρυϊκή ημέρα (Ε6) ως και ώριμα στάδια. Τα 

δίπολα κύτταρα της υποστιβάδας i της οπτικής καλύπτρας, που συνάπτονται με τις 

ίνες του οπτικού νεύρου, παρουσιάζουν παροδικά ενεργότητα ΝΟΣ, με μέγιστο την 

περίοδο σχηματισμού και απαλοιφής συνάψεων με τις οπτικές ίνες. Σε αντίστοιχα 

αναπτυξιακά στάδια, παρατηρείται παροδική ενεργότητα ΝΟΣ και σε άλλα οπτικά 

κέντρα του στελέχους (ισθμικοί πυρήνες) και του θαλάμου (πρόσθιος έξω ραχιαίος 

πυρήνας). Καθόλη την εμβρυϊκή περίοδο που μελετήθηκε, η συγκέντρωση των α2 

νοραδρενεργικών υποδοχέων είναι υψηλότερη στις επιφανειακές υποστιβάδες της 

οπτικής καλύπτρας (SGFSs) από ότι στις εν τω βάθει (SGFSd, SGC, SAC, SGP). 

Επίσης, σε όλη την ανάπτυξη παρατηρούνται τοπογραφικές διαφορές (κατά τον 

προσθοπίσθιο και το ραχιαίο-κοιλιακό άξονα) στα επίπεδα των α2 υποδοχέων. 

Συνολικά, η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων αυξάνει σημαντικά την Ε16, γεγονός 

που σχετίζεται πιθανά με τη συμμετοχή τους στη ρύθμιση της συναπτογένεσης. Στις 

άλλες οπτικές περιοχές του εγκεφάλου ορτυκιού τα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών 

υποδοχέων είναι χαμηλά κατά την εμβρυϊκή ζωή. Εξαίρεση αποτελεί ο 

υπερχιασματικός πυρήνας όπου η συγκέντρωση των α2 υποδοχέων είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη από την Ε12. 

Στον τελεγκέφαλο όρνιθας, διακρίνονται 2 τύποι ΝΟΣ θετικών κυττάρων: με 

έντονη χρώση και ορατές αποφυάδες (τύπου Ι) και μικρότερα, κοκκοειδή, με αχνή 

χρώση, χωρίς εμφανείς αποφυάδες (τύπου ΙΙ). Η κατανομή τους παρουσιάζει 

τοπογραφικές και αναπτυξιακές διαφορές. Η κατανομή των θετικών κυττάρων τύπου 

Ι αποκτά το ώριμο πρότυπο την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη με υψηλότερο 

αριθμό τους στα βασικά γάγγλια και το νεοραβδωτό, όπου η ΝΟ
.
 πιθανά σχετίζεται 

με τον έλεγχο της ντοπαμινεργικής νευροδιαβίβασης. Παροδική έκφραση ΝΟΣ σε 

κύτταρα τύπου ΙΙ παρατηρείται κατά την εμβρυϊκή ζωή στο βασικό πυρήνα, το 

εξωραβδωτό, το κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, το αρχαιοραβδωτό και τμήματα του 

  



 

νεοραβδωτού, όπου η ΝΟ
.
 πιθανά συμμετέχει στο σχηματισμό ή/και την απαλοιφή 

συνάψεων. Η κατανομή των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων στον τελεγκέφαλο 

ορτυκιού παρουσιάζει τοπογραφική και αναπτυξιακή ετερογένεια. Υψηλότερα 

επίπεδα απαντούν στον ιππόκαμπο, το διάφραγμα, το βασικό πυρήνα, τα βασικά 

γάγγλια και τμήματα του νεοραβδωτού. Η πυκνότητα των α2 υποδοχέων αυξάνεται 

γενικά κατά την ανάπτυξη, με εξαίρεση τον ιππόκαμπο όπου παρατηρείται σταδιακή 

μείωση. 

Η πειραματική καταστροφή της δεξιάς οπτικής καλύπτρας την Ε9 δεν επηρεάζει 

την κατανομή κυττάρων με ενεργότητα ΝΟΣ στον εγκέφαλο ορτυκιού. Αντίθετα, η 

πυκνότητα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων τροποποιείται: τρείς ημέρες μετά 

από την καταστροφή της οπτικής καλύπτρας, παρατηρούνται παροδικές μεταβολές 

στα επίπεδα τους σε καθορισμένα τοπογραφικά τμήματα των στιβάδων της οπτικής 

καλύπτρας, καθώς και στο εξωραβδωτό και την παραϊπποκάμπια χώρα. πέντε ημέρες 

μετά την καταστροφή, επηρεάζονται διαφορετικές αλλά πολύ περισσότερες 

εγκεφαλικές περιοχές που ανήκουν κυρίως στο μεταιχμιακό σύστημα. Ετερόπλευρη 

διατομή του αριστερού οπτικού νεύρου σε νεοσσούς όρνιθας μίας ημέρας μετά την 

εκκόλαψη προκαλεί αλλαγές στα επίπεδα των α2 νοραδρενεργικών υποδοχέων σε 

συγκεκριμένα τμήματα της οπτικής καλύπτρας και σε πολλές εγκεφαλικές περιοχές, 

κυρίως του μεταιχμιακού συστήματος. Ετερόπλευρη καταστροφή του δεξιού 

οπίσθιου-ραχιαίου τελεγκεφάλου σε ορτύκια την Ε14, δεν μεταβάλλει την ενεργότητα 

της ΝΟΣ στον εγκέφαλο. Αντίθετα, τροποποιεί την έκφραση των α2 υποδοχέων σε 

περιοχές σε όλη την έκταση του εγκεφάλου, με συμμετοχή του μεταιχμιακού 

συστήματος. 

Οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς στο ενδιάμεσο τμήμα του κοιλιακού υπερ-

ραβδωτού συμμετέχουν στο σχηματισμό μνήμης αρνητικών ερεθισμάτων. Ο αριθμός 

τους αυξάνεται μετά από μαθησιακή δοκιμασία (μονοσυνεδριακή εκπαίδευση 

παθητικής αποφυγής ερεθίσματος) και απενεργοποίησή τους με χορήγηση 

ανταγωνιστή (ραουβολσίνη) προκαλεί αμνησία. 

Συμπερασματικά, η ΝΟ
.
 και οι α2 νοραδρενεργικοί υποδοχείς ασκούν δράση σε 

πλαστικά φαινόμενα κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη (σχηματισμός συνάψεων, 

ωρίμαση νευρικών συνδέσεων). Η ΝΟ
.
 πιθανά ρυθμίζει τη γέννηση ή/και τη 

μετανάστευση κυττάρων. Οι α2 υποδοχείς συμμετέχουν στην αναδιοργάνωση του 

νευρικού συστήματος μετά από τραυματισμό του καθώς και στο σχηματισμό ή/και 

  



 

την ανάκληση μνήμης. 

  



 

SUMMARY 
Ontogenesis of the central nervous system includes processes such as cell-birth, 

migration, cell-fate determination, synapse formation and elimination. Similar plastic 

processes, i.e. synaptogenesis and neural circuit modification, occur following 

nervous system injury or during learning. Neurotransmitters, such as nitric oxide free 

radical (ΝΟ
.
) and noradrenaline, participate in nervous system normal development as 

well as in its reactions to environmental factors. 

ΝΟ
.
 is a recently identified, non-typical neurotransmitter: it is a small molecule, 

very reactive, with a low half-life, readily diffusible in aqueous media and through 

lipid bilayers. It exerts its actions, mainly interacting with guanylyl cyclase. In 

contrast, noradrenaline is a well conserved neurotransmitter. Its action is mediated by 

membrane receptors coupled to G-proteins. Different types of noradrenaline receptors 

have been characterized (α1, α2, β1, β2, β3), with α2 receptors localized pre-

synaptically, post-synaptically and exo-synaptically. 

We investigated the role of ΝΟ
.
 and α2 noradrenergic receptors in avian (quail 

and chicken) brain, during normal development, following injury and in learning and 

memory. The activity of ΝΟ
.
 biosynthetic enzyme (NOS) has been determined by the 

histochemical method of NADPH-diaphorase. Cell-birth has been studied by the 

immuno-cytochemical method of bromo-deoxy-uridine. The distribution of α2 

noradrenergic receptors has been determined by in vitro quantitative autoradiographic 

binding of radio-labeled ligand. 

In quail cerebellum transient NOS expression was observed in Purkinje cells, 

which is correlated with the selective elimination of supernumerary afferent 

projections. Granule cells showed gradually increasing NOS activity, which they 

retain in adult life, possibly due to their participation in neural circuits storing kinetic 

memory. In the external granular layer, NOS positive (NOS+) fibers were found 

during the developmental stages when cell proliferation rate was high. This 

localization probably enables ΝΟ
.
 to participate in the control of cell-divisions or cell-

migration. Cells were still born in the external granular layer after hatching. Density 

of α2 noradrenergic receptors was very low in quail embryonic cerebellum. 

Optic tectum layers showed differential NOS activity during embryonic life. 

Positive cells were present in stratum griseum periventriculare from embryonic day 6 

(E6) until mature stages. Bipolar cells in layer i, which synapse with the optic fibers, 

  



 

showed transient NOS activity, with a peak during the period synapses are formed and 

eliminated. During similar developmental stages, transient NOS activity was observed 

in other visual nuclei in brain stem (isthmic nuclei) and thalamus (nucleus 

dorsolateralis anterior thalami). Throughout the embryonic period studied, higher 

levels of α2 noradrenergic receptors were found in the outer layers of optic tectum 

(SGFSs) than in the deeper ones (SGFSd, SGC, SAC, SGP). Moreover, in all stages 

studied, a topographic gradient in α2 noradrenergic receptor density was observed 

(both rostro-caudally and dorso-ventrally). Significantly higher levels of α2 receptors 

were found at E16. Their topographic distribution and developmental profile suggests 

a role in synapse formation. Levels of α2 noradrenergic receptors were very low in 

other visual areas of quail brain during embryonic life. Suprachiasmatic nucleus was 

an exception as it showed high α2 noradrenergic receptor density from E12. 

Two types of NOS positive cells were found in chicken forebrain: with intense 

staining and apparent processes (type I) and smaller, granule cells, with light staining 

and no-obvious processes (type II). Type I cells attained their mature distribution 

pattern around hatching, with higher numbers in basal ganglia and neostriatum where 

ΝΟ
.
 is probably involved in dopaminergic neurotransmition. During embryonic 

development, transient NOS expression was found in type II cells in nucleus basalis, 

ectostriatum, hyperstriatum ventrale, archeostriatum and parts of neostriatum, where 

ΝΟ
.
 participates possibly in synapse formation and/or elimination. The localization of 

α2 noradrenergic receptors in quail forebrain exhibited topographic and 

developmental differences. Higher levels were present in the hippocampus, septum, 

nucleus basalis, basal ganglia and parts of neostriatum. The density of α2 

noradrenergic receptors increased during development, with the exception of 

hippocampus where it gradually decreased. 

Unilateral lesion of the right optic tectum at E9 did not affect the distribution of 

NOS+ cells in quail brain. On the contrary, α2 noradrenergic receptor density was 

modified. Three days after the lesion, transient changes were present in localized optic 

tectum sectors as well as in the ectostriatum and area parahippocampalis; five days 

after the lesion, a large number of other brain areas was affected, which mainly 

belong to the limbic system. Unilateral transection of the left optic nerve in chicken 

hatchlings (N1) altered α2 noradrenergic receptor levels in specific parts of the optic 

tectum as well as in many other brain areas, mainly of the limbic system. Unilateral 

  



 

lesion of the right caudal-dorsal forebrain at E14 did not affect NOS activity in quail 

brain. Conversely, the expression of α2 noradrenergic receptors was modified in areas 

spanning the entire brain, including parts of the limbic system. 

In the intermediate part of hyperstriatum ventrale, α2 noradrenergic receptors 

participate in memory storage of aversive stimuli. Their number increased following 

the memory task (one-trial passive avoidance training) while their deactivation by an 

antagonist (rauwolscine) caused amnesia. 

In summary, ΝΟ
.
 and α2 noradrenergic receptors take part in plastic processes 

during normal development (synaptogenesis, maturation of neural connections). ΝΟ
.
 

is probably part of the mechanism that controls cell cycle and/or cell-migration. α2 

noradrenergic receptors participate in nervous system re-organization following injury 

as well as during learning and memory. 

  



 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ    ΛΑΤΙΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ     

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Ακουστικό πεδίο    Field L     

 FL 

Άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό   Hyperstriatum Intercalatum Supremum  

 HIS 

Άνω εμβόλιμο υπερ-ραβδωτό, πρόσθιο τμήμα  Hyperstriatum Intercalatum Supremum, rostral part

 HISr  

Απιοειδής φλοιός     Cortex piriformis    

 CPi 

Αρχέγονο παλαιοραβδωτό   Paleostriatum primitivum   

 PP 

Βασικός πυρήνας     n.Basalis     

 Bas 

Διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο  Tractus septomesencephalicus  

 TSM 

Εμβόλιμος θαλαμικός πυρήνας  n.Intercalatus thalami   

 ICT 

Ενδιάμεσο νεοραβδωτό   Intermediate Neostriatum   

 NI 

Έξω γεφυρικός πυρήνας   n.Pontis lateralis    

 PL 

Έξω γονατώδες σώμα, κοιλιακό τμήμα  n.Geniculatus lateralis, pars ventralis  

 GLv 

Έξω διαφραγματικός πυρήνας  n.Septalis lateralis    

 SL 

Έξω νεοραβδωτό     Lateral Neostriatum   

 LN 

Έξω προσθεγκεφαλική δεσμίδα, οπίσθιο τμήμα  Fasciculus prosencephali lateralis, caudal part 

 FPLcd 

  



 

Έξω προσθεγκεφαλική δεσμίδα, πρόσθιο τμήμα Fasciculus prosencephali lateralis, rostral part 

 FPLro 

Έξω πυρήνας ηνίας    n.Habenularis lateralis   

 HL 

Έξω ραχιαίος μεσεγκεφαλικός πυρήνας  n.Mesencephalicus lateralis, pars dorsalis 

 MLd 

Έξω σπειροειδής πυρήνας   n.Spiriformis lateralis   

 SpL 

Έξω υποθαλαμική περιοχή   Regio hypothalami lateralis   

 LHyp 

Εξωμαστικός πυρήνας    n.Opticus basalis    

 nBOR 

Εξωραβδωτό     Ectostriatum    

 E 

Έξω-ραχιαία φλοιοειδής περιοχή   Area corticoidea dorsolateralis  

 CDL 

Εξωτερική κοκκώδης στιβάδα  External granular layer   

 EGL 

Εξωτερική κυτταρική στιβάδα  Stratum cellulare externum   

 SCE 

Επαυξημένο παλαιοραβδωτό    Paleostriatum augmentatum   

 PA 

Επαυξημένο παλαιοραβδωτό, πρόσθιο τμήμα  Paleostriatum augmentatum, rostral part 

 PAr 

Επικλινής πυρήνας    n.Accumbens    

 Ac 

Επικουρικό υπερ-ραβδωτό   Hyperstriatum Accessorium   

 HA 

Επικουρικό υπερ-ραβδωτό, πρόσθιο τμήμα Hyperstriatum Accessorium, rostral part 

 HAr 

Επιφανειακή φαιά και λευκή στιβάδα  Stratum griseum et fibrosum superficiale 

 SGFS 

  



 

Ερυθρός πυρήνας    n.Ruber     

 Ru 

Έσω αιθουσαίος πυρήνας   n.Vestibularis medialis   

 VeM 

Έσω γεφυρικός πυρήνας    n.Pontis medialis    

 PM 

Έσω διαφραγματικός πυρήνας  n.Septalis medialis    

 SM 

Έσω διαφραγματικός πυρήνας, πρόσθιο τμήμα n.Septalis medialis, rostral part  

 SMr 

Έσω κοιλιακός πυρήνας υποθαλάμου  n.Ventromedialis hypothalami  

 VMN 

Έσω προοπτικός πυρήνας   n.Preopticus medialis   

 POM 

Έσω πυρήνας ηνίας    n.Habenularis medialis   

 HM 

Έσω πυρήνας μαστίων   n.Mammilaris medialis   

 MM 

Ημισεληνοειδής πυρήνας   n.Semilunaris     

 SLu 

Ιππόκαμπος, έξω ραχιαίο τμήμα   Hippocampus, dorsolateral part   

 Hp-DL 

Ιππόκαμπος, έσω ραχιαίο τμήμα  Hippocampus, dorsomedial part   

 Hp-DM 

Ιππόκαμπος, μέσο τμήμα    Hippocampus, medial part    

 Hp-md 

Ιππόκαμπος, οπίσθιο τμήμα    Hippocampus, caudal part    

 Hp-cd 

Ιππόκαμπος, πρόσθιο τμήμα    Hippocampus, rostral part   

 Hp-ro 

Ισθμο-οπτικός πυρήνας   n.Isthmo-opticus     

 IO 

  



 

Κάτω υποθαλαμικός πυρήνας    n.Inferioris hypothalami   

 IH 

Κεντρική λευκή στιβάδα    Stratum album centrale   

 SAC 

Κεντρική φαιά ουσία    Substantia grisea centralis   

 GCt 

Κεντρική φαιά ουσία, οπίσθιο τμήμα   Substantia grisea centralis, caudal part  

 GCt-p 

Κεντρική φαιά στιβάδα    Stratum griseum centrale   

 SGC 

Κοιλία     Ventricle     

 V 

Κοιλιακή περιοχή του Tsai   Area Ventralis of Tsai   

 AVT 

Κοιλιακό αρχαιοραβδωτό    Archistriatum ventrale   

 Av 

Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό   Hyperstriatum Ventrale   

 HV 

Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, ενδιάμεσο τμήμα Hyperstriatum Ventrale, intermediate part 

 IMHV  

Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, πρόσθιο τμήμα Hyperstriatum Ventrale, rostral part  

 HVr 

Κοκκώδης στιβάδα    granular layer    

 gr 

Κόλπωμα χοάνης     Recessus infundibuli   

 RI 

Κύτταρα Purkinje    Purkinje cells    

 Pu 

Λευκή ουσία παρεγκεφαλίδας  Cerebellar white matter   

 Wh 

Μεγαλοκυτταρικός ισθμικός πυρήνας   n.Isthmi, pars magnocellularis  

 Imc 

  



 

Μέλαινα ουσία     n.Tegmenti pedunculo-pontinus, pars compacta 

 TPc 

Μεσοδιδύμιος πυρήνας    n.Intercollicularis    

 ICo 

Μεσοσκελιαίος πυρήνας   n.Interpeduncularis    

 IP 

Μικροκυτταρικός ισθμικός πυρήνας   n.Isthmi, pars parvocellularis    

 Ipc 

Μοριώδης στιβάδα    molecular layer    

 mol 

Νεοραβδωτό     Neostriatum    

 N 

Οπίσθιο νεοραβδωτό   Neostriatum caudale   

 NC 

Οπίσθιο νεοραβδωτό, έξω-ραχιαίο τμήμα Neostriatum caudale, dorsolateral part   

 NCdl 

Οπίσθιος γραμμικός πυρήνας   n.Linearis caudalis    

 LC 

Οπίσθιος δικτυωτός πυρήνας γέφυρας  n.Reticularis pontis caudalis   

 RPc 

Οπίσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας   n.Dorsolateralis posterior thalami  

 DLP 

Οπίσθιος έσω ραχιαίος πυρήνας   n.Dorsomedialis posterior thalami  

 DMP 

Οπίσθιος σύνδεσμος    Commissura posteriori   

 CP 

Οπτική ταινία    Tractus opticus     

 TrO 

Οσφρητικό φύμα     Tuberculum olfactorium   

 TO 

Οφθαλμοκινητικό νεύρο    Nervus oculomotorius   

 NIII 

  



 

Παραϊπποκάμπια χώρα    Area parahippocampalis   

 APH 

Παρακοιλιακός  πυρήνας   n.Paraventricularis magnocellularis  

 PVN 

Παροσφρητικός λοβός   Lobus parolfactorius   

  LPO 

Περικοιλιακή λευκή στιβάδα    Stratum fibrosum periventriculare  

 SFP 

Περικοιλιακή φαιά στιβάδα    Stratum griseum periventriculare  

 SGP 

Προοπτική περιοχή    Preoptic Area    

 POA 

Πρόσθιο-έξω νεοραβδωτό    Neostriatum fronto-laterale   

 Nfl 

Πρόσθιος έξω ραχιαίος πυρήνας   n.Dorsolateralis anterior thalami  

 DLA 

Πρόσθιος έσω πυρήνας υποθαλάμου   n.Anterior medialis hypothalami  

 AM 

Πρόσθιος έσω ραχιαίος πυρήνας   n.Dorsomedialis anterior thalami  

 DMA 

Πρόσθιος σύνδεσμος    Commissura anterior   

 CA 

Πυρήνας οφθαλμοκινητικού νεύρου  n. Nervi oculomotorii    

 OM 

Πυρήνας     nucleus     

 n. 

Ραχιαίο αρχαιοραβδωτό   Archistriatum dorsalis   

 Ad 

Ραχιαίο έπαρμα κοιλίας   Dorsal ventricular ridge 

   DVR 

Ραχιαίο όγκωμα    Wulst    

  Wulst 

  



 

Ραχιαίο υπερ-ραβδωτό   Hyperstriatum Dorsale   

 HD 

Ραχιαίο υπερ-ραβδωτό, πρόσθιο τμήμα   Hyperstriatum Dorsale, rostral part  

 HDr  

Στεφάνη εξωραβδωτού    Ectostriatal belt    

 Ebelt 

Στρόγγυλος πυρήνας    n.Rotundus    

 ROT 

Ταινιοειδής πυρήνας    n.Taeniae     

 Tn 

Υπερχιασματικός πυρήνας   n.Supraciasmaticus    

 SCN 

Υπομέλανας τόπος     Locus ceruleus    

 LoC 

Υποστρόγγυλος πυρήνας    n.Subrotundus    

 SRt 

Υπο-υπομέλανας πυρήνας    n.Subceruleus    

 SC 

Χοανικός πυρήνας     n.Infundibuli hypothalami   

 IN 

Ωοειδής πυρήνας    n.Ovoidalis    

 Ov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

ΣΥΝ/ΦΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ     

Ac  n.Accumbens     Επικλινής πυρήνας 

   

Ad  Archistriatum dorsalis    Ραχιαίο αρχαιοραβδωτό

   

AM  n.Anterior medialis hypothalami   Πρόσθιος έσω πυρήνας 

υποθαλάμου 

APH  Area parahippocampalis    Παραϊπποκάμπια χώρα

   

Av  Archistriatum ventrale    Κοιλιακό 

αρχαιοραβδωτό  

AVT  Area Ventralis of Tsai    Κοιλιακή περιοχή του 

Tsai   

Bas  n.Basalis      Βασικός πυρήνας 

   

CA  Commissura anterior    Πρόσθιος σύνδεσμος

  

CDL  Area corticoidea dorsolateralis   Έξω-ραχιαία φλοιοειδής 

περιοχή  

CP  Commissura posteriori    Οπίσθιος σύνδεσμος

  

CPi  Cortex piriformis     Απιοειδής φλοιός 

   

DLA  n.Dorsolateralis anterior thalami   Πρόσθιος έξω ραχιαίος 

πυρήνας  

DLP  n.Dorsolateralis posterior thalami   Οπίσθιος έξω ραχιαίος 

πυρήνας 

DMA  n.Dorsomedialis anterior thalami   Πρόσθιος έσω ραχιαίος 

πυρήνας 

DMP  n.Dorsomedialis posterior thalami   Οπίσθιος έσω ραχιαίος 

  



 

πυρήνας 

DVR  Dorsal ventricular ridge    Ραχιαίο έπαρμα κοιλίας

   

E  Ectostriatum     Εξωραβδωτό 

   

Ebelt  Ectostriatal belt     Στεφάνη εξωραβδωτού 

  

EGL  External granular layer    Εξωτερική κοκκώδης 

στιβάδα  

FL   Field L      Ακουστικό πεδίο  

FPLcd  Fasciculus prosencephali lateralis, caudal part  Έξω προσθεγκεφαλική 

δεσμίδα, οπίσθιο τμήμα 

FPLro  Fasciculus prosencephali lateralis, rostral part  Έξω προσθεγκεφαλική 

δεσμίδα, πρόσθιο τμήμα 

GCt  Substantia grisea centralis    Κεντρική φαιά ουσία

   

GCt-p  Substantia grisea centralis, caudal part   Κεντρική φαιά ουσία, 

οπίσθιο τμήμα  

GLv  n.Geniculatus lateralis, pars ventralis   Έξω γονατώδες σώμα, 

κοιλιακό τμήμα  

gr  granular layer     Κοκκώδης στιβάδα 

  

HA  Hyperstriatum Accessorium    Επικουρικό υπερ-

ραβδωτό   

HAr  Hyperstriatum Accessorium, rostral part  Επικουρικό υπερ-

ραβδωτό, πρόσθιο τμήμα 

HD  Hyperstriatum Dorsale    Ραχιαίο υπερ-ραβδωτό

  

HDr  Hyperstriatum Dorsale, rostral part   Ραχιαίο υπερ-ραβδωτό, 

πρόσθιο τμήμα   

HIS  Hyperstriatum Intercalatum Supremum   Άνω εμβόλιμο υπερ-

ραβδωτό 

HISr  Hyperstriatum Intercalatum Supremum, rostral part  Άνω εμβόλιμο υπερ-

  



 

ραβδωτό, πρόσθιο τμήμα 

HL  n.Habenularis lateralis    Έξω πυρήνας ηνίας 

   

HM  n.Habenularis medialis    Έσω πυρήνας ηνίας 

   

Hp-cd  Hippocampus, caudal part     Ιππόκαμπος, οπίσθιο 

τμήμα   

Hp-DL  Hippocampus, dorsolateral part    Ιππόκαμπος, έξω ραχιαίο 

τμήμα 

Hp-DM  Hippocampus, dorsomedial part    Ιππόκαμπος, έσω 

ραχιαίο τμήμα 

Hp-md  Hippocampus, medial part     Ιππόκαμπος, μέσο τμήμα

   

Hp-ro  Hippocampus, rostral part    Ιππόκαμπος, πρόσθιο 

τμήμα   

HV  Hyperstriatum Ventrale    Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό

  

HVr  Hyperstriatum Ventrale, rostral part   Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, 

πρόσθιο τμήμα 

ICo  n.Intercollicularis     Μεσοδιδύμιος πυρήνας

   

ICT  n.Intercalatus thalami    Εμβόλιμος θαλαμικός 

πυρήνας 

IH  n.Inferioris hypothalami    Κάτω υποθαλαμικός 

πυρήνας   

Imc  n.Isthmi, pars magnocellularis   Μεγαλοκυτταρικός 

ισθμικός πυρήνας  

IMHV  Hyperstriatum Ventrale, intermediate part  Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό, 

ενδιάμεσο τμήμα 

IN  n.Infundibuli hypothalami    Χοανικός πυρήνας  

IO  n.Isthmo-opticus      Ισθμο-οπτικός πυρήνας

   

IP  n.Interpeduncularis     Μεσοσκελιαίος πυρήνας

  



 

   

Ipc  n.Isthmi, pars parvocellularis     Μικροκυτταρικός 

ισθμικός πυρήνας  

LC  n.Linearis caudalis     Οπίσθιος γραμμικός 

πυρήνας   

LHyp  Regio hypothalami lateralis    Έξω υποθαλαμική 

περιοχή   

LN  Lateral Neostriatum    Έξω νεοραβδωτό 

   

LoC  Locus ceruleus     Υπομέλανας τόπος  

LPO  Lobus parolfactorius    Παροσφρητικός λοβός 

MLd  n.Mesencephalicus lateralis, pars dorsalis  Έξω ραχιαίος 

μεσεγκεφαλικός πυρήνας  

MM  n.Mammilaris medialis    Έσω πυρήνας μαστίων

   

mol  molecular layer     Μοριώδης στιβάδα 

  

N  Neostriatum     Νεοραβδωτό 

n.  nucleus      Πυρήνας   

nBOR  n.Opticus basalis     Εξωμαστικός πυρήνας

   

NC  Neostriatum caudale    Οπίσθιο νεοραβδωτό 

NCdl  Neostriatum caudale, dorsolateral part    Οπίσθιο νεοραβδωτό, 

έξω-ραχιαίο τμήμα 

Nfl  Neostriatum fronto-laterale    Πρόσθιο-έξω 

νεοραβδωτό   

NI  Intermediate Neostriatum    Ενδιάμεσο νεοραβδωτό

   

NIII  Nervus oculomotorius    Οφθαλμοκινητικό νεύρο 

OM  n. Nervi oculomotorii     Πυρήνας 

οφθαλμοκινητικού νεύρου 

Ov  n.Ovoidalis     Ωοειδής πυρήνας  

PA  Paleostriatum augmentatum    Επαυξημένο 

  



 

παλαιοραβδωτό   

PAr  Paleostriatum augmentatum, rostral part  Επαυξημένο 

παλαιοραβδωτό, πρόσθιο τμήμα 

PL  n.Pontis lateralis     Έξω γεφυρικός πυρήνας

   

PM  n.Pontis medialis     Έσω γεφυρικός πυρήνας

  

POA  Preoptic Area     Προοπτική περιοχή 

   

POM  n.Preopticus medialis    Έσω προοπτικός 

πυρήνας   

PP  Paleostriatum primitivum    Αρχέγονο 

παλαιοραβδωτό   

Pu  Purkinje cells     Κύτταρα Purkinje 

  

PVN  n.Paraventricularis magnocellularis   Παρακοιλιακός  πυρήνας

  

RI  Recessus infundibuli    Κόλπωμα χοάνης 

  

ROT  n.Rotundus     Στρόγγυλος πυρήνας 

RPc  n.Reticularis pontis caudalis    Οπίσθιος δικτυωτός 

πυρήνας γέφυρας  

Ru  n.Ruber      Ερυθρός πυρήνας  

SAC  Stratum album centrale    Κεντρική λευκή στιβάδα

   

SC  n.Subceruleus     Υπο-υπομέλανας 

πυρήνας 

SCE  Stratum cellulare externum    Εξωτερική κυτταρική 

στιβάδα  

SCN  n.Supraciasmaticus     Υπερχιασματικός 

πυρήνας 

SFP  Stratum fibrosum periventriculare   Περικοιλιακή λευκή 

στιβάδα  

  



 

SGC  Stratum griseum centrale    Κεντρική φαιά στιβάδα

   

SGFS  Stratum griseum et fibrosum superficiale  Επιφανειακή φαιά και 

λευκή στιβάδα  

SGP  Stratum griseum periventriculare   Περικοιλιακή φαιά 

στιβάδα  

SL  n.Septalis lateralis     Έξω διαφραγματικός 

πυρήνας  

SLu  n.Semilunaris      Ημισεληνοειδής 

πυρήνας  

SM  n.Septalis medialis     Έσω διαφραγματικός 

πυρήνας 

SMr  n.Septalis medialis, rostral part   Έσω διαφραγματικός 

πυρήνας, πρόσθιο τμήμα 

SpL  n.Spiriformis lateralis    Έξω σπειροειδής 

πυρήνας   

SRt  n.Subrotundus     Υποστρόγγυλος πυρήνας 

Tn  n.Taeniae      Ταινιοειδής πυρήνας 

TO  Tuberculum olfactorium    Οσφρητικό φύμα  

TPc  n.Tegmenti pedunculo-pontinus, pars compacta  Μέλαινα ουσία  

TrO  Tractus opticus      Οπτική ταινία 

TSM  Tractus septomesencephalicus  

 Διαφραγματομεσεγκεφαλικό δεμάτιο  

V  Ventricle      Κοιλία  

  

VeM  n.Vestibularis medialis    Έσω αιθουσαίος 

πυρήνας  

VMN  n.Ventromedialis hypothalami   Έσω κοιλιακός πυρήνας 

υποθαλάμου  

Wh  Cerebellar white matter    Λευκή ουσία 

παρεγκεφαλίδας  

Wulst  Wulst      Ραχιαίο όγκωμα 
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	Στον τελεγκέφαλο εμβρύων ορτυκιού μελετήθηκε η κατανομή των κυττάρων που εκφράζουν ΝΟΣ μετά από ετερόπλευρη καταστροφή τμήματος του τελεγκεφάλου, σε όψιμο αναπτυξιακό στάδιο, στο τέλος της περιόδου επώασης. H χειρουργική καταστροφή τμήματος του δεξιού τελεγκεφάλου έγινε σε έμβρυα ορτυκιού κατά τη 14η ημέρα επώασης (Ε14), όταν έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η οντογένεση των περιοχών αυτών (Tsai et al. 1981).  
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	Γ. ΤΕΛΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
	1Α. Πρότυπο έκφρασης NADPH-διαφοράσης κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη. 

	ΡΑΧΙΑΙΟ ΟΓΚΩΜΑ 
	Ραχιαίο όγκωμα (Wulst) 
	Κοιλιακό υπερ-ραβδωτό και ενδιάμεσο τμήμα του (HV και IMHV)  
	Νεοραβδωτό 
	Βασικός πυρήνας 
	Σύμπλεγμα παλαιοραβδωτού 
	Σύμπλεγμα αρχαιοραβδωτού 
	Μεταιχμιακό σύστημα 
	Λευκή ουσία 
	 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
	Μεθοδολογικά προβλήματα 
	Ιστοχημικός εντοπισμός ΝΟΣ 
	Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εναλλακτικά της παλαιότερης αυτοραδιογραφικής μεθόδου της 3H-θυμιδίνης για τον καθορισμό του χρόνου γέννησης κυττάρων, αφού έχει δειχτεί ότι και με τις δύο εντοπίζονται οι ίδιοι πληθυσμοί διαιρούμενων κυττάρων  (Miller M. and Nowakowski R.S. 1988). Η μέθοδος της BrdU έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρησιμοποιείται ραδιοσημασμένη ουσία και ότι είναι πολύ ταχύτερη από τη μέθοδο της θυμιδίνης (λιγότερο από 1 εβδομάδα από τη λήψη του ιστού ως τη μικροσκοπική παρατήρησή του, σε σύγκριση με τους 3-4 μήνες που απαιτεί η αυτοραδιογραφική μέθοδος). Όπως στη μέθοδο της θυμιδίνης η αραίωση της σήμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των κυτταρικών διαιρέσεων που έκανε το κύτταρο μετά τη σήμανσή του με τη BrdU. 

	ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ 
	Γέννηση κυττάρων στην παρεγκεφαλίδα 
	Η ανοσοϊστοχημική μέθοδος της βρωμο-δεοξυ-ουριδίνης χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του προτύπου γέννησης κυττάρων κατά τη φυσιολογική οντογένεση της παρεγκεφαλίδας. Εντοπίστηκαν κυτταρικές διαιρέσεις σε όλους τους παρεγκεφαλιδικούς λοβούς και σε όλες τις στιβάδες των λοβών από τη 10η εμβρυϊκή ημέρα ως την 1η ημέρα μετά την εκκόλαψη. Ο ρυθμός γέννησης κυττάρων παρουσιάζει μέγιστο μεταξύ Ε12 και Ε14, ενώ μετά την εκκόλαψη μειώνεται σημαντικά. Η πλειοψηφία των νέων κυττάρων εντοπίζεται στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα ενώ σημαντικός αριθμός τους βρίσκεται στην κοκκώδη στιβάδα και τη λευκή ουσία ως την Ε15. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός νέων κυττάρων στους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες και το επιθήλιο του τοιχώματος της 4ης κοιλίας. Τα κύτταρα που γεννιούνται την περίοδο γύρω από την εκκόλαψη (Ε15-Ν1) και σημαίνονται με BrdU επιβιώνουν τουλάχιστον μέχρι τη Ν20 και η πλειοψηφία τους εντοπίζεται στην κοκκώδη στιβάδα. 
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	Βασικός πυρήνας 
	Ο βασικός πυρήνας (Bas) βρίσκεται στον πρόσθιο-κοιλιακό τελεγκέφαλο και δέχεται σωματαισθητικές πληροφορίες από την περιοχή της κεφαλής και ειδικά από το ράμφος (Felix B. and Roesch T. 1986). Οι πληροφορίες φτάνουν στον εγκέφαλο μέσω των κρανιακών νεύρων V, VII, IX και X με πρώτο σταθμό στον κύριο πυρήνα του τριδύμου νεύρου στον προμήκη μυελό κι από αυτόν μεταδίδονται στο βασικό πυρήνα χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στο θάλαμο (Zeiger P.H. and Karten H.J. 1973).  
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