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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Η ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος αποτελεί µια πολύπλοκη 

διαδικασία που περιλαµβάνει σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες όπως κυτταρικός 

πολλαπλασιασµός, προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος κτλ. Θεµελιώδη θέση 

µεταξύ αυτών καταλαµβάνει η κυτταρική µετανάστευση. Τα νευρικά κύτταρα, στην 

πλειοψηφία τους, µεταναστεύουν µετα-µιτωτικά από την περιοχή γέννησης τους 

µέχρι τον τελικό προορισµό τους ο οποίος µπορεί να βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση. 

Μελέτες πάνω στους µηχανισµούς µετανάστευσης έδειξαν την παρουσία δύο 

βασικών µεταναστευτικών τύπων: την ακτινωτή και την οριζόντια µετανάστευση. 

Κατά τη κίνηση τους, τα νευρικά κύτταρα ανταποκρίνονται σε διαφορετικά 

µόρια - σήµατα του περιβάλλοντος τους που θα τα καθοδηγήσουν στις σωστές τους 

θέσεις. Τα µόρια-σήµατα είναι πρωτεΐνες οι οποίες δρουν εξ’ επαφής η εξ’ 

αποστάσεως κατά ένα ελκτικό ή απωθητικό τρόπο. Η συνδυαστική δράση των 

συγκεκριµένων πρωτεϊνών συγκροτεί τον καθοδηγητικό µηχανισµό και καθορίζει το 

µεταναστευτικό πρότυπο που θα ακολουθήσουν τα µεταναστεύοντα κύτταρα. 

Όπως και στην περίπτωση των νευρώνων, αλληλεπιδράσεις µεταξύ ενδογενών 

κυτταρικών και τοπο-ειδικών εξωγενών σηµάτων επάγουν και την αρχική 

διαφοροποίηση της ολιγοδενδρογλοιακής σειράς Στο µυ, τα πρόδροµα 

ολιγοδενδροκύτταρα γεννιούνται  στο κοιλιακό τµήµα του νευρικού σωλήνα από την 

ηλικία Ε9.5, Ε10 και µετά, από όπου και µεταναστεύουν πρόσθια. Αυτή η πρόσθια 

µετανάστευση των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων προς τον τελικό τους 

προορισµό µπορεί να επηρεάζεται τις παραπάνω αλληλεπιδράσεις.  
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SUMMARY 
 

The development of the central neural system consists of complex cellular 

procedures including cell migration. The developing neurons migrate from their place 

of birth to their final destination in two directions: radially and tangentially. During 

the migration, the neural cells are guided by signal molecules which are proteins that 

act in an attractive or repulsive way. The combination of these proteins constitutes the 

guidance mechanism and defines the migration pattern the migrating neurons will 

follow. Like the neurons, the interactions between endogenous and exogenous signals 

induce the differentiation of the oligodendroglial lineage. In mouse, the 

oligodendrocyte precursors are born in the ventral part of the ventral neural tube at the 

age of Ε9.5, Ε10 and onwards, and migrate rostrally. This rostral migration could be 

affected by the above interactions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Το νευρικό σύστηµα αποτελεί ένα πολύπλοκο δίκτυο στο οποίο το κάθε 

νευρικό κύτταρο καταλαµβάνει µια µοναδική θέση και δηµιουργεί συνάψεις µε 

γειτονικά κύτταρα κατά έναν ακριβή και καλά καθορισµένο τρόπο. Η οποιαδήποτε 

αποδιοργάνωση αυτής της διαδικασίας µπορεί να προκαλέσει µη λειτουργικότητα του 

νευρωνικού δικτύου καθώς και νευρολογικές διαταραχές ή ακόµα και θάνατο. 

Τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα αναπτύσσονται σε συγκεκριµένες περιοχές του 

νευρικού συστήµατος και µεταναστεύουν στις τελικές τους θέσεις ανταποκρινόµενα 

σε µόρια – σήµατα που τους υπαγορεύουν το µεταναστευτικό µονοπάτι το οποίο θα 

ακολουθήσουν.  

 

Α. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το νευρικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από δύο τύπους µετανάστευσης: την 

ακτινωτή και την οριζόντια ή επιφανειακή µετανάστευση: 

 

A.1. Ακτινωτή µετανάστευση  

  

Η ακτινωτή µετανάστευση οφείλει το όνοµα της στο τρόπο µε τον οποίο 

µεταναστεύουν τα κύτταρα που δηµιουργούνται στις κοιλιακές ζώνες του εγκεφάλου. 

Πιο συγκεκριµένα, τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα χρησιµοποιούν τις αποφύσεις των 

γλοιακών κυττάρων, οι οποίες διατάσσονται µε ακτινωτό τρόπο στο νευρικό σωλήνα, 

ως στηρίγµατα (Sidman and Rakic, 1973) για να µεταναστεύσουν. Ο συγκεκριµένος 

τρόπος µετανάστευσης συναντάται σε δοµές που εµφανίζουν στοιβάδες όπως είναι ο 

φλοιός των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων, της παρεγκεφαλίδας και ο ιππόκαµπος ενώ 

σπανιότερα στον διεγκέφαλο, το στέλεχος και το νωτιαίο µυελό (Rakic, 1971, 

Rakic,1972). Τα εν λόγω γλοιακά κύτταρα έχουν το κυταρικό τους σώµα κοντά στην 

κοιλιακή ζώνη ενώ οι αποφύσεις µπορεί να εκτείνονται µέχρι και την εξωτερική του 

νευρικού σωλήνα.  Μετά την µετανάστευση των κυττάρων, λαµβάνουν την τελική 

τους µορφή και µετατρέπονται σε αστροκύτταρα.  
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Η ακτινωτή µετανάστευση στο φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων έχει 

µελετηθεί συστηµατικά και βρέθηκε ότι ακολουθείται µια “από µέσα προς έξω”  

πορεία όπου τα κύτταρα που µεταναστεύουν πρώτα καταλαµβάνουν την κατώτατη 

στιβάδα και τα επόµενα πρέπει να την διασχίσουν και να σχηµατίσουν την αµέσως 

ανώτερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ακτινωτός τρόπος 
µετανάστευσης πρόδροµων 
νευρικών κυττάρων. Τα 
µεταναστεύοντα κύτταρα 
ακολουθούν τις ίνες των 
γλοιακών κυττάρων για να 
φτάσουν στην τελική τους θέση.

Εικόνα 2. “Από µέσα προς έξω”  ακτινωτή 
µετανάστευση πρόδροµων νευρικών 
κυττάρων στις στιβάδες του φλοιού των 
εγκεφαλικών ηµισφαιρίων 
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Εικόνα.  Σχηµατική απεικόνιση κυττάρων που εκτελούν µετανάστευση αλυσιδωτού τύπου. Το 
σχήµα τους είναι ατρακτοειδές και εξωτερικά περιβάλλονται από τις αποφύσεις γλοιακών 
κυττάρων. 

Α.2.  Οριζόντια ή επιφανειακή µετανάστευση 

 

Η οριζόντια ή επιφανειακή µετανάστευση παρατηρείται σε πληθυσµούς 

κυττάρων που µεταναστεύουν κάθετα στις ακτινωτές γλοιακές ίνες και οριζόντια 

στην εξωτερική επιφάνεια  του νευρικού σωλήνα. Υπάρχουν δύο τύποι οριζόντιας 

µετανάστευσης: νευροφιλική, όταν τα κύτταρα µεταναστεύουν πάνω σε 

προϋπάρχοντες νευρικούς άξονες και αλυσιδωτή, όταν µεταναστεύουν σε πολύ 

στενή επαφή µεταξύ τους αλλά χωρίς να στηρίζονται σε προϋπάρχοντες νευρικούς 

άξονες. 

 

 

 

 

 

 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οριζόντιας µετανάστευσης έχουν παρατηρηθεί 

στο αναπτυσσόµενο ροµβεγκέφαλο αλλά και στο φλοιό των εγκεφαλικών 

ηµισφαιρίων. Πιο συγκεκριµένα, από τη βλαστική στιβάδα του βασικού 

τελεγκεφάλου ξεκινούν τρία χαρακτηρισµένα µεταναστευτικά µονοπάτια: 

α. Πλάγιο-οπίσθιο µονοπάτι: GABAεργικοί ενδονευρώνες ξεκινούν από τη 

βλαστική στιβάδα της µέσης περιοχής των πρόδροµων βασικών γαγγλίων (medial 

ganglionic eminence - MGE) και καταλήγουν στο φλοιό (Marin and Rubenstein, 

2001). Εκτελούν µια νευροφιλικού τύπου µετανάστευση µεταναστεύοντας πάνω 

στους φλοιοθαλαµικούς άξονες (Denaxa, 2001). 

β. Πλάγιο-οπίσθιο µονοπάτι: κύτταρα ξεκινούν από τη βλαστική στιβάδα της 

πλάγιας περιοχής των πρόδροµων βασικών γαγγλίων (lateral ganglionic eminence - 

LGE) και καταλήγουν στο ραβδωτό (Marin and Rubenstein, 2001). 

γ. Πρόσθιο µονοπάτι: κύτταρα ξεκινούν από τη βλαστική στιβάδα της µέσης 

περιοχής των πρόδροµων βασικών γαγγλίων (medial ganglionic eminence - MGE) 

και καταλήγουν στο οσφρητικό φλοιό εκτελώντας µια αλυσιδωτή µετανάστευση. 

Ωστόσο, υπάρχει και αντίστροφη πορεία κατά την οποία οι LHRH (Luteinizing 
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Hormone- Releasing Hormone Neurons) νευρώνες µεταναστεύουν νευροφιλικά από 

τον οσφρητικό φλοιό στον τελεγκέφαλο (Schwanzel-Fukuda and Pfaff, 1990). 

Οριζόντια µετανάστευση έχει παρατηρηθεί και στο φλοιό της παρεγκεφαλίδας σε 

κοκκώδη κύτταρα σε έµβρυα όρνιθας που µετανάστευαν κατά µήκος της εξωτερικής 

κοκκώδους στιβάδας του φλοιού πριν αρχίσουν την ακτινωτή µεταναστευτική τους 

πορεία προς την εσωτερική κοκκώδη στιβάδα ( Ryder and Cepko, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.  ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Η µετανάστευση των πρόδροµων νευρικών κυττάρων καθοδηγείται από 

µόρια-σήµατα που καθορίζουν την πορεία που θα ακολουθήσουν µέχρι να 

καταλάβουν την τελική τους θέση. Έχει χαρακτηριστεί µια πληθώρα τέτοιων 

καθοδηγητικών µορίων που ασκούν ελκτική ή απωστική δράση και δρουν είτε εξ 

επαφής είτε από απόσταση. Πιο συγκεκριµένα διακρίνονται σε: 

 

 Πρωτεΐνες που δρουν εξ’ επαφής ελκτικά. 

 

 Πρωτεΐνες που δρουν εξ’ επαφής απωθητικά. 

 

 Πρωτεΐνες που δρουν µε διάχυση (εξ’ αποστάσεως) ελκτικά. 

 

 Πρωτεΐνες που δρουν µε διάχυση (εξ’ αποστάσεως) απωθητικά. 

Εικόνα 3. Οριζόντια µονοπάτια µετανάστευσης 
τα οποία ξεκινούν από  την περιοχής των 
πρόδροµων βασικών γαγγλίων και καταλήγουν 
στο Α. φλοιό, Β. Ραβδωτό, Γ. οσφρητικό λοβό 
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Β.1.  Πρωτεΐνες που δρουν εξ’ επαφής 

Β.1.1  Μόρια συνάφειας 

  

  Τα µόρια συνάφειας είναι πρωτεΐνες που εκφράζονται στην επιφάνεια του 

αναπτυσσόµενων νευρώνων και αλληλεπιδρούν µέσω επαφής µε στοιχεία του 

περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η µετανάστευση τους. Τα µόρια 

συνάφειας χωρίζονται περαιτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 

   Ι. Πρωτεΐνες της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών 

 

            ΙΙ. Πρωτεΐνες της οικογένειας των καντχερινών 

 

            ΙΙΙ. Πρωτεΐνες της οικογένειας των ιντεγκρινών 

 

 

Εικόνα 4. Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζονται σχηµατικά οι επιδράσεις που    
                 δέχεται ένας αναπτυσσόµενος νευράξονας 
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Ι. Πρωτεΐνες της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών 

 

Οι πρωτεΐνες που ανήκουν στη συγκεκριµένη οικογένεια φέρουν περιοχές που 

παρουσιάζουν οµολογία µε περιοχές των ανοσοσφαιρινών αλλά και περιοχές 

οµόλογες των τύπου ΙΙΙ επαναλήψεων του µορίου της φιµπρονεκτίνης. Ο αριθµός των 

επαναλήψεων ποικίλλει σε κάθε πρωτεΐνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule). 

  

H NCAM πρωτεΐνη αποτελεί ένα µόριο συνάφειας που βρίσκεται σε αφθονία 

στο νευρικό σύστηµα. ∆οµικά, αποτελείται από πέντε επαναλήψεις οµόλογες των C2 

περιοχών των ανοσοσφαιρινών και δύο επαναλήψεις οµόλογες των φιµπρονεκτικών 

τύπου ΙΙΙ περιοχών. Εµφανίζεται είτε σε ελεύθερη είτε σε µεβρανική µορφή καθώς 

µπορεί να συνδέεται στη µεµβράνη µέσω GPI δεσµού (Edelman, 1986). Επίσης, 

υφίσταται µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις µε σηµαντικότερη τη γλυκοσυλίωση. 

Στην εµβρυϊκή ανάπτυξη προστίθενται µόρια πολυσιαλικού οξέος στην NCAM 

σχηµατίζοντας την εµβρυϊκή PSA-NCAM. H PSA-NCAM εµφανίζει µικρότερου 

βαθµού συνάφεια από ότι η NCAM και έτσι, η προσθήκη του πολυσιαλικού οξέος 

επηρεάζει τη δράση της NCAM. 
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H PSA – NCAM βρέθηκε ότι εµπλέκεται στη καθοδήγηση της αλυσιδωτής 

µετανάστευσης των κυττάρων που ξεκινούν από τη βλαστική στιβάδα της µέσης 

περιοχής των πρόδροµων βασικών γαγγλίων (medial ganglionic eminence - MGE) 

και καταλήγουν στο οσφρητικό φλοιό (Russelot, 1995). Επίσης συµµετέχει και στη 

νευροφιλική µετανάστευση των LHRH νευρώνων από τον οσφρητικό φλοιό προς τον 

προσθεγκέφαλο (Schwanzel-Fukuda and Pfaff, 1990). 

 

 

L1 

 

H L1 αποτελεί ένα άλλο µόριο συνάφειας που ανήκει στην οικογένεια των 

ανοσοσφαιρινών που αποτελείται από έξι επαναλήψεις οµόλογες των C2 περιοχών 

των ανοσοσφαιρινών  και πέντε επαναλήψεις οµόλογες των φιµπρονεκτικών τύπου 

ΙΙΙ περιοχών. Εµφανίζεται σε µεβρανική µορφή. Έχει βρεθεί ότι η L1 παίζει ρόλο στη 

ρύθµιση της επέκτασης των νευραξόνων η οποία µπορεί να επάγεται είτε µε 

οµοφιλικού τύπου αληλεπιδράσεων L1-L1 είτε µε ετεροφιλικού ανάµεσα σε L1 και 

άλλων µορίων συνάφειας.  

Παλαιότερες µελέτες έδειξαν ότι συµµετέχει στη δεσµιδοποίηση των 

νευραξόνων (Stallcup and Beasley, 1985) καθώς και στη µετανάστευση των 

κοκκώδων κυττάρων του φλοιού της παρεγκεφαλίδας (Asou, 1992a). 

 

 

NrCAM (NCAM-relatedl Cell Adhesion Molecule) 

 

H NrCAM ένα διαµεµβρανικό µόριο συνάφειας που µοιάζει δοµικά µε την L1 

καθώς αποτελείται από έξι επαναλήψεις οµόλογες των C2 περιοχών των 

ανοσοσφαιρινών και πέντε επαναλήψεις οµόλογες των φιµπρονεκτικών τύπου ΙΙΙ 

περιοχών. Έχει βρεθεί ότι συµµετέχει σε µηχανισµούς συνάφειας µέσω οµοφιλικής ή 

ετεροφιλικής σύνδεσης και εντοπίζεται σε συνδεσµικές δοµές αλλά και στη 

παρεγκεφαλίδα (Lustig et al., 2001). 
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TAG-1 (Transiently expressed Axonal Glycoprotein) 

 

 H TAG-1 πρωτεΐνη ανήκει και αυτή στην οικογένεια των ανοσοσφαιρινών 

καθώς αποτελείται από έξι επαναλήψεις οµόλογες των C2 περιοχών των 

ανοσοσφαιρινών  και τέσσερις επαναλήψεις οµόλογες των φιµπρονεκτικών τύπου ΙΙΙ 

περιοχών (Furley, 1990). Βρίσκεται είτε σε ελεύθερη είτε συνδεδεµένη µε την 

µεµβράνη µέσω  GPI δεσµού και η έκφραση της παρατηρείται µόνο κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης. Η οµόλογη της στην όρνιθα ονοµάζεται axonin-1 ενώ στον άνθρωπο 

TAX-1 (Zuellig, 1992). Αναλυτικότερα για την TAG-1 θα αναφερθούµε παρακάτω. 

 

Τα παραπάνω µόρια συνάφειας εκτός από οµοφιλικές ή ετεροφιλικές 

συνδέσεις µε άλλα µόρια της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών, µπορούν να 

αλληλεπιδρούν και µε πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου αλλά και µε µέλη της 

οικογένειας των ιντεγκρινών. Οι ποικίλες αυτές αλληλεπιδράσεις είναι ενδεικτικές 

της πολυπλοκότητας της καθοδήγησης των αναπτυσσόµενων νευραξόνων. 

 

  

ΙΙ. Πρωτεΐνες της οικογένειας των καντχερινών 

 

Ο χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος της οικογένειας αυτής είναι η Ν-

cadherin που συνδέεται οµοφιλικά µε άλλα µόρια Ν-cadherin που εκφράζονται σε 

κύτταρα ή άξονες µόνο όµως παρουσία ιόντων ασβεστίου. Η Ν-cadherin και γενικά 

τα µέλη της οικογένειας είναι διαµεβρανικές πρωτεΐνες και το κυτταροπλασµατικό 

τους τµήµα συνδέεται µε  τις λεγόµενες κατενίνες οι οποίες αλληλεπιδρούν µε τον 

κυτταροσκελετό.  

 

ΙΙΙ. Πρωτεΐνες της οικογένειας των ιντεγκρινών 

 

 Οι ιντεγκρίνες είναι µια οµάδα γλυκο-πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν τους 

υποδοχείς των στοιχείων του εξωκυττάριου χώρου. Τα µέλη της οικογένειας είναι 

ετεροδιµερή αποτελούµενα από τις υποµονάδες α και β (Hynes, 1992). Η β 

υποµονάδα περιέχει µια περιοχή µε πολλούς δισουλφιδικούς δεσµούς, ενώ η περιοχή 

σύνδεσης µε τις πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου βρίσκεται στην αµινοτελική 

περιοχή των υποµονάδων. Στη συγκεκριµένη περιοχή είναι σηµαντική η πρόσδεση 
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ιόντων ασβεστίου (Ca++) για τη σύνδεση των ιντεγκρινών µε τα µόρια του 

εξωκυττάριου περιβάλλοντος (Hynes, 1992). 

 

 

Β.1.2   Eph/ephrins 

 

Οι Eph αποτελούν υποδοχείς που ανήκουν σε µια ευρύτερη οµάδα υποδοχέων 

που καλούνται υποδοχείς κινάσης τυροσύνης. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες Α και 

Β µε 8 EphA και 6 EphB µέλη. Είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες και αποτελούνται 

δοµικά από: 

 αµινοτελική σφαιρική περιοχή (globular domain, Glb), 

 µια περιοχή πλούσια σε κυστεΐνες (Cys) 

 2 περιοχές µε οµολογία στις τύπου ΙΙΙ επαναλήψεις  

      της φιµπρονεκτίνης (FN III) 

 περιοχή κινάσης τυροσίνης (TK) για τη µετάδοση σήµατος 

 περιοχή SAM (sterile alpha motif) για το διµερισµό του υποδοχέα 

 

Οι προσδέτες των Eph καλούνται ephrins (Ephrin 1-8) (Flanagan and 

Vanderhaeghen, 1998) και διακρίνονται στις διαµεµβρανικές ephrins Β1-B3 και στις 

συνδεδεµένες µε τη µεµβράνη µέσω GPI δεσµού ephrins A1-A5. Στο 

κυτταροπλασµατικό τους τµήµα οι ephrinsB φέρουν πέντε θέσεις φωσφορυλίωσης 

τυροσύνης. Οι ephrins A συνδέονται µε τους EphA ενώ οι ephrins Β µε τους EphB. 

Εξαίρεση αποτελεί η EphA4 που συνδέεται µε ephrinA καθώς και µε ephrin B2 και 

B3. Χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης Eph-ephrin είναι ότι το σήµα µεταδίδεται 

και στα δύο κύτταρα (Holland, 1998). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εξωκυτταρικά

Ενδοκυτταρικά

Εικόνα 5. Απεικόνιση της 
δοµής των Eph και ephrins 
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Η δράση των Eph και ephrins έχε εντοπιστεί στο οπτικό νεύρο, στην 

καθοδήγηση των αναπτυσσόµενων νευραξόνων στην περιοχή του ιπποκάµπου (Gao 

et al., 1996), των συνδεσµικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού στην περιοχή της 

µέσης γραµµής (Klein, 2001) και του πυραµιδικού δεµατίου στο επίπεδο του 

νωτιαίου µυελού (Yokoyama et al., 2001) καθώς και σε διαδικασίες 

διαµερισµατοποίησης του αναπτυσσόµενου ροµβειδούς εγκεφάλου (Flanagan and 

Vanderhaeghen, 1998) 

 

Β.1.3   Στοιχεία εξωκυττάριου χώρου 

 

Στη διαδικασία της καθοδήγησης των νευραξόνων εµπλέκονται και πρωτεΐνες 

του εξωκυττάριου και κυρίως η λαµινίνη και η φιµπρονεκτίνη. 

Η λαµινίνη είναι µια µεγάλου µοριακού βάρους πρωτεΐνη αποτελούµενη από 

τρεις υποµονάδες Α, Β1 και Β2 ενώ η φιµπρονεκτίνη αποτελείται από δύο 

υποµονάδες που συνδέονται µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς δεσµούς και διαθέτουν 

θέσεις σύνδεσης µε άλλα µόρια. 

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η tenascin C η οποία βρέθηκε ότι παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη δοµή του εξωκυττάριου χώρου, τον πολλαπλασιασµό και τη 

µετανάστευση των ολιγοδενδροκυττάρων και τη συναπτική πλαστικότητα των 

κοκκώδων κυττάρων του ιπποκάµπου (Garcion et al., 2001).    
 

Β.1.4   Σεµαφορίνες        

 

Μια άλλη οικογένεια µορίων που συµµετέχει στην καθοδήγηση των αξόνων 

είναι οι σεµαφορίνες που οφείλουν το όνοµα τους στη σε µια περιοχή 500 αµινοξέων 

που καλείται “Sema” . Η συγκεκριµένη περιοχή εντοπίζεται στο εξωκυττάριο τµήµα 

τους και είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση µε τους υποδοχείς τους.  

 Οι υποδοχείς των Sema είναι οι neuropilins για τις εκκρινόµενες Sema και οι 

plexins για τις µεµβρανικές (Yu and Bargmann, 2001) 

 Εµπλέκονται κυρίως σε απωθητικές ή ανασταλτικές λειτουργίες µε την 

απώθηση των αναπτυσσόµενων νευραξόνων. 
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Β.2.     Πρωτεΐνες που δρουν µε διάχυση εξ’ αποστάσεως 

Β.2.1   Νετρίνες και υποδοχείς 

 

Οι νετρίνες είναι εκκρινόµενες πρωτεΐνες  που φέρουν περιοχές φέρουν 

περιοχές που εµφανίζουν οµοιότητα µε αµινοξυτελικές περιοχές του µορίου της 

λαµινίνης και περιοχές µε οµοιότητα στον επιδερµικό τροφικό παράγοντα (EGF) 

(Tessier-Lavigne and Goodman, 1996). Παλαιότερες µελέτες που έγιναν στην όρνιθα 

έδειξαν ότι επάγουν την επέκταση νευραξόνων και έλκουν τους αναπτυσσόµενους 

νευράξονες των συνδεσµικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού (Serafini, 1994). 

 

Οι υποδοχείς των νετρινών χωρίζονται σε δύο οικογένειες: 

 

 Στην πρώτη ανήκουν οι τάξεις DCC 9 (deleted in colorectal cancer) και 

neogenin. Είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες που φέρουν τέσσερις επαναλήψεις 

οµόλογες των C2 περιοχών των ανοσοσφαιρινών  και έξι επαναλήψεις 

οµόλογες των φιµπρονεκτικών τύπου ΙΙΙ περιοχών οµόλογες πρωτεΐνες µε την 

unc-40 του C. elegans (Hedgecock et al., 1990). 

 

 Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες UNC-5 

(οµόλογες των unc-5 του C-elegans) που φέρουν επαναλήψεις µε οµολογία 

στις ανοσοσφαιρινικές περιοχές των µορίων συνάφειας και 2 περιοχές 

οµόλογες της θροµβοσπονδίνης τύπου Ι (TSPI) (Leung-Hagesteijn et al., 

1992). 

 

Η νετρίνη παρουσιάζει κυρίως ελκτική δράση πχ αναπτυσσόµενους άξονες 

που προέρχονται από την παρεγκεφαλίδα προς το θάλαµο (Shirasaki, 1995) και τους 

φλοιοθαλαµικούς άξονες του τελεγκεφάλου (Metin, 1997) αλλά και απωθητική 

δράση στους άξονες του κινητικού πυρήνα του τροχιλιακού νεύρου (Colamarino and 

Tessier-Lavigne,1995). Η ελκτική ή απωθητική δράση της νετρίνης οφείλεται στο 

είδος του υποδοχέα µε τον οποίο αλληλεπιδρά. Αναλυτικότερα, οι άξονες των 

κυττάρων που εκφράζουν τον DCC υποδοχέα έλκονται από τη νετρίνη, ενώ οι άξονες 

που φέρουν τους UNC-5 υποδοχείς απωθούνται (Cook et al., 1998; Guthrie, 1997). 
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Β.2.2   Slit και Robo 

Οι πρωτεΐνες Slit αποτελούν άλλη µια οικογένεια καθοδηγητικών µορίων που 

δρουν από απόσταση. Πρόκειται για µεγάλες γλυκοπρωτεΐνες του εξωκυττάριου 

χώρου που φέρουν 4 επαναλήψεις περιοχών πλούσιες σε λευκίνες και 7-9 

επαναλήψεις περιοχών οµόλογες µε EGF (Brose and Tessier-Lavigne, 2000). 

Οι πρωτεΐνες Robo αποτελούν τους υποδοχείς των Slit και είναι 

διαµεµβρανικές πρωτεΐνες που φέρουν 5 επαναλήψεις οµόλογες των 

ανοσοσφαιρινικών περιοχών και 3 επαναλήψεις µε οµολογία στις φιµπρονεκτινικές 

τύπου ΙΙΙ περιοχές (Brose and Tessier-Lavigne, 2000) 

Έχει βρεθεί ότι η slit/robo αλληλεπίδραση παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

απώθηση των νευραξόνων του ιπποκάµπου, του οσφρητικού βολβού και των 

κινητικών νευρώνων του νωτιαίου µυελού (Brose et al., 1999) καθώς και των 

µεταναστευόντων κυττάρων της υποκοιλιακής ζώνης του τελεγκεφάλου προς τον 

οσφρητικό βολβό. 

 

 

Γ.   ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ TAG-1 

 

Όπως προαναφέραµε, η TAG-1 πρωτεΐνη ανήκει στην οικογένεια των 

ανοσοσφαιρινών καθώς αποτελείται από έξι επαναλήψεις οµόλογες των C2 περιοχών 

των ανοσοσφαιρινών και τέσσερις επαναλήψεις οµόλογες των φιµπρονεκτικών τύπου 

ΙΙΙ περιοχών (Furley, 1990). 

Γλυκοπρωτεΐνη µοριακού βάρους 135 KD η οποία ανιχνεύθηκε για πρώτη 

φορά σε υποπληθησµούς νευρικών κυττάρων των νωτιαίου µυελού και πιο 

συγκεκριµένα, κατά τη διαφοροποίηση και αρχική επέκταση των νευραξόνων των 

κινητικών και συνδεσµικών νευρώνων καθώς και στα γάγγλια της ραχιαίας ρίζας 

(DRG) του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος (Dodd, 1988). Οι Furley et al. έδειξαν 

ότι χρησιµοποιώντας την TAG-1 ως υπόστρωµα µπορούσαν να επάγουν την 

επέκταση των νευραξόνων των νωτιαίων γαγγλίων (Furley, 1990) εµπλέκοντας έτσι 

την TAG-1 στη ρύθµιση επέκτασης νευραξόνων.  

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν το ρόλο της TAG-1 στη διαδικασία 

µετανάστευσης των κυττάρων κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος. 

Στον τελεγκέφαλο, η TAG-1 εκφράζεται από τους άξονες τους 

αναπτυσσόµενου φλοιοθαλαµικού συστήµατος (Denaxa, 2001) το οποίο αποτελείται 
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από τους άξονες των κυττάρων της υποφλοϊκής πλάκας. Οι συγκεκριµένοι άξονες 

εκτείνονται οριζόντια στην ενδιάµεση ζώνη του φλοιού και µέσω της εσωτερικής 

κάψας καταλήγουν σε πυρήνες του ραχιαίου θαλάµου και πάνω σε αυτούς τους 

άξονες µεταναστεύουν οι GABAεργικοί ενδονευρώνες από τη µέση περιοχή των 

πρόδροµων βασικών γαγγλίων (MGE) προς τον αναπτυσσόµενο φλοιό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In vitro αναστολή της δράση της TAG-1 έδειξε ότι ελαττώνεται ο αριθµός των 

GABAεργικών ενδονευρώνων που µεταναστεύουν προς τη τελική τους θέση 

(Denaxa, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Στην εικόνα παρατηρείται η αλληλεπικάλυψη της έκφρασης της TAG-1 (πράσινο) 
και των αξόνων του φλοιοθαλαµικού συστήµατος (χρώση µε λιποφιλη χρωστική DiI -
κόκκινο) σε τελεγκέφαλο µυός ηλικίας Ε14.5 (Denaxa, 2001) 

Εικόνα 8. ∆ιπλή ανοσοϊστοχηµεία για 
GABA (κόκκινο) και TAG-1 (πράσινο) 
σε καλλιέργιες τοµών εγκεφάλου από 
έµβρυα επίµυος ηλικίας Ε15 (Ε) και 
Ε16 (ΣΤ)  
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Επίσης η TAG-1 εκφράζεται στα κύτταρα του επιφανειακού οριζόντιου 

µεταναστευτικού µονοπατιού του προπαρεγκεφαλιδικού συστήµατος κατά τη 

µετανάστευση τους (Κyriakopoulou, 2002). In vitro αναστολή της TAG-1 οδήγησε σε 

µείωση του µεταναστευόντων κυττάρων και αλλαγή του µεταναστευτικού προτύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ελλειµατικοί για την TAG-1 µύες έγιναν διαθέσιµοι το 2001 από τους 

Watanabe et al και πρώιµες µελέτες έδειξαν µια αύξηση των Α1 υποδοχέων 

αδενοσίνης στον ιππόκαµπο (Fukamauchi, 2001) καθώς και τροποποιηµένη 

κυτταρική οργάνωση της εγγύw-παρακοµβικής περιοχής των εµµύελων ινών (Traka, 

2003).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eικόνα 9.  Στην εικόνα 
απεικονίζονται τα οριζόντια 
µεταναστευτικά µονοπάτια 
στο ροµβοειδή εγκέφαλο  
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ΟΛΙΓΟ∆ΕΝ∆ΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 

 

Τα ολιγοδενδροκύτταρα είναι γλοιακά κύτταρα που αλληλεπιδρούν κατά ένα 

πολύπλοκο τρόπο µε το σώµα και άξονες των νευρώνων στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτών των κυττάρων είναι η ικανότητα τους 

να σχηµατίζουν επιστρώµατα µυελίνης (Barres, 2000). Τα επιστρώµατα µυελίνης 

είναι απαραίτητα για τη µόνωση του άξονα και τη µεταφορά των ηλεκτρικών 

παλµών. Παρόλα αυτά, πρόσφατες µελέτες έδειξαν λειτουργικές συνάψεις µεταξύ 

νευρώνων και πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων στον ιππόκαµπο, κάτι που µπορεί να 

σηµαίνει ότι οι νευρο-ολιγοδενδρογλοιακές αλληλεπιδράσεις να είναι πιο περίπλοκες 

από ότι πιστεύεται (Lin, 2004). 

Η πρώιµη µορφοποίηση και η εξειδίκευση των περιοχών του νευρικού 

σωλήνα αποτελούν γεγονότα-κλειδιά που δίνουν γέννηση σε µια αξιοθαύµαστη 

ποικιλία κυτταρικών πληθυσµών, µεταξύ αυτών και τα ολιγοδενδροκύτταρα. Όπως 

και στην περίπτωση των νευρώνων, αλληλεπιδράσεις µεταξύ εσωτερικών κυτταρικών 

και τοπο-ειδικών εξωτερικών σηµάτων (διαφορετικά µορφογόνα, µεταγραφικοί 

παράγοντες) επάγουν την αρχική διαφοροποίηση της ολιγοδενδρογλοιακής σειράς 

(Rowitch, 2004). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο πολλαπλασιασµός και η 

διαφοροποίηση των ολιγοδενδροκυττάρων (και συνεπώς και η µυελίνωση) 

ακολουθούν µια προσθοπίσθια βαθµίδωση στο εσωτερικό του νευρικού σωλήνα, 

εξαρτώµενη από ένα εσωτερικό αναπτυξιακό ρολόι. Στους µύες και επίµυες τα 

τελεγκεφαλικά ολιγοδενδροκύτταρα εµφανίζονται τέσσερις περίπου µέρες µετά από 

αυτά του νωτιαίου µυελού. 

Κάθε στάδιο ωρίµανσης από την πρόδροµη κατάσταση µέχρι το ώριµο 

ολιγοδενδροκύτταρο µπορεί να αναγνωριστεί από αλλαγές µορφολογίας αλλά και 

βιοχηµικών µαρτύρων (βλ εικόνα). Από αυτές τους µάρτυρες, αξίζει να αναφέρουµε 

τον PDGFRa, Olig2 καθώς και PLP. 

 

PDGFRa   

Πρόκειται για τον υποδοχέα του PDGFa (platelet-derived growth factor) που 

αποτελεί χαρακτηριστικό βιοχηµικό γνώρισµα των OPCs. Ο PDGF είναι ένα διµερές 

Α και Β αλυσίδων που συνδέονται µε δισουλφιδικό δεσµό και έχουν δοµή AA, BB ή 
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AB. Υπάρχουν δύο τύποι υποδοχέων: PDGF-aR που δεσµεύει Α και Β αλυσίδες και 

PDGF-bR που δεσµεύει µόνο Β αλυσίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olig2 

To Olig2 αποτελεί έναν µεταγραφικό παράγοντα της κλάσης των basic helix-

loop-helix ο οποίος εκφράζεται στα πρόδροµα ολιγοδενδροκύτταρα και συνδυασµό 

µε ένα άλλον παράγοντα, τον Nkx2.2 κατευθύνει τα πρόδροµα κύτταρα προς την 

ολιγοδενδρογλοιακή εξειδίκευση στο νωτιαίο µυελό (Zhou, 2001) 

 

PLP 

H PLP πρωτεΐνη (proteolipid protein) αποτελεί συστατικό της µυελίνης και 

εµφανίζεται σε αργότερα στάδια της διαφοροποίησης των πρόδροµων 

ολιγοδενδροκυττάρων.  

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟ∆ΕΝ∆ΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 Στο ενήλικο, τα ολιγοδενδροκύτταρα κατανέµονται σχεδόν οµοιογενώς σε 

όλο το κεντρικό νευρικό σύστηµα τόσο στη λευκή όσο και φαιά ουσία. Κατά την 

ανάπτυξη, τα ώριµα κύτταρα προέρχονται από τα πρόδροµα κύτταρα σε µια 

αλληλουχία που περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα (Castro, 2005). 

Eικόνα 10.  Στη εικόνα 
απεικονίζονται σχηµατικά οι 
διάφορες µορφές υποδοχέων του 
PDGF 
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Τα πρόδροµα ολιγοδενδροκύτταρα (OPCs) γεννιούνται σε πολλαπλές αλλά 

διακριτές περιοχές κατά µήκος του νευρικού σωλήνα.  Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

περιοχές δηµιουργίας των OPCs αλληλεπικαλύπτονται µε περιοχές που δίνουν σε 

διαφορετικούς πληθυσµούς νευρώνων (πχ κινητικούς νευρώνες στο νωτιαίο µυελό, 

ενδονευρώνες στη περιοχή των πρόδροµων βασικών γαγγλίων) (Rowitch, 2004). Στο 

µυ, οι περιοχές δηµιουργίας των OPCs εντοπίζονται στο κοιλιακό τµήµα του 

νευρικού σωλήνα από την ηλικία Ε9.5, Ε10 και µετά. Από αυτές τις περιορισµένες 

περιοχές, τα OPCs µεταναστεύουν πρόσθια (Birling, 1998; Levinson, 1993; Olivier, 

2001). Μια εξαίρεση σε αυτόν το κανόνα αποτελεί είναι ο οσφρητικός λοβός όπου τα 

OPCs ενδογενώς στην ηλικία Ε14.5 στον µυ και δε µεταναστεύουν (Spassky, 2001). 

Όπως και στη µετανάστευση των νευρώνων, η παρουσία σηµατοδοτικών µορίων που 

εκκρίνονται από τη νωτοχορδή/εδαφιαίο πέταλο είναι απαραίτητα για την 

εξειδίκευση και ανάπτυξη των ολιγοδενδροκυττάρων. Το µορφογόνο sonic hedgehog 

(shh) είναι σηµαντικό στοιχείο των σηµατοδοτικών αυτών µορίων δρώντας πιθανόν 

µέσω βασικών helix-loop-helix πρωτεϊνών όπως είναι το Olig1 και Olig2 (Lu, 2000) 
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∆υο διαφορετικοί πληθυσµοί OPCs έχουν προταθεί: ο ένας είναι Plp-

dm20+/Plp+ και ο άλλος είναι PDGFRa+ (Spassky,2000; Spassky,2001). Η παρουσία 

αυτών των διαφορετικών µαρτύρων υποδηλώνει ότι η ολιγοδενδρογλοία ακολουθεί 

ένα µαζικό και ποικίλο πρότυπο µετανάστευσης για να καταλάβει ολόκληρο το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα, µεταναστεύοντας µεγάλες αποστάσεις σε πολλές 

περιπτώσεις. Παρόλη όµως την µαζική µετανάστευση, παρατηρείται αξιοσηµείωτη 

επιλεκτικότητα. Ανάλογα µε την περιοχή πολλαπλασιασµού, τα OPCs υιοθετούν 

συγκεκριµένα πρότυπα µετανάστευσης και έτσι, εποικίζουν µε διαφορετικές περιοχές 

του εγκεφάλου κατά ένα πολύ συγκεκριµένο τρόπο. 

Η µορφολογία των µεταναστευόντων OPCs ποικίλλει µεταξύ των ειδών. 

Συνήθως, παρατηρούνται µονοπολικές µορφές OPCs, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη 

διπολικών ή και τριπολικών µορφών (Castro, 2005). ∆οµές που οµοιάζουν µε τους 

αυξητικούς κώνους των νευρώνων έχουν παρατηρηθεί και στα OPCs. 

Η µεγάλη µεταναστευτική ικανότητα των OPCs είναι απόλυτα σύµφωνη µε το 

γεγονός ότι τόσο in vivo όσο και µετά από µεταµόσχευση τα πρόδροµα 

ολιγοδενδροκύτταρα είναι τα πιο µεταναστευτικά και µε τη µεγαλύτερη δυνατότητα 

εξάπλωσης κύτταρα της ολιγοδενδρογλοιακής σειράς. Ένα ξεκάθαρο παράδειγµα 

αυτής της ικανότητας έχει παρατηρηθεί στην ανάπτυξη του τελεγκεφάλου των 

πτηνών και των θηλαστικών. Στον τελεγκέφαλο της όρνιθας, όλα τα 

ολιγοδενδροκύτταρα προέρχονται από µια µικρή τελεγκεφαλική περιοχή, την anterior 

endopeduncular area (AEΑ) (Olivier, 2001) ενώ στα θηλαστικά τα τελεγκεφαλικά 

OPCs φαίνεται να προέρχονται από δύο ζώνες: την ΑΕΑ και τη µεσαία περιοχή των 

πρόδροµων βασικών γαγγλίων (Medial Ganglionic Eminence – MGE) (Spassky, 

1998; Castro, 2005) ξεκινώντας τη µετανάστευση τους στην εµβρυϊκή ηµέρα Ε11.5 

στους µύες (Anderson, 2001). 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΡΟΥΝ ΕΞ’ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗ  

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟ∆ΕΝ∆ΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 

Κατά τη µυελίνωση, η επιφάνεια των αξόνων παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στο 

καθορισµό του τόπου και του χρόνου που θα γίνει η µυελίνωση. Η υπόθεση που 

επικρατούσε για χρόνια ήταν ότι η µετανάστευση των OPCs γίνεται πάνω 

καθορισµένα αξονικά µονοπάτια. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται από πειράµατα σε 

οπτικό νεύρο, µια από τις πιο χρήσιµες δοµές για τη µελέτη της µετανάστευσης των 

OPCs. Σε συµφωνία µε την πεποίθηση ότι η επαφή µε καθορισµένα αξονικά 

µονοπάτια αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που κρύβονται κάτω από 

την µετανάστευση των OPCs, διαφορετικά µόρια συνάφειας έχει δειχθεί ότι 

µεσολαβούν στη µετανάστευση τους πάνω σε αστροκυτταρικά και εξωκυτταρικά 

υποστρώµατα καθώς και αξονικά µονοπάτια.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.  Στην εικόνα αναφέρονται επιγραµµατικά οι µηχανισµοί που εµπλέκονται στη 
µετανάστευση των νευρώνων και των ολιγοδενδροκυττάρων (Castro, 2005) 



 25

Τenascin C 

 

∆ιαφορετικές πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ύλης έχουν διαφορετική επίδραση 

στη µετανάστευση των OPCs. Σε αντίθεση µε τις -σχετιζόµενες µε τη λαµινίνη- 

φιµπρονεκτίνη και τη µεροσίνη που προωθούν τη µετανάστευση, η tenascin C 

επιλεκτικά αναστέλλει τη µετανάστευση των ολιγοδενδροκυττάρων που 

ανταποκρίνονται στη λαµινίνη αλλά όχι στη µεροσίνη (Frost, 1996). Η tenascin C 

έχει δειχθεί ότι δρα µέσω εξαρτωµένων από κυτταρικά µόρια συνάφειας αλλά και 

ανεξάρτητων µηχανισµών για τη παραπάνω αναστολή (Kiernan, 1996). Τα  

αστροκύτταρα της lamina cribosa που εκφράζουν tenascin C εµποδίζουν τα OPCs 

που µεταναστεύουν στο οπτικό νεύρο να εισέλθουν στον αµφιβληστροειδή (Morcos, 

2000). Ωστόσο, η µελέτη των ελλειµατικών για την tenascin C µυών δεν έδειξε 

σηµαντικές διαφορές στη µετανάστευση των OPCs. Οι διαφορές επηρεάζουν µόνο 

ένα µικρό αριθµό OPCs που φτάνουν πρώιµα στην κορυφή του οπτικού νεύρου. 

Ωστόσο τα κύτταρα αυτά δε φαίνονται να σχετίζονται µε τη µυελίνωση. Συνεπώς δε 

θα µπορούσε να θεωρηθεί η tenascin C ως το βασικό µόριο που σταµατά τη 

µετανάστευση πάνω στο οπτικό νεύρο. 

 

PSA-NCAM 

 

Στα τελευταία εµβρυϊκά και πρώτα µετεµβρυϊκά στάδια, τόσο η PSA-NCAM 

όσο και το πολυσιαλικό οξύ εµπλέκεται στη µετανάστευση των πρόδροµων 

ολιγοδενδροκυττάρων (Wang, 1994). H PSA-NCAM έχει βρεθεί ότι είναι απαραίτητη 

για την µεταναστευτική αντίδραση των OPCs στο PDGF (Platelet-Derived Growth 

Factor). Επίσης, όταν λαµβάνει χώρα µια demyelinating lesion  στο πρόσθιο 

µεταναστευτικό µονοπάτι στο ενήλικο, PSA-NCAM+ κύτταρα διαφοροποιούνται σε 

ολιγοδενδροκύτταρα και αστροκύτταρα στις περιοχές της lesion καθώς και σε άλλες 

δοµές του εγκεφάλου (πχ corpus callosum)   

 

N-cadherins 

 

 Oι N-cadherins εκφράζονται στη επιφάνεια των ολιγοδενδροκυττάρων και 

των αστροκυττάρων και επιτρέπουν στα κύτταρα αυτά να προσκολλώνται στη 

επιφάνεια άλλων κυττάρων. Αναστέλλοντας τη δράση των cadherins µε αντιορό 
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µείωσε τη συνάφεια των ολιγοδενδροκυττάρων και ενισχύει τη εξάπλωση των 

πρώιµων µετεµβρυϊκών OPCs που καλλιεργούνται σε αστροκυτταρικά υποστρώµατα 

(Schnadelbach, 2000).  Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ταχύτητα µετανάστευσης των OPCs 

διπλασιάζεται όταν καλλιεργούνται παρουσία µεροσίνης (11.2µm/h) συγκρινόµενη µε 

αυτή παρουσία Ν-cadherin (5.6µm/h) (Payne, 1996). 

 

 

 

Sema 

 

 ∆ιαµεµβρανικές σεµαφορίνες των τάξεων 4, 5, 6 και 7 έχουν αναγνωριστεί 

µέσω RT-PCR σε διαφορετικά κύτταρα της ολιγοδενδρογλοιακής σειράς σε 

µεταεµβρυϊκούς επίµυες και η έκφραση τους βρέθηκε πολύ λιγότερο σηµαντική στα 

ενήλικα  εκτός από τις Sema 4C και 4D (Cohen, 2003). Ωστόσο ο ακριβής ρόλος των 

διαµεµβρανικών αυτών πρωτεϊνών στη µετανάστευση των OPCs παραµένει 

άγνωστος. 

 

Eph / Ephrins 

 

 Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι οι συνδεδεµένες µε τη µεµβράνη ephrin B2 

και Β3 την ικανότητα µετανάστευσης και συνάφειας των διεγκεφαλικών OPCs µέσω 

των EphB υποδοχέων ενώ η ephrin A5 δε φαίνεται να έχει τέτοια επίδραση (Prestoz, 

2004). H αλληλεπίδραση Eph / Ephrin µεταξύ των OPCs και των αξόνων να 

επηρεάζει τη µετανάστευση των OPCs. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα 

µεταναστεύοντα κύτταρα του γλοιοβλαστώµατος υπερεκφράζουν τον υποδοχέα 

EphB2 in vitro και in vivo. H ενεργοποίηση του υποδοχέα αυξάνει τη διεισδυτική 

ικανότητα των κυττάρων, η οποία όµως µειώνεται καταστέλλοντας τον (Nakada, 

2004). 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΡΟΥΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ  

  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟ∆ΕΝ∆ΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 

Τα αποτελέσµατα µιας σειράς πειραµάτων υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η 

µετανάστευση των OPCs δεν εξαρτάται µόνο από µηχανισµούς συνάφειας αλλά 

µπορεί να επηρεάζεται και από εκκρινόµενους παράγοντες που εµπλέκονται στην 

καθοδήγηση των αξονικών αυξητικών κώνων και τη µετανάστευση των προδροµικών 

νευρικών κυττάρων. Παραδείγµατος χάριν, τα OPCs µεταναστεύουν µε το ίδιο 

πρότυπο σε ακέραιο οπτικό νεύρο αλλά και σε οπτικό νεύρο που έχει αποµακρυνθεί 

από το µυ. Επίσης, δεν επηρεάζεται ο πολλαπλασιασµός ή ο προγραµµατισµένος 

κυτταρικός θάνατος των OPCs  σε τοµές οπτικού νεύρου. Παλαιότερη µελέτη έδειξε 

ότι τµήµατα οπτικού νεύρου από εµβρυϊκούς και µετα-εµβρυϊκούς µύες 

επιδεικνύουον µια µαζική µετανάστευση κυττάρων προς τα εξωτερικό περιβάλλον 

και η µεγάλη πλειοψηφία αυτών των κυττάρων ανήκει στην ολιγοδενδρογλοιακή 

σειρά (Spassky, 2002). Τα παραπάνω ευρήµατα υποδεικνύουν ότι παρόλο που η 

µετανάστευση των OPCs γίνεται κατά µήκος των νεύρων, τα µεταναστεύοντα 

κύτταρα είναι ικανά να ανταποκρίνονται σε σήµατα διαφορετικά από εκείνα που 

προκύπτουν από την επαφή µε την επιφάνεια του αξονικού µονοπατιού και να 

ακολουθήσουν άλλου τύπου µετανάστευση, ανεξάρτητα από προΰπαρξη αξονικό 

µονοπατιών. Σε συνδυασµό µε τους µηχανισµούς συνάφειας, οι βαθµιδώσεις 

εκκρινόµενων µορίων θα συνεισφέρει στην διαλεύκανση της µετανάστευσης των 

OPCs στον εγκέφαλο.      

 

 

Growth Factors 

 

PDGF (Platelet-Derived Growth Factor) 

 

Οι παράγοντες ανάπτυξης (growth factors) περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον 

bFGF (basic Fibroblast Growth Factor), τον EGF (Epidermal Growth Factor) και τον 

PDGF (Platelet-Derived Growth Factor). Τα µόρια αυτά ρυθµίζουν τον 

πολλαπλασιασµό των ολιγοδενδροκυττάρων in vitro αν και µόνο ο PDGF έχει δειχθεί 
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ότι µπορεί να παίζει ρόλο in vivo (Calver, 1998). Κάποιες µελέτες υποστηρίζουν ότι ο 

PDGF και ο bFGF αλληλεπιδρούν για να προωθήσουν τη µετανάστευση (Castro, 

2005). Ωστόσο, σε αντίθεση µε τον bFGF, ο PDGF ασκεί ελκτική επίδραση στα 

µεταναστεύοντα πρόδροµα ολιγοδενδροκύτταρα. Επίσης έχει προταθεί ότι PDGF 

επηρεάζει περισσότερο τη µετανάστευση από ότι ο bFGF, µε τους δύο αυτούς 

παράγοντες να δρουν κατά ένα ανεξάρτητο και µη προσθετικό τρόπο (Simpson, 

1999). 

Οι ελλειµµατικοί για PDGF-Α µύες επιδεικνύουν χαµηλό αριθµό 

ολιγοδενδροκυττάρων στις διαφορετικές δοµές του εγκεφάλου στα µετεµβρυϊκά 

στάδια Ρ0-Ρ28 όπως στο φλοιό, παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, νωτιαίο µυελό και στο 

οπτικό νεύρο. Ο µικρός αριθµός κυττάρων µπορεί να αντανακλά την επίδραση του 

PDGF στη µετανάστευση των OPCs καθώς οι µετεµβρυϊκές ανωµαλίες είναι πιο 

σοβαρές στις περιοχές όπου ο αριθµός των µεταναστευόντων PDGFRa+- OPCs είναι 

ήδη χαµηλότερος κατά την εµβρυογένεση (παρεγκεφαλίδα, νωτιαίος µυελός και 

οπτικό νεύρο) (Castro, 2005). H µελέτη αυτών των δοµών στους ελλειµµατικούς για 

PDGF-Α µύες υποδηλώνει ότι ένας µοναδικός πληθυσµός PDGFRa+ προδροµικών 

κυττάρων δίνει γένεση σε όλα τα ολιγοδενδροκύτταρα σε όλες τις περιοχές του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

 

Netrins –Εκκρινόµενες Semaphorins  

 

 Οι Tsai et al. έδειξαν ότι η νετρίνη εµπλέκεται στην αρχική εξάπλωση των 

OPCs από ventral ventricular zone στο νωτιαίο µυελό ασκώντας µια 

χηµειοαπωθητική δράση (Tsai, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Στην παραπάνω εικόνα 
απεικονίζεται τοµή νωτιαίου 
µυελού όπου τα OPCs
απωθούνται από το εδαφιαίο 
πέταλο από την εκκρινόµενη 
Νετρίνη-1 (κόκκινο).                  Η 
παρουσία PDGF (ανοιχτό µπλε) 
προωθεί τη µετανάστευση των 
πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων
(µαύρο). 
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Ανάλυση των ελλειπτικών για Netrin-1 και DCC επιβεβαιώνουν ότι η 

µετανάστευση των OPCs στο νωτιαίο µυελό από τις κοιλιακές περιοχές στον τελικό 

τους προορισµό έχει ανασταλεί (Jarjour, 2003). Oι Sugimoto et al. υποστηρίζουν ότι 

Netrin-1 και η Semaphorin 3A µπορεί να αποτελούν τα χηµειοαπωθητικά σήµατα 

οπτικού χιάσµατος και αυτό µπορεί να εξηγήσει την απώθηση των µεταναστευόντων 

OPCs µακριά από αυτή τη δοµή στους νεογέννητους επίµυες (Sugimoto, 2001). 

Παρόλα αυτά, η έκφραση της νετρίνης στο οπτικό χίασµα δε φαίνεται να συµφωνεί 

πολύ µε αυτή χηµειοαπωθητική δράση.  

Η Sema 3A απωθεί τα µεταναστεύοντα OPCs εµποδίζοντας τα να 

αποµακρυνθούν από το οπτικό νεύρο σε ηλικία Ε16.5 στο µυ ενώ η νετρίνη-1 που 

εκφράζεται σtο head και σε όλο το temporal quadrant του νεύρου ασκεί ελκτική 

δράση. Η Sema 3F εκφράζεται στον αµφιβληστροειδή (και συνεπώς ίσως και κατά 

µήκος των αξόνων) έλκοντας τα OPCs (Spassky, 2002).  

Τα OPCs εκφράζουν τους υποδοχείς αυτών των µορίων (Neuropilin-1 και -2, 

DCC και Unc5H3) κατά ένα χρονοεξαρτώµενο τρόπο (Spassky, 2002). Αυτό το 

χρονοδιάγραµµα της έκφρασης των υποδοχέων µπορεί να εξηγήσει γιατί η νετρίνη-1 

αλλάζει τη δράση της από χηµειοελκτική στην αρχή όταν τα OPCs εκφράζουν µόνο 

DCC σε χηµειοαπωθητική όταν το Unc5H αρχίζει να εκφράζεται από τα OPCs. Όπως 

έχει προταθεί από τους Sugimoto et al., η συνέκφραση των DCC και Unc5H µπορεί 

να έχει ως αποτέλεσµα το σταµάτηµα της µετανάστευσης όταν έρθουν σςε επαφή µε 

τη νετρίνη-1. Με άλλα λόγια, η νετρίνη -1 µπορεί να αλλάξει από χηµειοελκτικό 

µόριο σε stop σήµα των OPCs.  Αυτή η αλλαγή στην έκφραση του υποδοχέα πιθανόν 

εξηγεί και το λόγο για τον οποίο τα OPCs εποικίζουν ολόκληρο το οπτικό νεύροχωρίς 

να διασχίσουν το nerve pappila όπου εκφράζεται η νετρίνη-1 (Castro, 2005). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στο ίδιο νεύρο τα κύτταρα της αστροκυτταρικής 

σειράς δεν ανταποκρίνονται στα χηµειοτροπικά σήµατα και εισέρχονται στον 

αµφιβληστροειδή. 

 Επίση είναι πιθανό η Tenascin C, η οποία εκφράζεται στο nerve pappila 

(Castro, 2005), να επηρεάζει αυτά τα χηµειοτροπικά µόρια ώστε να σταµατούν τη 

µετανάστευση των OPCs και να τα εµποδίζουν να εισέλθουν στον αµφιβληστροειδή. 

Μελέτες έχουν επίσης δείξει την παρουσία υποδοχέων των Semaphorins, 

Νeuropilin-1 και -2 στα OPCs του ενηλίκου καθώς και την περιοριστική δράση της 

Sema 3A σε αυτή τη µετανάστευση (Ricard, 2001). 
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Εικόνα 13. Χαρτογράφηση σηµατοδοτικών 
µορίων στο οπτικό νεύρο. Το πρώτο κύµα OPCs 
µεταναστεύει κατά µήκος του οπτικού νεύρου του 
µυός  (Ε14.5 – Ε17.5) αφού πρώτα εισέλθει στο 
οπτικό χίασµα. Μια ζώνη έκφρασης Sema 3A 
(κόκκινο) τα εµποδίζει να εξέλθουν από το νεύρο 
ενώ χηµειοελκτικά µόρια όπως Sema 3F (µεσαίο 
µπλε) και Netrin-1 (σκούρο µπλε) παράγονται 
στον αµφιβληστροειδή, στο nerve papilla και κατά 
µήκος του temporal quadrant of the nerve. Σε 
αυτό το σηµείο τα OPCs εκφράζουν υποδοχείς 
(DCC) που προκαλούν την ελκτική δράση της 
Netrin-1. Η Tenascin-C (κόκκινες λωρίδες) 
µπορεί επίσης να συνεισφέρει στη παρεµπόδιση 
των OPCs να εισβάλλουν στον αµφιβληστροειδή. 
Ο PDGF (ανοιχτό µπλε) προωθεί τη 
µετανάστευση των OPCs. Τα OPCs 
απεικονίζονται µε µαύρο χρώµα. (Castro, 2005). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 

 

Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου της TAG-1 

πρωτεΐνης στη µετανάστευση των GABAεργικών ενδονευρώνων στο φλοιό και στη 

µετανάστευση των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων στην τελική τους θέση.   

 

Πιο συγκεκριµένα τα ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν: 

 

 Ποιος είναι ο φαινότυπος των ελλειµµατικών για την έκφραση της TAG-1 µυών 

όσον αφορά την κατανοµή και τον αριθµό των GABAεργικών ενδονευρώνων 

στο φλοιό των ενήλικων ζώων; 

 

 Ποιος είναι ο φαινότυπος των ελλειµµατικών για την έκφραση της TAG-1 µυών 

όσον αφορά την κατανοµή και τον αριθµό των πρόδροµων στον προµήκη των 

εµβρυϊκών σταδίων; 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

 

 

1) Πειραµατόζωα 

 
 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν: 

 

Α) Φυσιολογικοί µύες των στελεχών CBAxC57Bl/10 

 

B)  Mύες που εµφανίζουν απώλεια δράσης του γονιδίου TAG-1.  

      Χρησιµοποιήθηκαν µύες του στελέχους C57BL/6 µεταλλαγµένοι έτσι ώστε να                                    

µην εκφράζουν την πρωτεΐνη TAG-1. Στα συγκεκριµένα ζώα λείπει η αλληλουχία 

του γονιδίου της TAG-1 µεταξύ των εξονίων ΙΙ και V, η οποία κωδικοποιεί την 

αµινοξική αλληλουχία από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής ως και τη πρώτη Ig 

περιοχή. Ο προσδιορισµός του έγινε µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. 

 

2) Μονιµοποίηση - Έγκλιση ιστών  

 
 Η µονιµοποίηση αποµονωµένων εγκεφάλων εµβρύων µυών έγινε σε διάλυµα 

παραφορµαλδεΰδης 4% για 18 ώρες. Οι µονιµοποιηµένοι ιστοί που προορίζονταν να 

κοπούν σε κρυοτόµο επωάστηκαν σε διάλυµα σουκρόζης 30% σε PBS για 14-16 

ώρες για κρυοπροστασία, ακολούθησε έγκλιση τους διάλυµα σουκρόζη 

15%/ζελατίνης 7.5% σε PBS και κόπηκαν σε κρυοτόµο σε θερµοκρασία -24ο C σε 

τοµές πάχους 20 µm. 

 

3) Ανοσοϊστοχηµεία 

 
Ανοσοϊστοχηµεία για φθορισµό σε κρυοτοµές 

Οι τοµές πλύθηκαν µε PBS και ακολούθησε επώαση σε διάλυµα 1%FCS, 

0.1%TritonX-100 σε PBS για να καλυφθούν οι µη ειδικές θέσεις πρόσδεσης του 
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αντισώµατος. Στη συνέχεια, επωάστηκαν µε το πρωτογενές αντίσωµα αραιωµένα σε 

διάλυµα 0.1%FCS, 0.1%TritonX-100 σε PBS στους 4ο C για 14-18 ώρες ανάλογα µε 

το είδος του αντισώµατος. Ύστερα από τρία δεκάλεπτα πλυσίµατα PBT 

(0.1%TritonX-100 σε PBS), οι τοµές επωάστηκαν µε τα δευτερογενή αντισώµατα 

αραιωµένα σε διάλυµα 0.1%FCS, 0.1%TritonX-100 σε PBS για δύο ώρες σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στην περίπτωση χρήσης δευτερογενών αντισωµάτων τα 

οποία ήταν συνδεδεµένα µε φθορίζουσες χρωστικές, οι τοµές πλύθηκαν µε 

0.1%TritonX-100 σε PBS (PBT) και καλύφθηκαν µε moviol.  

 

Ανοσοϊστοχηµεία µε χρωµογόνα αντίδραση σε κρυοτοµές 

 

Οι τοµές πλύθηκαν µε TBST (1% Triton-X, 0.9% NaCl  σε 50 mM Tris-HCl 

pH 7.4) και ακολούθησε επώαση για µια ώρα σε διάλυµα 20% NGS σε TBST για να 

καλυφθούν οι µη ειδικές θέσεις πρόσδεσης του αντισώµατος. Στη συνέχεια, 

επωάστηκαν µε το πρωτογενές αντίσωµα αραιωµένα σε διάλυµα 1% NGS σε TBST 

στους 4ο C για 14-18 ώρες ανάλογα µε το είδος του αντισώµατος. Ύστερα από τρία 

δεκάλεπτα πλυσίµατα TBST, οι τοµές επωάστηκαν µε τα δευτερογενή αντισώµατα 

(συνδεδεµένα µε βιοτίνη) αραιωµένα σε διάλυµα 1% NGS σε TBST για 14 ώρες 

στους 4ο C. Ακολούθησε επώαση µε διάλυµα βιοτίνης – αβιδίνης (ABC Elite Kit) 

1/200 σε TBST για 4 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Μετά από ένα δεκάλεπτο 

πλύσιµο µε TBSΤ και τρία δεκάλεπτα πλυσίµατα µε ΤΒ (50 mM Tris-HCl pH 7.4) 

ακολούθησε χρωµογόνα αντίδραση µε DAB (3,3’-Diaminobenzidine) (0,5mg/ml) και 

Η2Ο2 (σε τελική συγκέντρωση 0,01%). Στη συνέχεια, οι τοµές καλύφθηκαν µε 

διάλυµα γλυκερόλης/ζελατίνης. 

 

Πρωτογενές αντίσωµα ∆ευτερογενές αντίσωµα 

  

 
Monoclonal mouse aCalbindin  Sigma 

C8666 IgG 1/200 
 

amouse FITC Jackson (IgG) 1/200 

 
Rabbit aCalretinin polyclonal AB149 

Chemicon 1/2000 
 

Goat aRabbit FITC Jackson 1/200 
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Monoclonal PVA 1/5000 
Swant amouse IgG FITC 1/200 

 
>> Vector Biotinylated amouse IgG 1/100 

 
Olig2 

 (Thoma JL, INSERM 495, Hopital 
Salpetriere) 

 

aRabbit FITC Alexa  

 

 

4) In situ υβριδοποίηση για κρυοτοµές 

 
Η µέθοδος της in situ υβριδοποίησης εφαρµόστηκε σε κρυοτοµές µε τον 

παρακάτω τρόπο: 

Αφού ξεπαγώσουµε τις τοµές και προθερµάνουµε το διάλυµα 

προυβριδοποίησης(10x salt, Formamide 50%, Dextran sulfate 10%, rRNA 

(10mg/ml)1 mg/ml) για 10’ στους 65ο C, προσθέτουµε το διάλυµα υβριδοποίησης 

(που αποτελείται από διάλυµα προυβριδοποίησης και 200-400ng/ml από τον 

σηµασµένο µε διγοξυγενίνη ανιχνευτή (DIG-RNA).Η υβριδοποίηση έγινε στους 65ο 

C για 14 ώρες. Για να µην εξατµιστεί το διάλυµα υβριδοποίησης, οι τοµές είχαν 

καλυφθεί µε γυάλινες καλυπτρίδες. 

Την επόµενη µέρα έγιναν ένα δεκεπεντάλεπτο και δύο µισάωρα πλυσίµατα µε 

διάλυµα µετα-υβριδοποίησης (Formamide 50%, 1x SSC, 0.1% Tween-20) στους 

65οC. Ακολούθησαν δύο µισάωρα πλυσίµατα µε MABT (8.7gr NaCl, 11.6gr maleic 

acid , 7.6gr NaOH, 10ml Tween-20 10%  σε τελικό όγκο 1λίτρο και pH 7.5-7.6) και 

επώαση για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου µε blocking reagent αποτελούµενο 

από B10 (blocking reagent Boehringer Cat No 1096176), ορό προβάτου και MABT 

(10ml B10, 10ml sheep serum 20% και MABT 30ml σε τελικό όγκο 50ml) για να 

καλυφθούν οι µη ειδικές θέσεις πρόσδεσης του αντισώµατος. Στη συνέχεια, οι τοµές 

επωάστηκαν µε το πρωτογενές αντίσωµα έναντι της διγοξυγενίνης το οποίο είναι 

συνδεδεµένο µε την αλκαλική φωσφατάση (anti-DIG-AP, Fab fragments, Roche) σε 

αραίωση 1/2000 σε blocking διάλυµα για 14 ώρες στους 4οC. 

Την επόµενη ηµέρα, πραγµατοποιήθηκαν πέντε εικοσάλεπτες πλύσεις µε 

MABT και δύο εικοσάλεπτες πλύσεις µε ΝΤΜΤ (10ml NaCl 5M, 50ml Tris-HCl 1M 

pH 9.5, 12.5ml MgCl2 2M 5ml Tween 20 10% για τελικό όγκο 500ml σε pH 9.5). 
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Ακολούθησε αντίδραση µε χρωµογόνο διάλυµα (210ul BCip-(5-Bromo-4-chloro-3-

indolylphosphate,4-toluidine salt, Roche, 27ul NBT- Nitroblue tetrazolium chloride, 

Roche σε διάλυµα 60ml NTMT). 

Tέλος, οι τοµές πλύθηκαν πολλές φορές µε PBT και καλύφθηκαν µε διάλυµα 

ζελατίνης / γλυκερόλης.  

 

Μετρήσεις και Στατιστική Ανάλυση   

 
Οι µετρήσεις των GABAεργικών ενδονευρώνων και των υποπληθυσµών 

Calretinin, Calbindin και Parvalbumin έγιναν σε εικόνες που είχαν ληφθεί µε 

Hamamatsu Chilled CCD camera (C5985) attached to a Zeiss Axioskop. Μετρήθηκαν 

οι περιοχές retrosplenial, motor, somatosensory and perirhinal του φλοιού. Η 

στατιστικλη ανάλυση έγινε µε Οne Way ANOVA. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Α) Κατανοµή κυττάρων στο φλοιό ενήλικων ετερόζυγων και TAG-1 

µεταλλαγµένων µυών  

 

Προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι πρότυπο έκφρασης στον αναπτυσσόµενο 

τελεγκέφαλο (Denaxa, 2001), ωστόσο δεν είχε γίνει συστηµατική µελέτη στον 

τελεγκέφαλο του ενήλικου µυ. Για το λόφο αυτό πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

χρώσης Cresyl Violet  που βάφει τα σώµατα Nissl του κυτταροπλάσµατος  

προκειµένου να διαπιστω8εί αν υπάρχει κανονική κατανοµή των κυττάρων απουσία 

της TAG-1. ∆εν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ του ετερόζυγου και µεταλλαγµένου 

ζώου.  
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Β)  Κατανοµή GABAεργικών ενδονευρώνων στο φλοιό ενήλικων 

ετερόζυγων και TAG-1 µεταλλαγµένων µυών  

 

Ο φλοιός του εγκεφάλου αποτελείται κυρίως από ενδονευρώνες που 

εκφράζουν τον ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή GABA (γ-αµινοβουτυρικό οξύ). Το 

GABA σχηµατίζεται από γλουταµικό οξύ µέσω της δράσης του ενζύµου 

αποκαρβοξυλάσης του γλουταµικού οξέος (GAD). Συνεπώς, προκειµένου να 

ελέγξουµε αν διαφοροποιείται το πρότυπο κατανοµής των GABAεργικών 

ενδονευρώνων στο φλοιό των µυών που εµφανίζουν απώλεια δράσης της TAG-1, 

πραγµατοποιήσαµε πειράµατα mRNA in situ υβριδοποίησης για το GAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∆ιαπιστώνουµε οι GABAεργικοί ενδονευρώνες µεταναστεύουν κανονικά και 

παρουσιάζουν κανονική χωροθέτηση στον τελεγκέφαλο των ΤAG-1 knockout.  

Επιπροσθέτως, για να επιβεβαιώσουµε ότι δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ αυτών 

των µυών, προχωρήσαµε σε µετρήσεις των GAD67+ κυττάρων στο somatosensory 

cortex από τρία διαφορετικά ζεύγη ζώων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα Ε. Μετρήσεις Gad67 θετικών 
κυττάρων από ολόκληρο το φλοιό µεταξύ 
των βρεγµάτων -1.40 και – 2.06. Τα error 
bars δείχνουν το standard deviation. Για 
την στατιστική ανάλυση 
χρησιµοποιήθηκε one way ANOVA . 
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Γ)  Κατανοµή υποπληθυσµών GABAεργικών ενδονευρώνων στο φλοιό 

ενήλικων ετερόζυγων και TAG-1 µεταλλαγµένων µυών  

 

 Ο πληθυσµός των GABAεργικών ενδονευρώνων του νεοφλοιού περιλαµβάνει 

διαφορετικούς υποπληθυσµούς κυττάρων πχ ανάλογα µε την πρωτεϊνη – δεσµευτή 

ασβεστίου που χρησιµοποιούν (calcium-binding protein). Έτσι µπορούν διακριθούν 

σε parvalbumin, calbindin και calretinin υποπληθυσµούς. 

 Πραγµατοποιήσαµε πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας και µετρήσεις κυττάρων για 

να ελέγξουµε αν ενδεχοµένως υπάρχει διαφορά στον αριθµό ή την κατανοµή των 

κυττάρων των τριών υποπληθυσµών. 

 

 

 

 

Οι εικόνες από τα πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας όσο και οι µετρήσεις δείχνουν 

ότι δεν παρατηρείται διαφορά στα κύτταρα των υποπληθυσµών parvalbumin, 

calretinin και calbindin µεταξύ ετερόζυγου και του ελλειµατικού για TAG-1 µυός. 

Εικ F-N. Ανοσοϊστοχηµεία φθορισµού και DAB για Parvalbumin (F,G), Calretinin (I,G) και 
Calbindin (L,M) σε οβελιαίες τοµές φλοιού ετερόζυγων και knockout µυών. Τα θετικά για κάθε 
πρωτεΐνη κύτταρα µετρήθηκαν σε τρία διαφορετικά βρέγµατα (-1.94, -0.70, + 1.00) σε τρία 
διαφορετικά ζεύγη ζώων και ο αριθµός των κυττάρων διαιρέθηκε µε την µετρούµενη 
επιφάνεια. Πράσινο: TAG-1 +/-,  Κόκκινο: TAG-1 -/- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Α) Κατανοµή των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων στον προµήκη 

ετερόζυγων και TAG-1 µεταλλαγµένων εµβρύων µυών  

 

 Όπως προαναφέραµε, οι περιοχές δηµιουργίας των OPCs εντοπίζονται στο 

κοιλιακό τµήµα του νευρικού σωλήνα από την ηλικία Ε9.5, Ε10 και µετά. Από αυτές 

τις περιορισµένες περιοχές, τα OPCs µεταναστεύουν πρόσθια (Birling, 1998; 

Levinson, 1993; Olivier, 2001). Προκειµένου λοιπόν να µελετήσουµε την κατανοµή 

των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων απουσία της TAG-1 πραγµατοποιήσαµε 

πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδοποίησης για το bHLH µεταγραφικό 

παράγοντα Olig2 και για Olig2 / PDGFra αντίστοιχα. Ο PDGFRa είναι ο υποδοχέας  

του PDGFa (platelet-derived growth factor) και σε συνδυασµό µε το Olig2 αποτελούν 

χαρακτηριστικούς µάρτυρες των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων. Τα πειράµατα 

έγιναν σε οβελιαίες τοµές πρόσθιου προµήκη εµβρύων µυών ηλικίας Ε14.5 και 

Ε16.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα. In situ υβριδοποίηση (ISH) από 
πρόσθιο προµήκη εγκεφάλου µυών 
ηλικίας 14.5 and E16.5  
(αριστερη στήλη:TAG-1 HET,  
 δεξιά στήλη: TAG-1 KO) 
A,B,C,D: E14.5, E,F,G,H: E16.5, 
A,B,E,F:  ISH for Olig2,  
C,D,G,H: ISH for PDGFRalpha  
Scale bars 100µm

TAG-1 HET TAG-1 KO 

EE 1
1 44

.. 55
  

EE 1
1 66

.. 55
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Τα παραπάνω πειράµατα έδειξαν ότι απουσία της TAG-1 πρωτεΐνης δεν υπάρχει 

διαφορά στον αριθµό των OPCs που µεταναστεύουν ή στο τρόπο µε τον οποίο 

κατανέµονται στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου.  

 Εκτός από τον πρόσθιο προµήκη πειράµατα in situ υβριδοποίησης PDGFRa 

και Olig2 και µετρήσεις έγιναν σε όλο το µήκος του εγκεφάλου των TAG-1 

ετερόζυγων και knockout σε ηλικία Ε14.5 και Ε16.5. Oι περιοχές οι οποίες 

µετρήθηκαν απεικονίζονται σχηµατικά στις παρακάτω εικόνες. 

 

   Ε14.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα: Ανοσοϊστοχηµεία για Olig2 σε πρόσθιο προµήκη εγκεφάλου µυών ηλικίας 14.5 
και E16.5 (αριστερή στήλη:TAG-1 HET,  δεξιά στήλη: TAG-1 KO scale bar 50µm) 

TAG-1 HET TAG-1 KO 

EE 1
1 44

.. 55
  

EE 1
1 66

.. 55
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Ε16.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω µετρήσεις επίσης δεν έδειξαν κάποια διαφορά στον πρότυπο 

κατανοµής ή τον αριθµό των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων σε καµµία από τις 

δύο ηλικίες. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Α.1.  Γενικά  
 

Η ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος αποτελεί µια πολύπλοκη 

διαδικασία που περιλαµβάνει σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες όπως κυτταρικός 

πολλαπλασιασµός, προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος κτλ. Θεµελιώδη θέση 

µεταξύ αυτών καταλαµβάνει η κυτταρική µετανάστευση. Τα νευρικά κύτταρα,στην 

πλειοψηφία τους, µεταναστεύουν µετα-µιτωτικά από την περιοχή γέννησης τους 

µέχρι τον τελικό προορισµό τους ο οποίος µπορεί να βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση. 

Μελέτες πάνω σους µηχανισµούς µετανάστευσης έδειξαν την παρουσία δύο 

βασικών µεταναστευτικών τύπων: την ακτινωτή και την οριζόντια µετανάστευση. 

Στην ακτινωτή µετανάστευση, τα πρόδροµα νευρικά κύτταρα χρησιµοποιούν 

τις αποφύσεις των γλοιακών κυττάρων, οι οποίες διατάσσονται µε ακτινωτό τρόπο 

στο νευρικό σωλήνα, ως στηρίγµατα (Sidman and Rakic, 1973) για να 

µεταναστεύσουν. ∆ηλαδή τα κύτταρα αυτά, που τελικά θα δώσουν τους πυραµιδικούς 

νευρώνες του φλοιού, κινούνται από την κοιλιακή ζώνη του εγκεφάλου προς την 

επιφάνεια. 

Στην οριζόντια µετανάστευση, τα κύτταρα µεταναστεύουν οριζόντια στην 

εξωτερική επιφάνεια  του νευρικού σωλήνα και κάθετα προς τη φορά της ακτινωτής 

µετανάστευσης. Το συγκεκριµένο πρότυπο µετανάστευσης ακολουθούν τα κύτταρα 

που θα δώσουν τους µελλοντικούς ενδονευρώνες. 

Κατά τη κίνηση τους, τα νευρικά κύτταρα ανταποκρίνονται σε διαφορετικά 

µόρια - σήµατα του περιβάλλοντος τους που θα τα καθοδηγήσουν στις σωστές τους 

θέσεις. Τα µόρια-σήµατα είναι πρωτεΐνες οι οποίες δρουν εξ’ επαφής η εξ’ 

αποστάσεως κατά ένα ελκτικό ή απωθητικό τρόπο. Η συνδυαστική δράση των 

συγκεκριµένων πρωτεϊνών συγκροτεί τον καθοδηγητικό µηχανισµό και καθορίζει το 

µεταναστευτικό πρότυπο που θα ακολουθήσουν τα µεταναστεύοντα κύτταρα. 

Ένα τέτοιο καθοδηγητικό µόριο αποτελεί η TAG-1 που ανήκει στην 

υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών. 

Στον τελεγκέφαλο, η TAG-1 εκφράζεται από τους άξονες τους 

αναπτυσσόµενου φλοιοθαλαµικού συστήµατος (Denaxa, 2001) πάνω στους οποίους 

µεταναστεύουν οι GABAεργικοί ενδονευρώνες από τη µέση περιοχή των πρόδροµων 
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βασικών γαγγλίων (MGE) προς τον αναπτυσσόµενο φλοιό. Επίσης, η TAG-1 

εκφράζεται στα κύτταρα του επιφανειακού οριζόντιου µεταναστευτικού µονοπατιού 

του προπαρεγκεφαλιδικού συστήµατος κατά τη µετανάστευση τους (Κyriakopoulou, 

2002).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να συµβάλλει στη κατανόηση του ρόλου 

της TAG-1 πρωτεΐνης στη µετανάστευση των GABAεργικών ενδονευρώνων στο 

φλοιό.  

  

Α.2.   Η έλλειψη της TAG-1 δεν επηρεάζει την κατανοµή ή τον 

αριθµό  των GABAεργικών ενδονευρώνων στο φλοιό ενήλικων 

µεταλλαγµένων µυών 

 
 Προκειµένου να µελετήσουµε αν η έλλειψη TAG-1 προκαλεί µεγάλες 

µορφολογικές ή ιστολογικές αλλαγές στο φλοιό πραγµατοποιήσαµε πειράµατα 

χρώσης µε Cresyl Violet σε τοµές τελεγκεφάλου ενήλικου µυός. To αποτέλεσµα ήταν 

ότι το πρότυπο κατανοµής και ο αριθµός των κυττάρων του ελλειµµατικού µυός δε 

διέφερε αυτό του ετερόζυγου. ∆ηλαδή τα κύτταρα µετανάστευαν κανονικά και 

καταλάµβαναν χωρίς επιπλοκές τις τελικές τους θέσεις.  

Καθώς, όµως η TAG-1 εµπλέκεται στη µετανάστευση των GABAεργικών 

ενδονευρώνων (Denaxa, 2001), επικεντρώσαµε την προσοχή µας στην κατανοµή των 

τους στο φλοιό. Για το λόγο αυτό, πραγµατοποιήσαµε πειράµατα in situ 

υβριδοποίησης σε αντίστοιχες τοµές για GAD67, το οποίο χαρακτηρίζει τους 

GABAεργικούς ενδονευρώνες καθώς καταλύει την αντίδραση σχηµατισµού του 

νευροδιαβιβαστή. Τα πειράµατα αυτά έδειξαν ότι οι συγκεκριµένοι ενδονευρώνες 

κατανέµονται κανονικά στο φλοιό, Για να επαληθεύσουµε αυτό το συµπέρασµα 

προχωρήσαµε σε µετρήσεις των  GAD67+ κυττάρων στο φλοιό TAG-1 ετερόζυγων 

και ελλειπτικών µυών από τις οποίες δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές. 

Ο πληθυσµός των GABAεργικών ενδονευρώνων του νεοφλοιού περιλαµβάνει 

διαφορετικούς υποπληθυσµούς κυττάρων πχ ανάλογα µε την πρωτεϊνη – δεσµευτή 

ασβεστίου που χρησιµοποιούν (calcium-binding protein) όπως parvalbumin, 

calbindin και calretinin. Προκειµένου να µελετήσουµε αν η έλλειψη της TAG-1 

επηρεάζει κάποιον υποπληθυσµό πραγµατοποιήσαµε πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας 
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για parvalbumin, calbindin και calretinin σε τοµές τελεγκεφάλου ενήλικου 

ετερόζυγου και ελλειµµατικού για TAG-1 µυός καθώς και µετρήσεις των αντίστοιχα 

σηµασµένων κυττάρων. Τόσο τα αποτελέσµατα όµως των πειραµάτων όσο και οι 

µετρήσεις δεν έδειξαν καµµιά διαφορά µεταξύ των δύο. 

Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι η TAG-1 δεν είναι απαραίτητη 

για την οριζόντια µετανάστευση των ενδονευρώνων του φλοιού in vivo. H TAG-1 

έχει προταθεί ότι αποτελεί ένα από τα υποστρώµατα που χρησιµοποιούν οι 

GABAεργικοί ενδονευρώνες για να µεταναστεύουν (Denaxa et al., 2001). 

Επιπροσθέτως, η TAG-1, όπως τα περισσότερα GPI-συνδεδεµένα µόρια κυτταρικής 

συνάφειας µπορούν να απελευθερώνονται από την κυτταρική επιφάνεια (Karagogeos 

et al., 1991). Οι απελευθερωµένες αυτές ισοµορφές πχ (ΤAG-1/axonin-1) είναι 

λειτουργικές καθώς προκαλούν επέκταση νευραξόνων (Durbec et al., 1992). Έτσι 

µπορούν να δρουν ως µικρής απόστασης µόρια-σήµατα ή να τροποποιούν τη δράση 

άλλων µορίων που εντοπίζονται στο περιβάλλον του φλοιού. Πρόσφατα έγινε γνωστό 

ότι οι άξονες του φλοιοθαλαµικού συστήµατος και το περιβάλλον “µικροπεριβάλλον” 

δεν αποτελεί το µοναδικό µονοπάτι που οι ενδονευρώνες ακολουθούν καθώς κάποιοι 

από αυτούς µεταναστεύουν στη χαµηλότερη ενδιάµεση ζώνη και στην υποκοιλιακή 

ζώνη (που είναι “φτωχές” σε τέτοιους άξονες). Συνεπώς, οι GABΑεργικοί 

ενδονευρώνες υπόκεινται σε επιπρόσθετους ελκτικούς / επιτρεπτικούς παράγοντες 

του φλοιού (Wichterlel., 2001, 2003; Marin, 2003; Tanaka, 2003). 

Μια πληθώρα µορίων έχει δειχθεί ότι επηρεάζουν διαφορετικά στάδια της 

µετανάστευσης από/στο βασικό τελεγκέφαλο. Ωστόσο οι φαινότυποι ελλειπτικών για 

καθοδηγητικά µόρια µυών υποδηλώνουν ότι αρκετά από αυτά είναι αναλώσιµα in 

vivo λόγω της ύπαρξης in vivo αντισταθµιστικών µηχανισµών. ∆ιπλά ελλειµµατικοί 

για Slit1 και Slit2  µύες ή τριπλά για Slit1, Slit2 και netrin1 έδειξαν ότι οι παράγοντες 

αυτοί δεν είναι απαραίτητοι για τον έλεγχο της οριζόντιας µετανάστευσης των 

ενδονευρώνων του φλοιού (Marin et al., 2003). Συνεπώς, και η TΑG-1 αφενός, 

µπορεί να εµπλέκεται στη µετανάστευση των GABAεργικών ενδονευρώνων του 

φλοιού, αφετέρου δεν είναι απαραίτητη λόγω της ύπαρξης αντισταθµιστικών 

µηχανισµών. 
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Β.1. Γενικά  
 

Μια επιπρόσθετη σηµαντική διαδικασία στο ΚΝΣ αποτελεί η µυελίνωση των 

νευρικών αξόνων δηλαδή η κάλυψη µέσω ελύτρου µυελίνης και η µόνωση για την 

µετάδοση του ηλεκτρικού σήµατος. Στη διαδικασία σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν 

τα ολιγοδενδροκύτταρα, µια κατηγορία κυττάρων που παράγουν τη µυελίνη. 

Τα ολιγοδενδροκύτταρα από την πρόδροµη κατάσταση καταλήγουν στην 

ωρίµανση µέσα από µια πληθώρα σταδίων µε χαρακτηριστικά µορφολογικά και 

βιοχηµικά στοιχεία, (Olig2, PDGFRa, PLP κτλ) Στο µυ, τα πρόδροµα 

ολιγοδενδροκύτταρα γεννιούνται  στο κοιλιακό τµήµα του νευρικού σωλήνα από την 

ηλικία Ε9.5, Ε10 και µετά, από όπου και µεταναστεύουν πρόσθια. 

Οι αναπτυξιακές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στον αναπτυσσόµενο 

εγκέφαλο οδηγούν στην εξειδίκευση των περιοχών του νευρικού σωλήνα και τη  

γέννηση ενός µεγάλου εύρους κυτταρικών πληθυσµών, µεταξύ αυτών και τα 

ολιγοδενδροκύτταρα. Όπως και στην περίπτωση των νευρώνων, αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ ενδογενών κυτταρικών και τοπο-ειδικών εξωγενών σηµάτων επάγουν την 

αρχική διαφοροποίηση της ολιγοδενδρογλοιακής σειράς (Rowitch, 2004). 

Επιπρόσθετα, η µετανάστευση των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων προς τον 

τελικό τους προορισµό µπορεί να επηρεάζεται από αυτές τις συγκεκριµένες 

αλληλεπιδράσεις. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, προσπαθήσαµε να 

διερευνήσουµε το ρόλο που πιθανόν να διαδραµατίζει η TAG-1 ως καθοδηγητικό 

µόριο στη µετανάστευση των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων στην τελική τους 

θέση.  
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Β.2.  Η έλλειψη της TAG-1 δεν επηρεάζει την κατανοµή ή τον αριθµό  

των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων στον προµήκη ενήλικων 

µεταλλαγµένων µυών 

 
Η αρχική υπόθεση ότι η TAG-1 πιθανόν να επηρεάζει την µετανάστευση των 

OPCs προήλθε από το γεγονός ότι η TAG-1 εκφράζεται σε αναπτυσσόµενα αξονικά 

µονοπάτια όπως οι φλοιοθαλαµικές ίνες  και το οπτικό νεύρο. Το οπτικό νεύρο όµως 

αποτελεί το βασικότερο σύστηµα µελέτης µετανάστευσης των πρόδροµων 

ολιγοδενδροκυττάρων. Επίσης καθώς η περιοχή δηµιουργίας των OPCs εντοπίζεται 

κοιλιακά και οπίσθια επιλέξαµε να µελετήσουµε την επίδραση της απουσία της  

TAG-1 στη µετανάστευση στον προµήκη.  Συνεπώς το πρότυπο έκφρασης της TAG-

1 είναι ενδεικτικό ότι η TAG-1 µπορεί να αποτελεί ένα ενδεχόµενο, εξαρτώµενο από 

επαφή, καθοδηγητικό µόριο της µετανάστευσης των OPCs. 

Προκειµένου να ελέγξουµε αν η απουσία της TAG-1 επηρεάζει την κατανοµή 

και τον αριθµό των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων πραγµατοποιήσαµε πειράµατα 

ανοσοϊστοχηµείας για τον bHLH µεταγραφικό παράγοντα Olig2 και in situ 

υβριδοποίησης για Olig2 και τον υποδοχέα PDGFRa. Τα πειράµατα αυτά έδειξαν ότι 

δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά την χωροθέτηση ή τον αριθµό των Οlig2+ και των 

PDGFRa+ κυττάρων στο ελλειµµατικό για την TAG-1 µυ.  Καθώς το Οlig2 και ο 

PDGFRa αποτελούν markers των OPCs, συµπεραίνουµε ότι η έλλειψη της TAG-1 

δεν επηρεάζει την χωροθέτηση ή τον αριθµό των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων 

στον προµήκη. Ακολούθως προχωρήσαµε σε µετρήσεις Οlig2+ και των PDGFRa+ 

κυττάρων σε διάφορες περιοχές σε διαφορετικά βρέγµατα του εγκεφάλου ( τα 

αποτελέσµατα δε δείχνονται) από οβελιαίες τοµές ετερόζυγων και ελλειµµατικών για 

TAG-1 µυών. ∆εν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές από αυτές τις 

µετρήσεις επαληθεύοντας τα αποτελέσµατα που είχαµε από τον προµήκη. 

Όπως περιγράψαµε και στην εισαγωγή, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός 

καθοδηγητικών µορίων που επηρεάζει τη µετανάστευση των πρόδροµων 

ολιγοδενδροκυττάρων. Επίσης, δείξαµε ότι in vivo η TAG-1 δεν επηρεάζει τη 

µετανάστευση GABAεργικών νευρώνων στον τελεγκέφαλο λόγω ενδεχοµένως της 

παρουσίας µηχανισµών που αντισταθµίζουν την έλλειψη της TAG-1. Συνεπώς, 

παρόµοιοι αντισταθµιστικοί µηχανισµοί µπορεί να εµπλέκονται  και στη 
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µετανάστευση των OPCs µε αποτέλεσµα να καλύπτεται πιθανός φαινότυπος της 

TAG-1. 

Μελλοντικά πειράµατα θα πρέπει να εστιαστούν σε in vitro µελέτες στις 

οποίες θα παρατηρηθεί η συµπεριφορά των πρόδροµων ολιγοδενδροκυττάρων 

παρουσία και απουσία TAG-1 σε καλλιέργεια.  

Επίσης θα πρέπει να γίνουν πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας και in situ 

υβριδοποίησης για Olig2 και PDGFRa  στο οπτικό νεύρο ετερόζυγων και 

ελλειµµατικών για TAG-1 µυών.  
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