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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Η επιληψία 

1.1 Γενικά  
Η επιληψία ήταν μία από τις πρώτες διαταραχές του εγκεφάλου που περιγράφηκαν 3000 χρόνια 

πριν, από τους Βαβυλώνιους.  Οι άνθρωποι κάποτε πίστευαν ότι τα άτομα με επιληψία καταβάλλονταν 
από δαίμονες ή θεούς! Ωστόσο, το 400 π.Χ., ο Ιπποκράτης πρότεινε ότι επρόκειτο για μία διαταραχή του 
εγκεφάλου.  Και δεν έκανε λάθος.  Η επιληψία είναι μία από της πιο συχνές και σοβαρές νευρολογικές 
διαταραχές, με 50 εκατομμύρια ασθενών ανά τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών με 
τη διαταραχή σημειώνει μείωση, σε αντίθεση με τον αριθμό των μεγαλύτερων σε ηλικία .  Οι  
περισσότεροι ασθενείς με επιληψία έχουν καλή πρόγνωση, κάτι που εξαρτάται πολύ από την υποκείμενη 
αιτία.  Κυρίως στα παιδιά, τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά.  Ωστόσο σε ένα σημαντικό ποσοστό, τα 
συμπτώματα παραμένουν σε όλη τη διάρκεια ζωής.  Το 60-70% των ασθενών που υπόκεινται σε 
θεραπεία με αντιεπιληπτικά φάρμακα, σταδιακά απαλλάσσονται από τις κρίσεις, ενώ για τους 
υπόλοιπους, η κατάσταση παραμένει, με ποικίλες αλλαγές στην ένταση και τη συχνότητα εμφάνισης των 
κρίσεων (Brodie, Schachter, & Kwan, 2009). 

Αιτίες για την επαγωγή επιληψίας μπορεί να είναι είτε περιβαλλοντικές ή γενετικές.  Για 
παράδειγμα, μετά από τραυματισμό στο κεφάλι ο εγκέφαλος σε μια προσπάθεια επιδιόρθωσης μίας 
βλάβης που προκλήθηκε, δημιουργεί ανώμαλες συνδέσεις μεταξύ των νευρικών κυττάρων, οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσουν σε εμφάνιση επιληψίας.  Κατά παρόμοιο τρόπο, βλάβες στα πρώτα αναπτυξιακά 
στάδια του εγκεφάλου, μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους ανωμαλίες.  Βέβαια,  οι έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι γενετικές ανωμαλίες είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πρόκλησης επιληψίας.  
Όπως θα δούμε παρακάτω, αρκετοί τύποι επιληψίας συνδέονται με ελαττωματικά γονίδια που 
κωδικοποιούν συνήθως για υπομονάδες ιοντικών καναλιών και υποδοχέων ή με γονίδια που ελέγχουν την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόκληση επιληπτικού φαινοτύπου.  
Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι για πολλούς τύπους της διαταραχής, οι γενετικές ανωμαλίες 
αυξάνουν μόνο την ευαισθησία ενός ατόμου, καθότι το βασικό ερέθισμα των κρίσεων είναι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες.   Πολλές φορές η επιληψία είναι επακόλουθο εγκεφαλικών βλαβών που 
οφείλονται σε άλλες διαταραχές, όπως για παράδειγμα όγκοι στον εγκέφαλο, η νόσος Alzheimer ή ο 
αλκοολισμός.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιληψία προκαλείται λόγω αλλαγών στη φυσιολογική 
λειτουργία του εγκεφάλου.  Τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα εμφράγματα και καταστάσεις που οδηγούν σε 
μειωμένη παροχή οξυγόνου στα εγκεφαλικά κύτταρα (υποξία), μπορούν να προκαλέσουν επιληψία, σε 
κάποιες περιπτώσεις.  Επίσης,  λοιμώδεις νόσοι όπως η μηνιγγίτιδα και οι ιϊκές εγκεφαλίτιδες, συχνά 
μπορούν να προκαλέσουν επιληπτικά σύνδρομα.  Οι κρίσεις μπορεί να υποχωρήσουν μετά τη θεραπεία 
από τις νόσους αυτές, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση του ατόμου από την επιληψία, εξαρτάται πάντα 
από το είδος της διαταραχής, την περιοχή του εγκεφάλου που προσβλήθηκε και την έκταση της βλάβης, 
πριν την έναρξη της θεραπείας.  Τέλος, ένα άτομο μπορεί να εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις  ακόμα και 
μετά από την έκθεσή του σε χημικές ενώσεις, όπως ο μόλυβδος, το μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες 
δηλητηριώδεις ουσίες, ακόμη και από υπερβολικές δόσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως τα 
αντικαταθληπτικά.  
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Οι κρίσεις αποτελούν τα συμπτώματα της διαταραχής.  Κάθε κρίση χαρακτηρίζεται από τη 
διάρκειά της και τις εκδηλώσεις του ασθενή.  Επομένως, ο όρος επιληψία αναφέρεται στην ασθένεια που 
χαρακτηρίζεται από τη χρόνια εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων.  Όπως όλες οι χρόνιες παθολογικές 
καταστάσεις, έτσι και οι διάφοροι τύποι επιληψίας εμφανίζουν συγκεκριμένο όριο ηλικίας έναρξης, 
χαρακτηριστικά συμπτώματα και πρόγνωση, παρουσία ή απουσία γενετικής προδιάθεσης και 
συγκεκριμένη αιτιολογία.  Παρόλα αυτά, ένα άτομο μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο τύπο επιληψίας, 
αλλά να εμφανίζει πολλά είδη επιληπτικών κρίσεων και αντιστρόφως (ένα είδος επιληπτικής κρίσης  να 
εμφανίζεται σε περισσότερα του ενός επιληπτικών συνδρόμων).   

Οι επιληπτικές κρίσεις (seizures) κατηγοριοποιούνται σε εστιακές (focal) και γενικευμένες 
(generalized).  Οι εστιακές εμφανίζονται σε νευρωνικά δίκτυα του ενός ημισφαιρίου και μπορεί να είναι 
τοπικά περιορισμένες ή και πιο εκτεταμένες.  Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω με  βάση το 
σημείο έναρξής τους: σε έναν από τους 4 λοβούς (κροταφικές, μετωπιαίες, βρεγματικές, ινιακές κρίσεις) 
ή σε πιο συγκεκριμένες περιοχές ( στεφανιαίες, έσω κροταφικές, κ.α.), ακόμα και με βάση τη 
σοβαρότητα του φαινοτύπου που προκαλούν.  Για παράδειγμα, εάν οδηγούν σε απώλεια συνείδησης του 
ατόμου ή αν προκαλούν σπασμούς.  (Valentin & Alarcon, 2012).  Οι γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις 
εμπλέκουν νευρωνικά δίκτυα και των δύο ημισφαιρίων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν φλοιικές και 
υποφλοιικές περιοχές και όχι απαραίτητα ολόκληρο το φλοιό.  Έχουν αναγνωριστεί διάφορα είδη 
γενικευμένων κρίσεων:  Οι κρίσεις Absence, όπου το άτομο εμφανίζει ακίνητο βλέμμα και μυϊκές 
συσπάσεις, οι τονικές κρίσεις που χαρακτηρίζονται από  ακαμψία των μυών του σώματος και κυρίως της 
πλάτης και των άκρων,  οι κλονικές κρίσεις  με επαναλαμβανόμενες σπαστικές κινήσεις των μυών όλου 
του σώματος, οι μυοκλονικές κρίσεις που περιλαμβάνουν συσπάσεις ή τικ του πάνω μέρους του κορμού 
και των άκρων και τέλος, οι πιο σοβαρές μορφές των ατονικών κρίσεων που εμφανίζεται απώλεια μυϊκού 
τόνου και πτώση του ατόμου ή πτώση της κεφαλής και των τονικών-κλονικών κρίσεων με συνδυασμό 
συμπτωμάτων (ακαμψία του σώματος, επαναλαμβανόμενες συσπάσεις των άνω και κάτω άκρων, 
απώλεια συνείδησης) (Galanopoulou, 2010).  

Με βάση τα υποκείμενα αίτια της εμφάνισης της επιληψίας, τα τελευταία χρόνια 
χρησιμοποιούνται οι όροι  ‘Γενετική’, ‘Δομική/Μεταβολική’ και ‘Αγνώστου αιτίας’ επιληψία.  Σε 
περιπτώσεις όπου μέσω μοριακών γενετικών μελετών ή μελετών σε οικογένειες με ιστορικό της 
ασθένειας έχει βρεθεί ότι η επιληψία είναι το άμεσο αποτέλεσμα μίας γενετικής ανωμαλίας, η επιληψία 
ταξινομείται ως γενετικής αιτιολογίας (ιδιοπαθείς επιληψίες).  Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις 
δομικών ή μεταβολικών διαταραχών που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες ή από άλλες 
διαταραχές (γενετικής προέλευση)ς, όπως η οζώδης σκλήρυνση (tuberous sclerosis) και οι αναπτυξιακές 
φλοιικές δυσπλασίες,  η επιληψία θεωρείται ως δομικής ή μεταβολικής προέλευσης και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί γενετικής αιτιολογίας, καθώς παρεμβάλλεται μια ξεχωριστή διαταραχή μεταξύ της επιληψίας 
και της γενετικής ανωμαλίας.  Τέλος, όλες οι περιπτώσεις επιληψιών όπου δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί 
η αιτία εμφάνισής τους, αναφέρονται ως άγνωστης αιτίας και αποτελούν το ένα τρίτο του συνολικού 
αριθμού των επιληψιών (Berg et al., 2010).  Λαμβάνοντας υπόψη και το είδος των επιληπτικών κρίσεων 
που τις χαρακτηρίζει, εάν είναι δηλαδή  εστιακές ή γενικευμένες, οι επιληψίες μπορούν να χωριστούν σε 
εστιακές (ιδιοπαθείς και συμπτωματικές) που προκαλούνται από εστιακές ανωμαλίες και σε γενικευμένες 
(ιδιοπαθείς και συμπτωματικές) που οφείλονται σε ανώμαλη λειτουργία του φλοιού και των δύο 
ημισφαιρίων (διάχυτη εγκεφαλική βλάβη ή γενικευμένη αύξηση της διεγερσιμότητας του φλοιού, λόγω 
ανώμαλων αλληλεπιδράσεων μεταξύ φλοιού και θαλάμου) (Valentin & Alarcon, 2012).  
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1.2 Παθοφυσιολογία 
Οτιδήποτε διαταράσσει τη φυσιολογική νευρωνική λειτουργία του εγκεφάλου και ιδιαίτερα τη 

φυσιολογική ισορροπία μεταξύ αναστολής και διέγερσης, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση επιληψίας.  
Αυξημένα επίπεδα διεγερτικών νευροδιαβιβαστών, όπως το γλουταμικό οξύ  ή πολύ χαμηλά επίπεδα των 
ανασταλτικών νευροδιαβιβαστών, όπως το GABA, μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν αντίστοιχα, τη 
νευρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ουσιαστικά η επιληψία προκαλείται από ομάδες κυττάρων που 
συχνά πυροδοτούν μη φυσιολογικά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων, οι νευρώνες 
πυροδοτούν μέχρι και 500 φορές το δευτερόλεπτο.  Έτσι, η φυσιολογική νευρωνική δραστηριότητα 
διακόπτεται, προκαλώντας τόσο περίεργες συμπεριφορές και συναισθήματα, όσο και μυϊκούς σπασμούς 
και απώλεια συνείδησης.  Όσον αφορά στις εστιακές κρίσεις , oι συγχρονισμένες εκπολώσεις 
εμφανίζονται αρχικά σε συγκεκριμένη περιοχή του φλοιού και εξαπλώνονται σε γειτονικές περιοχές.  Σε 
επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων, η επιληπτική δραστηριότητα προκαλείται από μεγάλη συχνότητα 
πυροδότησης των κυττάρων, που μπορεί να έχει προκληθεί είτε από ανωμαλίες στις παθητικές ή 
ενεργητικές ιδιότητες των κυττάρων, ή εναλλακτικά, μετά από συναπτική αναδιοργάνωση, που 
παρατηρείται σε περιπτώσεις τραυματισμού, οδηγώντας σε αυξημένη ικανότητα διέγερσης του 
κυκλώματος.  Από την άλλη, η σύνδεση της επιληψίας με απώλεια της GABAεργικής (ανασταλτικής)  
διαβίβασης, έχει υποστηριχτεί από πολλές κλινικές μελέτες σε ασθενείς (π.χ. απώλεια συγκεκριμένου 
τύπου ενδονευρώνων σε ασθενείς που έπασχαν από εγγύς επιληψία κροταφικού λοβού), αλλά και από 
μελέτες με ζωικά μοντέλα επιληψίας (Jones-davis, Calcagnotto, & Sebe, n.d.; Sharma et al., 2007)  

Όσον αφορά στις γενικευμένες κρίσεις επιληψίας, οι μηχανισμοί δεν είναι ακόμα τόσο 
ξεκάθαροι.  Ο βασικός μηχανισμός  φαίνεται να στηρίζεται σε ανωμαλίες στη λειτουργία και επικοινωνία 
θαλαμοφλοιικών συνδέσεων και εμπλέκει αλληλεπιδράσεις μεταξύ GABAB υποδοχέων, ιοντικών 
καναλιών Ca+2 και K+,  που βρίσκονται στην περιοχή του θαλάμου  

1.3 Ιδιοπαθείς επιληψίες και μεταλλάξεις 
Περίπου το 1% των ατόμων εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις χωρίς κάποιο προφανές αίτιο (π.χ. 

τραυματισμό της κεφαλής) ή με κάποια άλλη νευρολογική ανωμαλία.  Πρόκειται για τις περιπτώσεις της 
ιδιοπαθούς επιληψίας που εμφανίζουν αυτοσωμικό, φυλοσύνδετο, μιτοχονδριακό ή και πιο σύνθετο 
τρόπο κληρονόμησης.  Κατά κύριο λόγο, προκαλούνται από μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν 
βασικές ή βοηθητικές υπομονάδες ιοντικών καναλιών.  Τα ιοντικά κανάλια είναι διαμεμβρανικές 
πρωτεΐνες, οι οποίες σχηματίζουν πόρους στη μεμβράνη που επιτρέπουν την επιλεκτική μετακίνηση 
ιόντων μέσα και έξω από τα κύτταρα.  Μπορεί να είναι είτε τασεο-εξαρτώμενα, υπεύθυνα για τη 
δημιουργία και τον έλεγχο των δυναμικών ενεργείας, είτε ιοντικά κανάλια-υποδοχείς που 
ενεργοποιούνται με πρόσδεση και συμμετέχουν στη συναπτική διαβίβαση.  Οποιαδήποτε ανωμαλία στη 
φυσιολογική λειτουργία τους, κάνει προβληματική τη μετακίνηση των ιόντων, οδηγώντας σε 
ανισορροπία μεταξύ των μηχανισμών διέγερσης και αναστολής, με άμεσο επακόλουθο την ανεξέλεγκτη 
διεγερσιμότητα των κυττάρων (Steinlein, 2004). 

 
Τασεο-εξαρτώμενα κανάλια νατρίου  
Τα ιοντικά κανάλια νατρίου είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των δυναμικών ενεργείας στους 

νευρώνες.  Αποτελούνται από μία υπομονάδα α που σχηματίζει τον πόρο για τη ροή των Να+ και 3 
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βοηθητικές β υπομονάδες που ελέγχουν το ρυθμό απενεργοποίησης και τον ενδοκυττάριο εντοπισμό του 
καναλιού.  Μελέτες σε οικογένειες με ιστορικό επιληψίας (Γενικευμένη επιληψία, βαριά μυοκλονική 
επιληψία νηπιακής ηλικίας) και γενετικά μοντέλα επιληψίας κροταφικού λοβού μυών, έχουν αποκαλύψει 
μεταλλάξεις σε διάφορους τύπους α υπομονάδων των καναλιών Να+.  Μάλιστα, ύστερα από in vitro 
μελέτες στις μεταλλαγμένες υπομονάδες, παρατηρήθηκε σε μεγάλη συχνότητα η καθυστερημένη 
απενεργοποίηση του καναλιού που οδηγούσε σε παρατεταμένη εισροή Να+.  Σε κυτταρικό επίπεδο, αυτό 
σημαίνει ελάττωση του ουδού πυροδότησης διαδοχικών δυναμικών ενεργείας, που μπορούν να 
οδηγήσουν σε επιληπτικό φαινότυπο.  

 
Τασεοεξαρτώμενα κανάλια καλίου   
Δύο κατηγορίες τασεο-εξαρτώμενων καναλιών Κ+ έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση επιληψίας, 

τα τύπου Κv και KCNQ.  Και οι δύο τύποι εμπλέκονται στη φάση επαναπόλωσης, αμέσως μετά το 
δυναμικό ενεργείας.  Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί  σε πειράματα απενεργοποίησης του KCN1A (Kv1.1) σε 
μύες, ότι τα ζώα εμφάνισαν αυθόρμητες τονικές-κλονικές επιληπτικές κρίσεις (Smart et al., 1998).  Από 
μελέτες σε οικογένειες με ιδιοπαθείς μορφές επιληψίας (κληρονομήσιμη καλοήθης νεογνική επιληψία) 
ταυτοποιήθηκαν μεταλλάξεις απώλειας λειτουργίας των καναλιών KCNQ2 και 3, που δημιουργούν το 
ρεύμα Κ+ τύπου Μ και το οποίο δρα περιορίζοντας τη νευρική διεγερσιμότητα, όπως αναφέρεται στο 
review των (Meisler, Kearney, Ottman, & Escayg, 2009) .   

 
Τασεο-εξαρτώμενα κανάλια ασβεστίου 
Τα τασεοελεγχόμενα κανάλια ασβεστίου  επιτρέπουν την εισροή Ca+, η οποία ελέγχει την 

ηλεκτρική διεγερσιμότητα και τα Ca-εξαρτώμενα ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια.  Στο 
θαλαμοφλοιϊκό κύκλωμα, η παραγωγή δυναμικών ενεργείας προκαλείται από την ενεργοποίηση των 
καναλιών Ca+  τύπου Τ και πιστεύεται ότι, τα τελευταία εμπλέκονται στην εμφάνιση των 
χαρακτηριστικών εκπολώσεων που παρατηρούνται στην επιληψία τύπου absence seizures.  Μεταλλάξεις 
τόσο στα τύπου Τ, όσο και στα P/Q και R τύπου κανάλια, έχουν συνδεθεί με πολλά ζωικά μοντέλα 
επιληψίας.  Θετική ρύθμιση των καναλιών τύπου Τ έχει βρεθεί και στον ιππόκαμπο τρωκτικών, μετά από 
επαγωγή επιληψίας κροταφικού λοβού με πιλοκαρπίνη (Zamponi, Lory, & Perez-Reyes, 2010). 

 
Υποδοχείς GABA  
Οι ιοντοτρόποι υποδοχείς GABAA είναι πενταμερείς διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που 

ενεργοποιούνται από το νευροδιαβιβαστή GABA και λειτουργούν ως κανάλια Cl-.  Αποτελούνται από 2α 
και 2β υπομονάδες και από μία από τις υπομονάδες γ,δ,ε,θ ή π.  Διαμεσολαβούν την κύρια ανασταλτική 
λειτουργία στον εγκέφαλο και η λειτουργία τους εξαρτάται και αλλάζει ανάλογα με τη συγκέντρωση των 
Cl- στα κύτταρα.  Οι γνωστές μεταλλάξεις των υποδοχέων GABAA  συνδέονται με 3 τύπους ιδιοπαθούς 
επιληψίας που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία (παιδική επιληψία τύπου absence, αυτοσωμική 
επικρατής επιληψίας με εμπύρετους σπασμούς, αυτοσωμική επικρατής νεανική μυοκλονική επιληψία).  
Η πλειοψηφία των μεταλλάξεων αυτών εντοπίζονται στα εξωκυττάρια τμήματα ή στην ενδοκυττάρια 
περιοχή που συνδέει της περιοχές Μ3-Μ4 και σπανίως στη διαμεμβρανική περιοχή Μ3.  Οι μεταλλάξεις 
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των υποδοχέων, είτε προκαλώντας προβλήματα στη μεταφορά 
τους στη μεμβράνη, είτε μέσω αλλαγών στα χαρακτηριστικά του ιοντικού διαύλου, ενώ άλλες μπορούν 
να οδηγήσουν σε πρόωρο τερματισμό της έκφρασης των ίδιων των μεταγράφων.  Αποτέλεσμα όλων, 
ωστόσο, είναι η μείωση της αποτελεσματικής GABAεργικής νευροδιαβίβασης, καθώς μικρότερος 
αριθμός διαθέσιμων GABAA  αναμένεται να οδηγεί σε  ελάττωση της αναστολής και επομένως, σε 
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αύξηση της διεγερσιμότητας των κυττάρων.  Παράλληλα, οι μεταλλάξεις στους υποδοχείς αυτούς θα 
μπορούσαν να ευνοήσουν και αλλαγές στην πλαστικότητα του εγκεφάλου.  Δεδομένου ότι ο εγκέφαλος, 
ειδικά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, εμφανίζει έντονη πλαστικότητα και ευαισθησία, ακόμη και οι 
μικρότερες αλλαγές στην πλαστικότητά του, θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευπάθεια για επιληπτικές 
κρίσεις (Galanopoulou, 2010).  

 
Νικοτινικοί υποδοχείς ακετυλοχολίνης (nAChR) 
Οι νικοτινικοί υποδοχείς ακετυλοχολίνης των νευρικών κυττάρων αποτελούνται από 5 

διαμεμβρανικές υπομονάδες: δύο α, μία υπομονάδα β, μία γ και μία δ.  Οι υπομονάδες τοποθετούνται 
συμμετρικά, σχηματίζοντας ένα δίαυλο με επιλεκτικότητα προς τα Κ+ και Na+.  Κάποιοι συνδυασμοί 
υπομονάδων σχηματίζουν διαύλους, οι  οποίοι είναι διαπερατοί και σε κατιόντα Ca2+.  Συνοπτικά, ο 
δίαυλος ανοίγει μετά από την πρόσδεση 2 μορίων Ach και ακολουθεί εισροή Na+ και εκροή Κ+, με 
αποτέλεσμα την εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης.  Η εκπόλωση αυτή ανοίγει παρακείμενους τασεο-
ελεγχόμενους διαύλους Na+, ώστε να ξεπεραστεί ο ουδός του κυττάρου.  Μία μετάλλαξη στο γονίδιο που 
κωδικοποιεί την α4 υπομονάδα του υποδοχέα (CHRNA4), προκαλεί  μια κληρονομήσιμη μορφή 
επιληψίας .  Ήταν η πρώτη μετάλλαξη που βρέθηκε να αφορά σε ανθρώπινη ασθένεια που συνδεόταν με 
nAChR (Steinlein et al., 1995).  Οι επιληψίες που βασίζονται σε αυτούς τους υποδοχείς,  έχουν σαν κύριο 
χαρακτηριστικό την εμφάνιση κρίσεων κατά τη διάρκεια κυρίως της non-REM φάσης ύπνου και έχουν 
εστία έναρξης το μετωπιαίο λοβό, γι’ αυτό και αποκαλούνται αυτοσωμικές επικρατείς νυχτερινές 
επιληψίες μετωπιαίου λοβού (autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsies -ADNFLE).  Μέχρι 
σήμερα έχουν βρεθεί πολλές ακόμα οικογένειες με μεταλλάξεις στις υπομονάδες α4 και β2 του 
νικοτινικού υποδοχέα.  Μελέτες σε πειραματόζωα, έχουν δείξει ότι όλες οι μεταλλάξεις έχουν σαν 
αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία του υποδοχέα στην ακετυλοχολίνη (Raggenbass & Bertrand, 
2002).  

Οι περιοχές του θαλάμου και του φλοιού εμφανίζουν πλούσια νεύρωση από χολινεργικά κύτταρα 
της γέφυρας και του βασικού προσθεγκεφάλου, με την ακετυλοχολίνη να δρα ρυθμιστικά στους 
θαλαμικούς νευρώνες, στους ενδονευρώνες και στα κύτταρα του φλοιού (Mccormick, 1992).  Οι 
μεταλλαγμένοι nAChR στα κύτταρα του υποθαλάμου και του φλοιού θα μπορούσαν να ενισχύσουν 
παροδικά τη διεγερσιμότητα των πυραμιδικών κυττάρων και των GABAεργικών ενδονευρώνων, 
οδηγώντας τελικά σε διευκόλυνση των αυθόρμητων εκπολώσεων και αυξάνοντας την πιθανότητα 
συγχρονισμού των εκπολώσεων αυτών  και άρα την πιθανότητα εμφάνισης επιληπτικής κρίσης.  Από την 
άλλη, η αυξημένη ευαισθησία στην ακετυλοχολίνη θα μπορούσε να προκαλέσει μία πιο γρήγορη 
απόκριση των θαλαμικών ή των φλοιϊκών νευρώνων και με αυτό τον τρόπο να διαταραχθεί η ισορροπία 
του δικτύου (Dani & Bertrand, 2007; Raggenbass & Bertrand, 2002).   

 
 
Γονίδια πρωτεϊνών που δεν είναι δίαυλοι ιόντων 
Εκτός από τα προαναφερθέντα ιοντικά κανάλια που έχουν βρεθεί να εμπλέκονται στις ιδιοπαθείς 

επιληψίες, υπάρχουν και άλλα μονοπάτια που μπορούν να οδηγήσουν σε νευρωνική υπερδιεγερσιμότητα.  
Οποιοδήποτε γονίδιο εμπλέκεται στην πλαστικότητα, την ανάπτυξη των νευρικών δικτύων ή στις οδούς 
μεταβολισμού των νευρώνων, μπορεί να ενοχοποιείται για την πρόκληση επιληπτικού φαινοτύπου.  
Ακόμα και γονίδια που κωδικοποιούν μόρια σε πιο πρόωρα μονοπάτια, όπως είναι οι μεταγραφικοί 
παράγοντες, δεν αποκλείεται να εμπλέκονται στην πρόκληση της διαταραχής.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, η οικογενής επιληψία πλάγιου κροταφικού λοβού (Familial lateral temporal lobe epilepsy), 
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μία αυτοσωμική επικρατής μορφή επιληψίας, για την εμφάνιση της οποίας έχει ενοχοποιηθεί το γονίδιο 
LGI1 (Kalachikov et al., 2008), του οποίου η λειτουργία δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί.  Ωστόσο, είναι 
σίγουρο ότι δεν κωδικοποιεί για κάποια υπομονάδα ιοντικού διαύλου και πιθανότατα, δεν έχει καν σχέση 
με μεμβρανική πρωτεΐνη (Steinlein, 2004).  

 
 

2. Επιληψία κροταφικού λοβού  
 
Η επιληψία κροταφικού λοβού (Temporal Lobe Epilepsy-TLE) αποτελεί την πιο κοινή μορφή 

εστιακών επιληψιών, με ποσοστό εμφάνισης 60%.  Ανάλογα με την εγκεφαλική περιοχή έναρξής της, 
μπορεί να χωριστεί σε υποκατηγορίες: εγγύς και νεοφλοιική, οι οποίες έχουν εστίες έναρξης τον 
ιππόκαμπο, την παραϊποκάμπεια έλικα, την αμυγδαλή και το νεοφλοιό, αντίστοιχα.  Αυτού του είδους οι 
επιληψίες συχνά συνδέονται με προηγηθέντες τραυματισμούς του εγκεφάλου, όπως χτυπήματα της 
κεφαλής, εγκεφαλικά επεισόδια ή μολύνσεις, ως εκ τούτου ανήκουν στην τάξη των συμπτωματικών.  
Πολλές φορές ο συγκεκριμένος τύπος επιληψίας συγχέεται με την επιληψία μετωπιαίου λοβού, ωστόσο 
διαφοροποιούνται σε κάποια σημεία (Blair, 2012).  Κύρια χαρακτηριστικά της επιληψίας κροταφικού 
λοβού είναι:  

1) Πρόδρομα συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος, αλλαγές στην προσωπικότητα του 
ατόμου, οξυθυμία, άγχος η νευρικότητα, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν από μερικά λεπτά, ώρες 
ή ίσως και μέρες. 

2) Aura (αύρα).  Πρόκειται για σωματο-αισθητικά συμπτώματα όπως αίσθηση 
σηκώματος του επιγαστρίου ή εμπειρίες όπως φόβος, déjà vu, ακόμη και γευστικές, οσφρητικές 
και οπτικοακουστικές ψευδαισθήσεις.  Αυτού του είδους τα συμπτώματα διαρκούν μερικά 
δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, πριν το άτομο χάσει τελείως την επαφή με το περιβάλλον.  

3) Αλλαγές στη συνείδηση.  Στο στάδιο αυτό, παρατηρείται διακοπή της 
συμπεριφοράς και ακίνητο βλέμμα.  Το άτομο αδυνατεί να επικοινωνήσει με τον περίγυρό του.  

4) Η αμνησία είναι επίσης συχνό φαινόμενο.  Τα άτομα δεν έχουν μνήμες από την 
κρίση την οποία πέρασαν ή και από γεγονότα που συνέβησαν λίγο πριν από αυτή.   

5) Αυτοματισμοί.   Αποτελούν συντονισμένες ακούσιες κινήσεις που 
ακολουθούνται από τις αλλαγές συνείδησης και την αμνησία.  Συχνά περιλαμβάνουν κινήσεις 
των χεριών ή του στόματος ή πραγματοποίηση των ίδιων κινήσεων, κατ’ εξακολούθηση.   

6) Άλλα συμπτώματα του αυτόνομου νευρικού συστήματος περιλαμβάνουν τάσεις 
για εμετό, ακράτεια ούρων και ανασήκωμα τριχώματος, καθώς και αλλαγές στον καρδιακό 
ρυθμό, τα οποία ωστόσο είναι πιο σπάνια.   

7) Επιπλέον κινητικά συμπτώματα, αφορούν τόσο στη στάση του κεφαλιού, όσο 
και στα άκρα.  Συγκεκριμένα, μπορεί να παρατηρηθεί κάμψη του κεφαλιού προς μία πλευρά και 
δυσκαμψία στα χέρια και τα πόδια, ακόμα και πάρεση, δηλαδή ξαφνική απώλεια του μυϊκού 
τόνου σε ένα από τα άνω άκρα, ενώ το άλλο εξακολουθεί να πραγματοποιεί αυτόματες κινήσεις. 

8) Τέλος, προβλήματα στην ικανότητα ομιλίας λίγο πριν και μετά την εμφάνιση 
των επιληπτικών κρίσεων.  Με την έναρξη της κρίσης, παρατηρείται διακοπή του λόγου και 
ανικανότητα ομιλίας. οι ασθενείς εμφανίζουν είτε εκφραστική, είτε δεκτική ή ολική αφασία και 
δυσλεξία.   
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η εγγύς επιληψία κροταφικού λοβού,  επικρατεί σε ασθενείς με πρόωρη 
εμφάνιση της διαταραχής, σε αντίθεση με τη νεοφλοιική, η οποία εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς που 
εμφανίζουν επιληψία αργότερα ηλικιακά (Villanueva & Serratosa, 2005).   Πιθανότατα αυτό σημαίνει ότι 
οι εγγύς δομές, όπως ο ιππόκαμπος είναι πιο ευαίσθητες στην πρόωρη εμφάνιση επιληψίας.   

Όσον αφορά στη γενετική που κρύβεται πίσω από την επιληψία κροταφικού λοβού, διάφορα 
γονίδια-μαζί με περιβαλλοντικούς παράγοντες- πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην αιτιολογία της 
διαταραχής.  Ωστόσο, λίγες οικογένειες με μονογονιδιακό τύπο επιληψίας κροταφικού λοβού έχουν 
αναφερθεί και μέχρι σήμερα, ελάχιστα γονίδια φαίνεται να εμπλέκονται στην εμφάνισή της.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι η περίπτωση της ADLTE 
(αυτοσωμική επικρατής νυχτερινή επιληψία μετωπιαίου λοβού) που βρέθηκε με ανάλυση σύνδεσης σε 
μία οικογένεια.  Εντοπίστηκε περιοχή του χρωμοσώματος 10q που κωδικοποιεί για το γονίδιο LGI1, το 
οποίο πιστεύεται ότι έχει σχέση με την ανάπτυξη.  Σε σποραδικές περιπτώσεις της επιληψίας κροταφικού 
λοβού έχουν βρεθεί μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια, όπως σε μία υπομονάδα του υποδοχέα GABAB.  
Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιο γονίδιο που να συνδέεται ξεκάθαρα με τις σποραδικές 
περιπτώσεις αυτές.   

 

Όλα τα γονίδια που έχουν αναγνωριστεί έως τώρα να προκαλούν διάφορα είδη ιδιοπαθούς 
επιληψίας είναι πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε νευρικά σηματοδοτικά μονοπάτια και αποδεικνύουν 
ξεκάθαρα ότι η νευρική υπερδιεγερσιμότητα αποτελεί βασικό μηχανισμό που κρύβεται πίσω από την 
εμφάνιση των επιληπτικών κρίσεων.  Αυτό που μένει, είναι χρησιμοποιώντας τη γνώση αυτή, να 
προσδιοριστεί εάν τα γονίδια αυτά εμπλέκονται και σε μορφές επιληψίας που δεν κληρονομούνται, 
τουλάχιστον με εμφανή τρόπο, ή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να στραφεί η έρευνα για τη διαλεύκανση 
της ταυτότητας των υπεύθυνων γονιδίων.   

 

 

3. Ζωικά μοντέλα επιληψίας 

3.1 Γενικά 
Τα ζωικά μοντέλα επιληψίας χρησιμοποιούνται για δύο βασικούς σκοπούς: πρώτον, για την 

εξερεύνηση των βασικών νευρωνικών μηχανισμών της ανώμαλης (συνήθως σχετιζόμενης με επιληψία) 
και της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και δεύτερον, για διαγνωστικούς λόγους ή για τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας αντιεπιληπτικών φαρμάκων και θεραπευτικών μεθόδων.  Στο μέλλον τα 
μοντέλα αυτά πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων.  Όσον αφορά 
στη διαλεύκανση των νευρικών μηχανισμών που διέπουν το φυσιολογικό εγκέφαλο, οι μελέτες με τα 
μοντέλα επιληψίας, έχουν προσφέρει πολλά στη χαρτογράφηση σηματοδοτικών μονοπατιών και στις 
συνδέσεις των διαφόρων περιοχών στον εγκέφαλο, τόσο με ανατομικές (e.g. immediate early gene 
μεθοδολογίες) όσο και με (ηλεκτρο)φυσιολογικές έρευνες. 

Το βασικό ερώτημα που τίθεται όταν πρόκειται για την επιλογή του μοντέλου που θα 
χρησιμοποιηθεί, είναι το ποια ακριβώς κατάσταση θα αναπαραχθεί μέσω αυτού του μοντέλου, ώστε το 
τελευταίο να την αναπαριστά με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.  Υπάρχουν μοντέλα για οξείες 
επιληπτικές κρίσεις που λαμβάνουν χώρα σε φυσιολογικούς εγκεφάλους, χωρίς απαραίτητα την 
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παρουσία της νόσου και μοντέλα επιληψίας που σχετίζονται με μόνιμες επιληπτικές διαταραχές.  Όπως 
είδαμε μέχρι τώρα, υπάρχουν διάφοροι τύποι επιληπτικών κρίσεων και επιληπτικών συνδρόμων με 
αρκετές διαφορές μεταξύ τους, σε επίπεδο συμπτωμάτων, μηχανισμών και ανατομικών υποστρωμάτων.   
Ανάλογα, λοιπόν, με ποιο φαινότυπο θέλει κάποιος να μελετήσει, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
διάφορες παραμέτρους, ώστε να γίνει η καταλληλότερη επιλογή.  Υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που 
πρέπει να γίνονται για την επιβεβαίωση της καταλληλότητας ενός μοντέλου.  Μπορεί να είναι 
ηλεκτροφυσιολογικής φύσης, με μετρήσεις σε επίπεδο εγκεφάλου (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) ή 
κυττάρων (καταγραφές τοπικού πεδίου ή μεμονωμένων κυττάρων) και μελέτη της συμπεριφοράς των 
πειραματόζωων, αναλύοντας τον τρόπο που εκδηλώνεται ο κάθε φαινότυπος και συγκρίνοντας με τις 
ανθρώπινες συμπεριφορές (π.χ. Racine’s scale).  Επίσης, οι μετρήσεις μπορεί να αφορούν δομικά 
χαρακτηριστικά.  Ιστολογικές και ανοσοκυτταροχημικές μέθοδοι, παρέχουν πληροφορίες για την 
οργάνωση, τη δομική πλαστικότητα ή τις αλλαγές σε βαθύτερο επίπεδο (π.χ. αριθμός κυττάρων, 
μορφολογία συνάψεων).  Πέραν από αυτά, βάση πρέπει να δίνεται και στις διαφορές που παρατηρούνται 
ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το είδος και τη ράτσα των ζώων.  Για παράδειγμα, οι εγκέφαλοι μικρών 
σε ηλικία ζώων είναι πιο ευπαθείς στις οξείες επιληπτικές κρίσεις, σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα ζώα, 
ενώ παρουσιάζουν μικρότερη ευπάθεια στην εμφάνιση χρόνιας επιληψίας, κάτι που ισχύει και στους 
ανθρώπους.  Επομένως, τέτοιου είδους διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό 
μελετών και κατά την ερμηνεία αποτελεσμάτων.  Και επειδή είναι πλέον ξεκάθαρο ότι, εκτός από τα 
γονίδια που έχουν βρεθεί να προκαλούν επιληπτικό φαινότυπο, υπάρχει και η γενετική προδιάθεση για 
την εμφάνιση της διαταραχής, το γενετικό υπόβαθρο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αποτελεί 
απαραίτητο χαρακτηριστικό των μελετών για την επιληψία.  Τέλος, μιας και βασικός στόχος είναι η 
δημιουργία πιο αποτελεσματικών θεραπειών και προληπτικών μέτρων, ο χαρακτηρισμός των ζωικών 
μοντέλων με βάση την απόκρισή τους στις πιθανές θεραπείες, είναι βασικό στοιχείο στην αξιολόγησή 
τους (Engel Jr. & Schwartzkroin, 2006).   

Τα περισσότερα μοντέλα επιληψίας προσομοιώνουν τις επιληπτικές κρίσεις, παρά τη διαταραχή.  
Έχουν σχεδιαστεί μεταλλαγμένα ή διαγονιδιακά ζώα με αυθόρμητες κρίσεις που είναι πολύ κοντά στην 
ανθρώπινη διαταραχή και μοντέλα με χημικώς ή ηλεκτρικώς επαγόμενες επιληπτικές κρίσεις.  Οι 
κατηγορίες που προκύπτουν είναι αναρίθμητες και μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες ομάδες: 
μοντέλα με αυθόρμητες ή επαγόμενες με χημικό ή ηλεκτρικό τρόπο κρίσεις, μοντέλα με 
επαναλαμβανόμενες ή με μοναδικές κρίσεις (χρόνια ή οξέα μοντέλα), μοντέλα με εστιακή ή γενικευμένη 
επιληψία, με εμφάνιση σπασμών ή όχι, άλλα των οποίων ο φαινότυπος συνδέεται με κάποιο γνωστό 
μηχανισμό ή όχι, κ.α..   

3.2 Γενετικά μοντέλα 
Τα γενετικά μοντέλα μπορούν να χωριστούν με βάση το φαινότυπο που εμφανίζουν τα ζώα.  Σε 

αυτά που χαρακτηρίζονται από αυθόρμητες επαναλαμβανόμενες κρίσεις, ανήκουν τα GAERS και 
tottering ή ληθαργικά ποντίκια.  Στα ζώα  GAERS (Genetic Absence Epilepsy Rat of Strasbourg), τα 
κανάλια ασβεστίου τύπου Τ έχουν αλλαγμένες βιοφυσικές ιδιότητες.  Τα ζώα παρουσιάζουν 
επαναλαμβανόμενες, γενικευμένες, μη σπαστικές επιληπτικές κρίσεις, συνοδευόμενες από άρση της 
συμπεριφοράς  και ακινησία βλέμματος (Marescaux & Vergnes, 1995).  Τα tottering ποντίκια 
δημιουργήθηκαν μετά από αναγνώριση μίας αυθόρμητης μετάλλαξης του γονιδίου που κωδικοποιεί το 
κανάλι ασβεστίου τύπου P/Q, πενήντα χρόνια πριν ( Green and Sidman, 1962) και αποτελούν ένα 
σημαντικό μοντέλο για τη μελέτη της (ανθρώπινης channelopathy ) Επεισοδιακή αταξία τύπου 2.  
Εμφανίζουν κρίσεις τύπου absence σαν πρώτο σύμπτωμα της διαταραχής (άρση συμπεριφοράς, ακίνητο 



12 
 

βλέμμα, συσπάσεις των άκρων και κάμψη της κεφαλής).  Επίσης, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
μοντέλα για την επαγωγή αντανακλαστικών κρίσεων (reflex seizures) είναι τα μοντέλα DBA/2 ποντίκια 
και GEPR.  Ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων audiogenic ζώων, τα οποία είναι ευαίσθητα σε 
ακουστικο-γενετικά προκαλούμενες επιληπτικές κρίσεις (Audiogenic seizures-AGS) και 
χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση γενικευμένων αντανακλαστικών επιληψιών. Τα συμπτώματα 
που εμφανίζουν μετά την επαγωγή επιληψίας με δυνατό ήχο, περιλαμβάνουν έντονο τρέξιμο και τονική 
κάμψη και έκταση των μυών (Skradski et al., 2001).  Τέλος, σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη της 
επιληψίας και συγκεκριμένα της σύνδεσης μεταξύ της μειωμένης αναστολής και την επαγωγή 
επιληπτικού φαινοτύπου, αποτελούν διαγονιδιακά ποντίκια στα οποία ποσοστό των ανασταλτικών 
νευρώνων απαλείφεται (GABAergic interneuron-deficient knockout mice), με απώλεια ή βλάβη στον 
πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση ή στη μετανάστευση των πρόδρομων κυττάρων των ενδονευρώνων.  
Τα γενετικά αυτά μοντέλα, εκτός των άλλων, έχουν αποδείξει ότι ένα σημαντικό έλλειμμα στη 
GABAεργική διαβίβαση μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις (Jones-davis et al., n.d.). 

3.2 Επαγόμενα  μοντέλα 
Στα ηλεκτρικώς και χημικώς επαγόμενα μοντέλα επιληψίας υπάρχει η επιλογή να προκληθεί μία 

οξεία κρίση  ή μία πιο παρατεταμένη κατάσταση με την εμφάνιση χρόνιων, αυθόρμητων κρίσεων .  Το 
τεστ του Maximal Electroshock Seizures (MES), προκαλείται με την εφαρμογή μικρού ηλεκτρικού 
ερεθίσματος, σε φυσιολογικά ζώα, είτε μέσω κερατοειδούς είτε ακουστικά, επάγοντας τονικές-κλονικές 
κρίσεις, που χαρακτηρίζονται από τονικές εκτάσεις των πίσω άκρων του ζώου.  Το τεστ αυτό 
προσομοιάζει τις γενικευμένες τονικές-κλονικές επιληπτικές κρίσεις.  Ένα άλλο μοντέλο, το λεγόμενο 
PTZ seizure test, χρησιμοποιείται για την επαγωγή οξέων κρίσεων.  Γίνεται υποδόρια ένεση 
pentylenetetrazole (PTZ), ενός ανταγωνιστή των GABA υποδοχέων, για την επαγωγή γενικευμένων 
κρίσεων χωρίς σπασμούς.  Και τα δύο αφορούν στην επαγωγή οξέων κρίσεων (Lo, 2011).   

Το πιο συνηθισμένο μοντέλο για την επαγωγή χρόνιων επιληπτικών κρίσεων είναι αυτό του 
kindling.  Προκαλείται συνήθως, μετά από επαναλαμβανόμενη εφαρμογή  μικρών ηλεκτρικών ερεθισμών 
σε περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος, όπως η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος, οδηγώντας σε 
προοδευτική αύξηση της επιληπτικής δραστηριότητας (ηλεκτρογραφική και συμπεριφορική) του ζώου, 
καθώς ο επαναλαμβανόμενος ερεθισμός χαμηλώνει τον ουδό που πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να λάβει 
χώρα μία κρίση.  Χρησιμοποιείται ευρέως για την προσομοίωση της επιληψίας κροταφικού λοβού, λόγω 
της έντονης ομοιότητας των συμπτωμάτων με εκείνα του εστιακού και των δευτερογενώς γενικευμένων 
κρίσεων (Sato, Racine, & McIntyre, 1990), ενώ μπορεί επίσης να προκληθεί και με χημικό τρόπο.  Τα 
λεγόμενα Post-status epilepsy μοντέλα χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες αυθόρμητες κρίσεις, οι 
οποίες αναπτύσσονται ύστερα από μία αυτοσυντηρούμενη μέγιστη επιληπτική κρίση.  Με παρατεταμένη 
εφαρμογή ηλεκτρικού ερεθισμού στην περιοχή του ιπποκάμπου, της αμυγδαλής ή άλλων μεταιχμιακών 
περιοχών ή με τη χρήση χημικών ουσιών, όπως ο ανταγωνιστής των μουσκαρινικών υποδοχέων,  
πιλοκαρπίνη ή το διεγερσιτοξικό γλουταμικό ανάλογο, καϊνικό οξύ.  Και οι δύο ουσίες μπορούν να 
χορηγηθούν είτε συστεμικά, είτε με τοπική μικροέγχυση σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου ή 
ενδοκοιλιακά.  Τόσο οι kindling όσο και οι post-status epilepticus επαγόμενες επιληπτικές κρίσεις είναι 
εντυπωσιακά όμοιες και όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν μοντέλα της πιο συχνής μορφής επιληψίας 
στους ενήλικες, της επιληψίας κροταφικού λοβού.   
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3.3 Το μοντέλο πιλοκαρπίνης για την επιληψία κροταφικού λοβού 
 
Ανήκει στην κατηγορία των status-epilepticus μοντέλων και αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την 

προσομοίωση της ανθρώπινης διαταραχής.  Η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πιλοκαρπίνης επάγει πολύ πιο 
γρήγορα οξείες επιληπτικές κρίσεις, σε σύγκριση με το καϊνικό οξύ που συχνά χρησιμοποιείται, ενώ 
εμφανίζει μία λανθάνουσα περίοδο μέχρι την εμφάνιση των επαναλαμβανόμενων αυθόρμητων κρίσεων 
(χρόνια φάση).  Η πρόκληση εκτεταμένων βλαβών σε εγκεφαλικές περιοχές που εμφανίζουν και οι 
ασθενείς με τη διαταραχή, καθώς και το γεγονός ότι οι κρίσεις ελάχιστα ελέγχονται-αντιμετωπίζονται με 
χρήση αντιεπιληπτικών σκευασμάτων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους ασθενείς, είναι 
χαρακτηριστικά που καθιστούν το μοντέλο της πιλοκαρπίνης πολύ χρήσιμο.  Η πιλοκαρπίνη δρα ως 
αγωνιστής των M1 μουσκαρινικών υποδοχέων ακετυλοχολίνης, επάγοντας επιληψία (Program & Hall, 
1997).  Η δράση της όμως δε σταματά εκεί, καθώς η αρχική ενεργοποίηση των Μ1 υποδοχέων 
διατηρείται με την ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA (Nagao, Alonso, & Avoli, 1996) , (Smolders, 
Khan, Manil, Ebinger, & Michotte, 1997).   

Σύμφωνα με την ομάδα που ανέπτυξε το μοντέλο (Turski et al.,1983), τα ζώα αρχικά παρέμεναν 
για 5-10 λεπτά ακίνητα, αμέσως μετά τη χορήγηση του αγωνιστή.  Ακολούθως, εμφάνιζαν έντονες 

Εικόνα 1. Συνοπτική απεικόνιση των μοντέλων 
επιληψίας και επιληπτικών κρίσεων που περιγράφονται 
στο κείμενο (δεν αναφέρονται μοντέλα χρόνιας 
επιληψίας που αναπτύσσονται μετά από εγκεφαλικό 
τραυματισμό, ισχαιμικό επεισόδιο ή πυρετό) (Lo, 2011). 
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κινήσεις στόματος και προσώπου, σιελόρροια, χασμουρητό, διάρκειας μέχρι και 45 λεπτών και μισή ώρα 
μετά, καταγράφονταν διακοπτόμενες επιληπτικές κρίσεις, πριν από την εμφάνιση των πιο έντονων 
συμπτωμάτων ( σπαστικές κινήσεις των άκρων, ανασήκωμα στα πίσω άκρα και πτώση).  5-6 ώρες μετά, 
τα συμπτώματα των κρίσεων υποχωρούσαν και τα ζώα έπεφταν σε κωματώδη κατάσταση για 1-2 ημέρες.  
Μετά την επαγωγή του επιληπτικού φαινοτύπου, τα ζώα εισέρχονταν στη χρόνια περίοδο, κατά την οποία 
εμφάνιζαν αυθόρμητες επαναλαμβανόμενες κρίσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Το φαινόμενο 
λαμβάνει χώρα κατά προσέγγιση 7 ημέρες μετά την πρόκληση της επιληπτικής κατάστασης, ξεκινώντας 
σαν εστιακή μορφή επιληψίας που εξελίσσεται σε γενικευμένη. 

Όπως αναφέρεται και στην ανασκόπηση των (Curia, Longo, Biagini, Jones, & Avoli, 2008), 
μελέτες σχετικά με τις βλάβες που προκαλούνται μετά από επαγωγή κατάστασης επιληψίας, έχουν δείξει 
ιστοπαθολογικές αλλαγές σε περιοχές όπως ο ιππόκαμπος, ο νεοφλοιός, οσφρητικός φλοιός και η 
αμυγδαλή.  Χαρακτηριστική είναι η αναδιοργάνωση των νευρικών δικτύων, πιθανότατα αποτέλεσμα της 
απώλειας κυττάρων και της-προκαλούμενης από τις κρίσεις-δημιουργίας καινούριων δενδριτικών 
τμημάτων (sprouting) (Lehmann et al., 2001), αλλά και νέων εκτοπικών κυττάρων (Scharfman et al., 
2003).  Στο νεοφλοιό αρουραίων με αυθόρμητες επαναλαμβανόμενες κρίσεις, έχουν βρεθεί (Silva et al., 
2002) νευρώνες με αυξημένες δενδριτικές διακλαδώσεις στους κορυφαίους δενδρίτες τους.  Επίσης, 
έχουν βρεθεί αλλοιώσεις σε κύτταρα, ιδιαίτερα σε ενδονευρώνες των CA3 και CA1 περιοχών του 
εγκεφάλου, της αμυγδαλής και του απιοειδούς φλοιού (Mello & Covolan, 1996).   

Γενικότερα, το φαινόμενο της διεγερσιτοξικότητας στον εγκέφαλο, έχει συνδεθεί με την 
υπερβολική παραγωγή ελεύθερων ριζών από τον ιστό, τόσο στα πειραματικά μοντέλα επιληψίας με 
πιλοκαρπίνη, όσο και στην επιληψία στον άνθρωπο.  Η συσσώρευση ελεύθερων ριζών μπορεί να 
ευθύνεται για τις αλλοιώσεις στον ιστό, ενεργοποιώντας μηχανισμούς απόπτωσης .  Παρόλα αυτά, η 
συνεισφορά της παρατηρούμενης νευρωνικής βλάβης στην ανάπτυξη των επαναλαμβανόμενων κρίσεων 
παραμένει αμφίβολη (Freitas, Oliveira, Sousa, Vasconcelos, & Viana, 2007).  

 

 

4. Πυραμιδικοί νευρώνες, άκανθες και επιληψία  
 

Εγκεφαλικές δομές όπως ο φλοιός, ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή είναι πλούσιες σε 
πυραμιδικούς νευρώνες.  Τα κύτταρα αυτά είναι οι πλέον γνωστές διεγερτικές μονάδες των νευρωνικών 
κυκλωμάτων.  Είναι γλουταματεργικά κύτταρα και στο φλοιό αποτελούν το 70-80% του συνολικού 
αριθμού κυττάρων.   Η χαρακτηριστική δομή του τριγωνικού σχήματος του κυτταρικού σώματος και η 
ακόμα πιο χαρακτηριστική μορφολογία του δενδριτικού τους δένδρου, κάνουν τα κύτταρα αυτά εύκολα 
αναγνωρίσιμα.  Συγκεκριμένα, το δενδριτικό δένδρο ενός πυραμιδικού νευρώνα αποτελείται από δύο 
ξεχωριστές περιοχές: τους βασικούς δενδρίτες που εκφύονται από τη βάση του σώματος, σχηματίζοντας 
συνήθως ένα πλούσιο δενδριτικό δένδρο και τον κύριο κορυφαίο (apical) δενδρίτη που εκφύεται από την 
κορυφή του.  Συνήθως, ο κορυφαίος δενδρίτης διακλαδίζεται μετά από κάποια απόσταση από το σώμα 
και στα πιο μακρινά του σημεία δημιουργεί μια ‘φούντα’ (tuft), με πολλούς δενδρίτες να εκφύονται μετά 
από αυτό.  Παράλληλα,  περισσότεροι δευτερογενείς κορυφαίοι δενδρίτες μπορούν να πηγάζουν από τον 
κύριο, εμφανίζοντας πλάγια κλίση.  Βέβαια, μεταξύ των διαφόρων περιοχών, στιβάδων, αλλά και των 
διαφορετικών ειδών, έχουν παρατηρηθεί διαφορές, τόσο στη μορφολογία (π.χ. μήκος κύριου κορυφαίου 
δενδρίτη, πυκνότητα των βασικών και κορυφαίων δενδριτών), όσο και στη συναπτική απόκριση των 
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τμημάτων του κυττάρου.  Γενικά, το σώμα και ο άξονας των πυραμιδικών κυττάρων δέχονται 
ανασταλτικά (GABAεργικά) σήματα, ενώ οι δενδρίτες (εγγύς ή πιο απομακρυσμένοι) συνήθως 
διεγερτικά.  Επίσης, τα κύτταρα αυτά καλύπτονται με χιλιάδες δενδριτικές ακάνθους (spines), οι οποίες 
και αποτελούν τις μετασυναπτικές θέσεις των περισσότερων γλουταματεργικών συνάψεων του νευρικού 
συστήματος (Spruston, 2008). 

Οι άκανθες είναι μικρές προεξοχές της μεμβράνης , μεγέθους μόλις μερικών μικρομέτρων.  
Εκτός των πυραμιδικών κυττάρων του νεοφλοιού και του ιπποκάμπου, εμφανίζονται και σε 
ανασταλτικούς νευρώνες των ίδιων περιοχών, καθώς και στα GABAεργικά κύτταρα Purkinje της 
παρεγκεφαλίδας και στους μεσαίου μεγέθους νευρώνες του ραβδωτού.  Η μορφολογία και ο αριθμός τους 
όχι μόνο ποικίλλει άλλα μπορεί εύκολα να μεταβληθεί μέσα σε μέρες ή και δευτερόλεπτα, από 
φυσιολογικά και παθολογικά γεγονότα.  Οι συνηθισμένες μορφές ακάνθων είναι οι εξής: thin, mushroom 
και stubby.  Οι δύο πρώτες αποτελούνται από τo τμήμα της κεφαλής (στο άκρο της ακάνθου) και το 
λαιμό (μίσχο) που τη συνδέει με το δενδρίτη.  Η διάμετρος της κεφαλής ποικίλλει από ~0,5-2μm και το 
μήκος του μίσχου μπορεί να είναι 0,04-1μm (Hering & Sheng, 2001).  Η μορφή stubby δε φέρει μίσχο 
και η κεφαλή συνδέεται απευθείας με το δενδρίτη.  Η μορφολογία τους μπορεί να διαφοροποιείται, 
ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο και την ωριμότητα των συνάψεων, ενώ η πυκνότητά τους μπορεί να 
κυμαίνεται από 1-10 άκανθες ανά μικρόμετρο δενδρίτη, εξαρτώμενη από τις ίδιες παραμέτρους.  Κατά τη 
διάρκεια της συναπτογένεσης, τα φιλοπόδια, οι λεπτές κυτταροπλασματικές προεξοχές νηματίων ακτίνης, 
δημιουργούν τις επαφές μεταξύ δενδριτικών τμημάτων για τη δημιουργία των συνάψεων.  Καθώς η 
συναπτογένεση προχωρά, τα φιλοπόδια (όχι όλα) σταδιακά αντικαθιστούνται από άκανθες. Άλλες, 
συνάψεις σχηματίζονται άμεσα στον κορμό των δενδριτών, χωρίς τη μεσολάβηση των φιλοποδίων 
(Calabrese et al., 2012). 

Όπως προαναφέρθηκε, οι άκανθες είναι δυναμικές δομές και η ικανότητά τους να 
αναδιοργανώνονται, αποτελεί μέρος της φυσιολογίας του εγκεφάλου.  Η μέγιστη πυκνότητά τους 
επιτυγχάνεται κατά την τελευταία φάση της ανάπτυξης, όπου η συναπτική πλαστικότητα είναι στο ζενίθ 
και μέχρι την  ενηλικίωση μειώνεται, φτάνοντας σε σχετικά σταθερό επίπεδο  (W. Zhang & Benson, 
2000).  Παρόλα αυτά, έχουν βρεθεί διαφορές στο χρονικό σημείο κατά το οποίο η δημιουργία των 
ακάνθων φτάνει στο μέγιστο.  Στον ιππόκαμπο των τρωκτικών είναι μέγιστη κατά την 3η μεταγεννητική 
εβδομάδα, παραμένοντας σχετικά αμετάβλητη, ενώ στον αισθητικό φλοιό των μυών, οι άκανθες 
ακολουθούν μια σταθερά μειούμενη πορεία, καθώς τα ζώα περνούν από την εφηβεία στην ενηλικίωση.  
Μελέτες πολυφωτονικής μικροσκοπίας σε ποντίκια επιβεβαίωσαν ότι άκανθες και συνάψεις μπορούν να 
σχηματιστούν και να αποσυρθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των ζώων, μέχρι και την ενηλικίωση 
(Grutzendler, Kasthuri, & Gan, 2002);(Trachtenberg et al., 2002).  Μελέτες στον ενήλικο εγκέφαλο, 
έχουν δείξει αλλαγές στη σταθερότητα του αριθμού των ακάνθων, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν ακόμα 
επιβεβαιωθεί.  Το σίγουρο είναι ότι, αν και πολλές άκανθες μπορεί να μην αποσυρθούν, το μέγεθος και 
το σχήμα τους είναι ικανά να αλλάζουν συνεχώς, ως απόκριση στη δράση σηματοδοτικών και 
ρυθμιστικών μονοπατιών των κυττάρων, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της συναπτικής 
πλαστικότητας.    

Ιστολογικά ευρήματα ασθενών με επιληψία, έχουν αποκαλύψει σημαντικές ανωμαλίες σε 
δενδρίτες και σε άκανθες, τόσο από την περιοχή του νεοφλοιού όσο και του ιπποκάμπου. (Εικόνα 2)   
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Όπως αναφέρεται και από τους Wong και Guo (Wong & Guo, 2012), σε ασθενείς με επιληψία 

κροταφικού λοβού τα πυραμιδικά κύτταρα του ιπποκάμπου και τα κοκκώδη κύτταρα της οδοντωτής 
έλικας, εμφανίζουν μειωμένη πυκνότητα στις ακάνθους (Scheibel et al., 1974; Isokawa and Levesque, 
1991; Belichenko and Dahlstrom, 1995; von Campe et al., 1997; Blumcke et al., 1999; Freiman et al., 
2011).  Αλλά και σε πυραμιδικά κύτταρα του νεοφλοιού, παρόμοια ευρήματα για απώλεια ακάνθων και 
δενδρίτες με διογκώσεις (varicose swelling) έχουν αναφερθεί (Mutani et al., 1994; Kitaura et al., 2011).  
Ωστόσο, μελέτες στις προαναφερθείσες περιοχές, πάλι σε ανθρώπινο ιστό, έχουν δείξει αλλαγές που 
αφορούν στο μήκος, το σχήμα και τις διακλαδώσεις των δενδριτών, αλλά και σε τοπική αύξηση των 
ακάνθων (Multani et al., 1994; Belichenko et al., 1994b; Isokawa, 1997; von Campe et al., 1997; 
Blumcke et al., 1999; Freiman et al., 2011). 

  
Παρόμοιες ανωμαλίες στους δενδρίτες και στις ακάνθους έχουν δειχθεί και σε ζωικά μοντέλα 

επιληψίας.  Το ερώτημα είναι πότε και πώς οι παρατηρούμενες αυτές ανωμαλίες λαμβάνουν χώρα στη 
χρόνια επιληψία.  Υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκφύλιση των δενδριτών που παρατηρείται αργότερα, κατά 
τη χρόνια φάση, δεν αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα των αρχικών οξέων κρίσεων, αλλά ότι οι 
εναπομείναντες νευρώνες υπόκεινται σε σημαντικές αλλαγές στη μoρφολογία των δενδριτών τους και 
τον αριθμό των ακάνθων κατά τη χρόνια φάση.  Ακόμα και οι αρχικές βλάβες ή απώλειες των spines από 
τις οξείες κρίσεις, δεν είναι μόνιμες.  Οι άκανθες μπορούν να επανέλθουν 15 ημέρες μετά  (Isokawa, 
1998).  Εάν ένα μοντέλο επιληψίας δεν προκαλεί κατάσταση επιληψίας ή αργότερα αυθόρμητες κρίσεις, 
δεν μπορεί να υπάρξει εκφυλισμός των ακάνθων.  Επομένως, οι αλλαγές των ακάνθων, κατά τη χρόνια 
φάση της επιληψίας, θα μπορούσαν να υποδεικνύουν και μια συσχέτισή τους με τη δημιουργία των 
κρίσεων (π.χ. αυθόρμητες κρίσεις).  Πιο πρόσφατη μελέτη σε μοντέλο πρόκλησης επιληψίας με καϊνικό 
οξύ (Guo, Arnspiger, Rensing, & Wong, 2012), έδειξε παρόμοια αποτελέσματα.  Επιληπτικές κρίσεις, 
ακόμα και πολύ μικρής διάρκειας (<5 λεπτά) προκάλεσαν απώλεια ακάνθων και ανωμαλίες στους 

Εικόνα 2. Συχνές παθολογικές αλλαγές των ακάνθων στην επιληψία: Α) Αύξηση της 
πυκνότητας. B) Μείωση της πυκνότητας. C) Αλλαγές στο μέγεθος ή τη μορφολογία. D) 
Απώλεια ακάνθων με δενδριτική αναδίπλωση (beading)  (Wong & Guo, 2012). 
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δενδρίτες (beading), ενώ αυξανομένης της διάρκειας του, οι παρατηρούμενες βλάβες ήταν όλο και πιο 
έντονες.  Όσο μικρότερης διάρκειας ήταν η κρίση, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η παρατηρούμενη 
αποκατάσταση των ανωμαλιών, μετά από μερικές εβδομάδες, ενώ στην περίπτωση επαγωγής 
παρατεταμένων κρίσεων, η αποκατάσταση ήταν σχεδόν μη αναστρέψιμη.        

Παρά το πλήθος μελετών σε ασθενείς και μοντέλα επιληψίας και τα σημαντικά ευρήματα 
σχετικά με τις αλλαγές σε αριθμητικό επίπεδο και επίπεδο μορφολογίας, το ερώτημα που τελικά 
παραμένει είναι εάν η παθολογία των ακάνθων αποτελεί αιτία ή είναι το αποτέλεσμα της επιληψίας.  
Εφόσον ο βασικός μηχανισμός επαγωγής επιληψίας, ανεξάρτητα την αιτιολογία της, είναι η καταστροφή 
της ισορροπίας μεταξύ διέγερσης και αναστολής, που οδηγεί σε υπερδιεγερσιμότητα, θα ήταν λογική η 
υπόθεση ότι ανωμαλίες στις άκανθες μπορούν να προάγουν την πρόκληση επιληψίας.  Λόγω του ρόλου 
των ακάνθων στη συναπτική διαβίβαση, αλλαγές στη δομή ή τη λειτουργία τους θα μπορούσε να 
προκαλέσει αλλαγές και στη διέγερση των νευρώνων.  Βέβαια, εκ πρώτης όψεως η απώλειά τους θα 
σήμαινε ότι τα κύτταρα οδηγούνται σε μειωμένη διέγερση.  Ωστόσο, η μειωμένη διέγερση θα μπορούσε 
να επηρεάζει περισσότερο τα ανασταλτικά κυκλώματα του εγκεφάλου, οδηγώντας σε μειωμένη 
αναστολή και άρα υπερίσχυση της διεγερσιμότητας.  Από την άλλη, όπως έχει ξεκάθαρα δειχθεί από τις 
μελέτες με ζωικά μοντέλα επιληψίας, η επαγωγή ακόμα και σύντομων επιληπτικών κρίσεων, μπορεί να 
προκαλέσει ανωμαλίες τόσο στη δενδριτική μορφολογία (εκφυλισμό νευρώνων), όσο και σε απώλεια 
ακάνθων.  Ο παθολογικός αυτός φαινότυπος γίνεται ακόμα πιο έντονος σε πιο σοβαρές μορφές 
επιληπτικών κρίσεων (status epilepticus).  Παρόλα αυτά, μοριακοί, κυτταρικοί ή άλλοι μηχανισμοί που 
ίσως ενεργοποιούνται από την προκαλούμενη υπερδιεγερσιμότητα και οδηγούν στις παραπάνω αλλαγές, 
δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, εκτός από περιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί και γενικές αρχές 
μηχανισμών που διέπουν ορισμένα είδη επιληψίας.   

 
 
 
 

5. ΠΡΩΤΕΪΝΗ cFos 

5.1 Γενικά  

Το c-Fos είναι μία πυρηνική φωσφο-πρωτεΐνη που δρα ως μεταγραφικός παράγοντας και 
κωδικοποιείται από το γονίδιο FOS, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των immediate-early γονιδίων 
(Immediate Early Genes-IEGs).  Τα γονίδια αυτά εμφανίζουν ταχεία και παροδική ενεργοποίηση από 
διάφορα κυτταρικά ερεθίσματα, άρα και μετά από ενεργοποίηση των νευρικών κυττάρων.  Η πρώτη 
ένδειξη για την εξαρτώμενη από κάποιο ερέθισμα μεταγραφή των IEGs, παρουσιάστηκε το 1985 
(Greenberg, Greenepff, & Ziffll, 1985), όταν παρατηρήθηκε ότι ο νευρικός και ο επιδερμικός αυξητικός 
παράγοντας επάγουν τη μεταγραφή του γονιδίου Fos σε κυτταρικές σειρές PC12.  Ακολούθησαν και 
άλλες μελέτες, οι οποίες τελικά απέδειξαν ότι τα σηματοδοτικά μονοπάτια των ιόντων ασβεστίου έχουν 
κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση της μεταγραφής, μετά από συναπτικά γεγονότα στους νευρώνες, όπως 
αναφέρεται και από τους West et al., 2011.  Αλλά ακόμα και απουσία ερεθίσματος, το Fos και άλλα 
IEGs, εκφράζονται σε χαμηλά επίπεδα.  Η κύρια λειτουργία της πρωτεΐνης cFos είναι η ρύθμιση της 
έκφρασης άλλων γονιδίων (Late response genes ή Late Genes-LGs) που ενεργοποιούνται αργότερα.  
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Συνοπτικά, το cFos ετεροδιμερίζεται με την πρωτεΐνη cJun - έναν επίσης μεταγραφικό παράγοντα - με τη 
βοήθεια των φερμουάρ λευκίνης που φέρουν και οι δύο,  σχηματίζοντας το σύμπλεγμα AP-1 (activator 
protein-1).  Το σύμπλεγμα προσδένεται σε συγκεκριμένες αλληλουχίες-στόχους των γονιδίων που 
πρόκειται να ενεργοποιήσει.  Γενικά το cFos είναι μία ασταθής πρωτεΐνη, αλλά η φωσφορυλίωσή της σε 
κατάλοιπα σερίνης, προτείνεται σαν μηχανισμός σταθεροποίησης του μορίου (όπως αναφέρεται και από 
τους (Takeuchi et al., 2001).    

Συγκεντρώνοντας τους λόγους για τους οποίους οι νευροεπιστήμονες χρησιμοποιούν ευρέως το 
cFos σαν δείκτη νευρωνικής ενεργοποίησης στο ΚΝΣ (Kovács, 2008), έχουμε  : (1) εκφράζεται σε 
χαμηλά επίπεδα σε φυσιολογικές συνθήκες, (2) η έκφρασή του είναι στερεότυπη μετά από εξωκυττάρια 
σήματα (νευροδιαβιβαστές, ιόντα, φάρμακα, κ.α.) και (3) παροδική, (4) η ανίχνευση τόσο του mRNA 
όσο και της ίδιας της πρωτεΐνης είναι απλή και (5) μπορεί να συνδυαστεί ταυτόχρονα με άλλους δείκτες, 
(6) καθώς αποτελεί μέρος του συμπλέγματος AP-1, η ενεργοποίησή του συνδέεται με τη μεταγραφή των 
LGs στα κύτταρα στόχους.   Επομένως, αυξημένα επίπεδα του mRNA ή της πρωτεΐνης σε ένα νευρώνα, 
υποδηλώνουν πρόσφατη δραστηριότητα στο κύτταρο αυτό.    

Στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, τα βασικά επίπεδα έκφρασης του cFos και άλλων IEGs 
είναι χαμηλά, ωστόσο, κάποιες περιοχές μπορεί να εμφανίζουν συνεχή ενεργότητα στην πρωτεΐνη.  Όπως 
πρόσφατα βρέθηκε (Marrone, Schaner, Mcnaughton, Worley, & Barnes, 2008), η έκφραση των IEGs 
στον ιππόκαμπο, σε συνθήκες ηρεμίας, δεν είναι τυχαία, αντιθέτως, αντικατοπτρίζει πρόσφατες 
εμπειρίες.  Από την άλλη, απουσία έκφρασης cFos σε ομάδες κυττάρων, δεν αποκλείει τη συμμετοχή 
τους στη λειτουργία ενός κυκλώματος.  Όπως ειπώθηκε και νωρίτερα, η έκφραση του cFos είναι 
παροδική.  Μετά από ένα οξύ ερέθισμα, τα μέγιστα επίπεδα mRNA επιτυγχάνονται 30 λεπτά αργότερα, 
ενώ της πρωτεΐνης 90-120 λεπτά μετά το ερέθισμα (Εικόνα 3). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 . Ένα γενικό προφίλ των επιπέδων του mRNA και των πρωτεϊνών 
των IEGs, σε σχέση με το χρόνο. Το μέγιστο των επιπέδων mRNA 
εμφανίζεται μισή ώρα μετά την πρόκληση της επαγωγής, ενώ της 
πρωτεΐνης σχεδόν 2 ώρες μετά. (Kovács, 2008) 
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Η ενεργοποίηση της έκφρασης του cFos, όπως και άλλων IEGs, περιλαμβάνει μία σειρά από 
ενδοκυττάρια γεγονότα.  Όλα ξεκινούν με την είσοδο ιόντων ασβεστίου, αμέσως μετά από ένα συναπτικό 
ερέθισμα. Η αύξηση των επιπέδων ασβεστίου στο κύτταρο, αλλά και στον πυρήνα, ενεργοποιεί 
ρυθμιστικές πρωτεΐνες και σηματοδοτικούς μηχανισμούς για την άρση της καταστολής της μεταγραφής.  
Μηχανισμοί φωσφορυλιώσεων και αποφωσφορυλιώσεων επιτρέπουν, τελικά τη μεταγραφή και εν 
συνεχεία τη μετάφραση των μεταγράφων του cFos. 

 

5.2 Περιοχές ενεργοποίησης 
Τεχνικές όπως in situ hybridization και ανοσοϊστοχημεία, έχουν αποκαλύψει την έκφραση του 

cFos σε μελέτες περιοχών και υποπληθυσμών κυττάρων του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται μετά την 
επαγωγή επιληπτικών κρίσεων.  mRNA και πρωτεΐνη επάγονται σε υψηλά επίπεδα, μετά από κρίσεις 
επαγόμενες από πιλοκαρπίνη, τόσο στο θάλαμο όσο και στο φλοιό.  Αποτελέσματα και άλλων μελετών, 
εμπλέκουν θαλαμικούς και φλοιικούς νευρώνες στην έναρξη ή/και στην επέκταση των μεταιχμιακών 
επιληπτικών κρίσεων (όπως αναφέρουν οι Andrioli, Fabene, Cavalheiro, & Bentivoglio, 2009).  
Επιπλέον, αυξημένη έκφραση του cFos στο μεταιχμιακο-φλοιικό κύκλωμα, δηλαδή σε περιοχές όπως ο 
απιοειδής φλοιός, ο ενδορρινικός φλοιός και οι πυρήνες της αμυγδαλής, προτείνει τη συμμετοχή των 
περιοχών αυτών στη δημιουργία των κρίσεων (Morimoto, Fahnestock, & Racine, 2004).  Ωστόσο, οι 
περισσότερες μελέτες στρέφονται κυρίως γύρω από την περιοχή του ιπποκάμπου.  Για παράδειγμα (σε 
μοντέλο επιληψίας κροταφικού λοβού σε μύες (Houser, Zhang, Peng, Huang, & Cetina, 2012) 
παρατηρήθηκε ελαφριά έκφραση του cFos σε πολλά κοκκώδη κύτταρα, η οποία προηγείτο της έντονης 
έκφρασης σε GABAεργικούς νευρώνες της οδοντωτής έλικας.  Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή, βρέθηκε 
πρόωρη (15 λεπτά μετά την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης) και εκτεταμένη ενεργοποίηση των κυττάρων 
της οδοντωτής έλικας, η οποία ενώ αρχικά περιοριζόταν μόνο στα κοκκώδη, στη συνέχεια επεκτάθηκε 
και στα κύτταρα του hilus, με όλο και πιο έντονη ενεργοποίηση στο πέρασμα του χρόνου (από 15-30 
λεπτά).   Επίσης, περιοχές του ιπποκάμπου όπως  CA3, CA1 και ο ενδορρινικός φλοιός έδειξαν αυξημένη 
έκφραση του cfos μετά την ενεργοποίηση στα κοκκώδη κύτταρα (διαδοχικές συνδέσεις του ιπποκάμπιου 
σχηματισμού).   Η ενεργοποίηση των ενδονευρώνων αποδείχτηκε σχετικά καθυστερημένη σε σχέση με 
τα κοκκώδη κύτταρα.  Πιθανότατα αυτό να οφείλεται σε διαφορές στις ενδογενείς ιδιότητες, μεταξύ των 
διαφορετικών τύπων κυττάρων, όπως οι υποδοχείς ή πρωτεΐνες που προσδένονται με ασβέστιο.  Από την 
άλλη, μελέτες έχουν δείξει χαμηλή έκφραση του cFos στα κοκκώδη κύτταρα μία ώρα μετά από 
αυθόρμητη επιληπτική κρίση, παρά την έντονη χρώση των ενδονευρώνων για το cFos, κάτι που πιθανόν 
αντικατοπτρίζει μία ήπια ενεργότητα στα  κοκκώδη κύτταρα κατά την έναρξη της κρίσης, καθώς αυτά 
υπεραναστέλλονται από τους ενδονευρώνες.  Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, μπορεί να οφείλονται σε 
διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδών και μοντέλων που χρησιμοποιούνται.  Σε μελέτη όπου 
χρησιμοποιήθηκαν Wistar rats (Fabene, Andrioli, Priel, Cavalheiro, & Bentivoglio, 2004), βρέθηκε ότι, 
μετά από επαγωγή επιληπτικών κρίσεων με πιλοκαρπίνη και 3 ώρες μετά την εμφάνιση των κρίσεων, τα 
θετικά σε cFos κύτταρα ήταν περισσότερα στην περιοχή της οδοντωτής έλικας και λιγότερα στις 
υποπεριοχές του Ammon’s horn και του hilus. 

Όσον αφορά στη δράση του cFos στη διεγερσιμότητα των κυττάρων, έχει βρεθεί ότι τα βασικά 
επίπεδα της πρωτεΐνης συνεισφέρουν στη ρύθμιση της έκφρασης των υποδοχέων GluR6, στον ιππόκαμπο 
(J. Zhang et al., 2002).  Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι ο παράγοντας BDNF και οι υποδοχείς του TrkB 
και p75NTR εμπλέκονται στους νευροπροστατευτικούς μηχανισμούς που δρουν μετά από πρόκληση 
επιληπτικών κρίσεων με καϊνικό οξύ (όπως αναφέρεται στην ίδια μελέτη).  Το cfos, μέσω του 
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σχηματισμού του συμπλέγματος AP1, ρυθμίζει τον BDNF, ώστε ο τελευταίος να δράσει υπέρ της 
επιβίωσης των κυττάρων μετά από υπερβολική διέγερση.  Μέσω των δύο αυτών κυτταρικών 
μηχανισμών, το cFos  φαίνεται να συμβάλλει στην κατάλληλη διεγερσιμότητα και την προστασία των 
νευρικών κυττάρων από πιθανές καταστάσεις διεγερσιτοξικότητας.   

 
 
 

 

6. ΠΡΩΤΕΪΝΗ Rac1 

6.1 Γενικά 
Η Rac1, ή αλλιώς Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, είναι μια μικρή Rho-GTPάση.  Οι 

Rho GTPάσες ανήκουν στην υπεροικογένεια των Ras πρωτεϊνών, η οποία περιλαμβάνει πολλές δεκάδες 
μικρών GTPασών.  Οι πρωτεΐνες αυτές συμμετέχουν σε πληθώρα διεργασιών που συμβαίνουν στο 
κύτταρο, όπως η ανάπτυξη, η διαφοροποίηση, η οργάνωση του κυτταροσκελετού και η μεταφορά 
λιπιδικών κυστιδίων.  Είναι ομόλογες των Ga πρωτεϊνών και όπως και οι τελευταίες, εναλλάσσονται 
μεταξύ ενεργής και ανενεργής κατάστασης, όταν προσδένονται με GTP και GDP, αντίστοιχα.  Οι Rho-
GTPάσες συγκεκριμένα, εμπλέκονται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, στην 
κινητικότητα, την προσκόλληση, την απόπτωση, την έκφραση γονιδίων και την εκκριτική οδό των 
κυττάρων, εμφανίζοντας ιστοειδική και περιορισμένη χρονικά έκφραση, καθώς και επιλεκτική έκφραση 
σε διαφοροποιημένες μεταβολικές λειτουργίες των κυττάρων (Boureux, Vignal, Faure, & Fort, 1997).  
Στην οικογένεια των Rho-GTPασών, εκτός από τη Rac1 ανήκουν και οι Rac2 και Rac3.  Η Rac2 
εκφράζεται κυρίως στο αιμοποιητικό σύστημα και η Rac3 κατά κύριο λόγο στο νευρικό.  Αντίθετα, η 
Rac1 εμφανίζει πιο ευρύ φάσμα έκφρασης, καθώς έχει βρεθεί να εκφράζεται σε κύτταρα του 
αιμοποιητικού συστήματος (T-cells, B-cells), του δέρματος και στο νευρικό σύστημα για το σχηματισμό 
ελύτρων μυελίνης (Bustelo, Sauzeau, & Berenjeno, 2007).  Λόγω της ευρείας έκφρασής της, 
πειραματόζωα από τα οποία το γονίδιο έχει πλήρως διαγραφεί (knock out ζώα) πεθαίνουν κατά τα 
πρώιμα εμβρυικά στάδια (Sugihara et al., 1998).  

Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει το σημαντικό ρόλο της Rac1 στη ρύθμιση της αύξησης των 
αξόνων και των δενδριτών των νευρικών κυττάρων και της δημιουργίας των δενδριτικών δένδρων. Όπως 
έδειξε και η έρευνα των Gualdoni, Albertinazzi, Corbetta, Valtorta, & Curtis, 2007  σε πυραμιδικούς 
νευρώνες του ιπποκάμπου, η Rac 1 είναι κυρίως απαραίτητη για την ανάπτυξη των δενδριτών και δεν 
απαιτείται για την αρχική εγκαθίδρυση της πολικότητας των κυττάρων και την ανάπτυξη των αξόνων.  
Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η ιδιοσυστατικά ενεργή Rac1 οδηγεί σε δημιουργία πολλών μικρών ακάνθων 
και αντίθετα, απώλεια της λειτουργίας της προκαλεί ελάττωση της πυκνότητας των ακάνθων ή 
μετατροπή τους σε μακριές, λεπτές προεκβολές που μοιάζουν με φιλοπόδια (όπως αναφέρεται στην 
ανασκόπηση των (Calabrese et al., 2012).  Γενικά, η Rac 1 συμβάλλει στον πολυμερισμό της ακτίνης, 
στον προσανατολισμό του MTOC (Microtubule organizing center) και στο cell-cell adhesion, ως εκ 
τούτου ενορχηστρώνει τη συγκρότηση των δομών που περιέχουν ακτίνη, όπως τα λαμελιπόδια, οι οποίες 
με τη σειρά τους εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως η μετανάστευση και η επέκταση των κυττάρων.   
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Εικόνα 4. Σχηματική απεικόνιση των βασικών συστατικών  των spines (Calabrese et al., 
2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συμμετοχή της Rac1 στη μεσοκίνηση του πυρήνα μεταξύ των φάσεων G1 και S του 
κυτταρικού κύκλου στα προγονικά κύτταρα του φλοιού, αποκαλύφθηκε με μελέτες απενεργοποίησής της 
από συγκεκριμένες περιοχές του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου του εμβρύου, όπως η μελέτη των (Chen et 
al., 2007), στην οποία χρησιμοποιήθηκε conditional knockout σειρά μυών.  Στα ζώα αυτά η Rac1 είχε 
απενεργοποιηθεί από την κοιλιακή ζώνη (Ventricular Zone –VZ) του τελεγκεφάλου.  Τα ευρήματα 
αφορούσαν σε σοβαρές ανωμαλίες στην αξονογένεση και στην ακτινωτή μετανάστευση των νευρώνων 
του φλοιού, ακόμα και σε κυτταρικό θάνατο των αναπτυσσόμενων νευρώνων.  Επιπλέον, απουσίαζαν οι 
ενδονευρώνες του φλοιού που προέρχονταν από τη Medial Ganglionic Eminence (MGE).   

 

6.2 Rac1 conditional knock out ποντίκια  
Πρόσφατα (Vidaki et al., 2011)  αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Rac1 στη μετανάστευση των 

προγονικών κυττάρων των ενδονευρώνων που προέρχονται από την περιοχή MGE.  Οι ερευνητές 
εμπόδισαν επιλεκτικά την έκφραση της Rac1 στα κύτταρα αυτά, τα οποία φυσιολογικά μεταναστεύουν 
από την MGE για να σχηματίσουν τους GABAεργικούς ενδονευρώνες του φλοιού.  Για να το πετύχουν 
αυτό, χρησιμοποίησαν την τεχνολογία LoxP/Cre.  Συγκεκριμένα, συνδύασαν μία σειρά από διαγονιδιακά 
ποντίκια στα οποία η ρεκομπινάση Cre βρισκόταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή του Nkx2.1 (Fogarty et 
al., 2007) με σειρά ζώων που έφερε το γονίδιο της Rac1 μεταξύ 2 LoxP αλληλουχιών που αναγνωρίζει η 
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ρεκομπινάση (Walmsley et al., 2003).  Το γονίδιο Nkx2.1 κωδικοποιεί για ένα μεταγραφικό παράγοντα 
που εκφράζεται στην MGE και στην υποθαλάμια (preoptic) περιοχή της ωχράς σφαίρας  (pallidal) του 
τελεγκεφάλου.  Κατά την εμβρυική ανάπτυξη, πάνω από το 90% των κυττάρων της MGE (κοιλιακή και 
υποκοιλιακή ζώνη) που βρίσκονται στη φάση S του κυτταρικού κύκλου, εκφράζουν τον παράγοντα αυτό, 
μέχρι να ξεκινήσει η μετανάστευσή τους έξω από αυτήν.  Τότε  η έκφραση του Nkx2.1 περιορίζεται σε 
κάποιες ομάδες ενδονευρώνων του ραβδωτού.  Αντίθετα, στους ενδονευρώνες του εγκεφαλικού φλοιού 
σταματά.  Θέτοντας υπό τον έλεγχο του υποκινητή του Nkx2.1, η ρεκομπινάση εκφράζεται και αφαιρεί  
το γονίδιο της Rac1 από τα προγονικά κύτταρα των ενδονευρώνων του φλοιού που βρίσκονται στην 
MGE, στη φάση πολλαπλασιασμού.  Επιπλέον, στην ίδια μελέτη, πραγματοποιήθηκε και απαλοιφή του 
γονιδίου της Rac1 σε μεταμιτωτικούς ενδονευρώνες, χρησιμοποιώντας, κατά αντίστοιχο τρόπο, τον 
υποκινητή του γονιδίου του Lhx6.  Ο Lhx6 είναι επίσης ένας μεταγραφικός παράγοντας, ο οποίος 
ενεργοποιείται άμεσα από τον Nkx2.1 και εκφράζεται στους περισσότερους ενδονευρώνες του ραβδωτού 
και του φλοιού, που προέρχονται από την MGE από τη στιγμή που βγαίνουν από τον κυτταρικό κύκλο 
και καθώς μεταναστεύουν, μέχρι τη διαφοροποίησή τους (Cobos et al., 2005; Fogarty et al., 2007; 
Grigoriou, Tucker, Sharpe, & Pachnis, 1998; Lavdas, Grigoriou, Pachnis, & Parnavelas, 1999; Liodis et 
al., 2007).  Η έκφρασή του προσδιορίζει το πεπρωμένο των PV-θετικών (parvalbumin) και SST – θετικών 
(somatostatin) ενδονευρώνων, νευροχημικά και μορφολογικά .  Τα αποτελέσματα της μελέτης, οδήγησαν 
στο συμπέρασμα ότι απουσία της Rac1 από τα Nkx2.1 θετικά προγονικά κύτταρα ενδονευρώνων 
(προερχόμενα από την MGE), προκαλεί ανωμαλίες στον κυτταρικό κύκλο, διαταράσσοντας την πρόοδό 
τους από τη φάση G1 και οδηγώντας σε μειωμένη μετανάστευση των κυττάρων αυτών στις στιβάδες του 
φλοιού.  Συγκεκριμένα, μόνο το 50% των GABAεργικών ενδονευρώνων που προέρχονται από την MGE, 
καταφέρνουν τελικά να μεταναστεύσουν στο φλοιό και μάλιστα καθυστερημένα (εικόνα 5 Α-D).  Η 
μεγάλη πλειοψηφία των κυττάρων που στερούνται τη Rac1, συσσωρεύονται κοιλιακά στην MGE, στην 
περιοχή όπου γεννήθηκαν.  Αντίθετα, απώλεια της Rac1 από τους μεταμιτωτικούς ενδονευρώνες, δεν 
επηρεάζει την ανάπτυξή τους, ούτε σε αριθμό κυττάρων ούτε στην κατανομή τους.  Μέσα από την 
έρευνα αυτή, αποκαλύφθηκε ένα καινούριος ενδογενής ρόλος της πρωτεΐνης Rac1, ειδικός σε επίπεδο 
κυτταρικού πληθυσμού και αναπτυξιακού σταδίου.  Ρυθμίζοντας τα επίπεδα της κυκλίνης D και τη 
φωσφορυλίωση της Rb, μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση των προγονικών κυττάρων των 
ενδονευρώνων που γεννιούνται στην MGE, από τη φάση πολλαπλασιασμού στη φάση της 
μετανάστευσής τους στο φλοιό.  

Στα Rac1-conditional knock out ζώα, ο αριθμός των ενδονευρώνων του φλοιού που προέρχονται 
από την MGE είναι ο μισός από αυτόν που υπάρχει φυσιολογικά.  Η αναλογία μεταξύ των διαφορετικών 
τύπων ενδονευρώνων, ωστόσο, διατηρείται.  Έτσι, ακόμα και στα conditional knockout ζώα, το 80% των 
ελαττωματικών κυττάρων είναι PV και SST θετικοί ενδονευρώνες.  Φυσικά, ενδονευρώνες ανοσοθετικοί 
για τις πρωτεΐνες CR (Calretinin) και NPY (Neuropeptide Y) που έχουν προέλθει από τη CGE περιοχή 
του τελεγκεφάλου, δεν επηρεάζονται σε αριθμό (Vidaki et al., 2011).   
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7. Εμπλουτισμένο περιβάλλον: ‘A combination of complex inanimate and social 
stimulation’ (Rosenzweig, Bennett, Hebert, & Morimoto, 1978) – επιδράσεις του 

7.1 Γενικά 
Το εμπλουτισμένο περιβάλλον (ΕΠ) αναφέρεται στις συνθήκες στέγασης, κλουβιά ή θαλάμους 

εξερεύνησης, οι οποίες παρέχουν αυξημένα ερεθίσματα σε σχέση με τις τυπικές συνθήκες στέγασης και 
ενισχύουν τις κινητικές, τις αισθητικές και τις γνωστικές λειτουργίες των ζώων.  Τα κλουβιά αυτά είναι 
μεγαλύτερα από τα τυπικά για να μπορούν να περιλαμβάνουν αντικείμενα, που μπορούν να ποικίλλουν 
στο σχήμα, το μέγεθος, την υφή, ακόμα και την οσμή ή το χρώμα, καθώς και έναν τροχό στον οποίο τα 
ζώα μπορούν τρέχουν.   Πολλές φορές το ΕΠ μπορεί να επιδρά θετικά και στην κοινωνικότητάς τους, με 
τη στέγαση μεγάλου αριθμού ζώων ανά κλουβί (Nithianantharajah & Hannan, 2006).  Με λίγα λόγια, ο 
όρος περιγράφει τα στοιχεία της πολυπλοκότητας (complexity) και της καινοτομίας, ‘του καινούριου’ 
(novelty). 

 

7.2 Επιδράσεις στο φυσιολογικό εγκέφαλο 
Η ιδέα του ΕΠ έχει περιγραφεί σε επιστημονικό επίπεδο εδώ και δεκαετίες (Hebb,1947).  Από 

τότε έχει γίνει μεγάλος αριθμός μελετών σε πειραματόζωα, όπως τα τρωκτικά, σχετικά με τις επιδράσεις 
του στο νευρικό σύστημα, τόσο σε μοριακό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο.  Όπως αναφέρεται στην 
ανασκόπηση των (Nithianantharajah & Hannan, 2006), το ΕΠ μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο 
μέγεθος και το πάχος του φλοιού, αλλά και λιγότερο μακροσκοπικές αλλαγές, όπως η αύξηση του μήκους 
και του αριθμού των δενδριτών ή των spines, του μεγέθους των συνάψεων σε υποπληθυσμούς νευρώνων 
και της γλοιογένεσης.  Έχει δειχθεί, επίσης, ότι μπορεί να αυξήσει τη νευρογένεση στον ιππόκαμπο.  Σε 
μοριακό επίπεδο, το ΕΠ δρα οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές στην έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται 

Εικόνα  5.  Χρώση των ενδονευρώνων του βαρελοειδούς φλοιού σε ετερόζυγα και Rac1 conditional 
knockout ζώα Α,A’) Σήμανση με YFP (Yellow-fluorescent protein) των προερχόμενων από την MGE 
ενδονευρώνων B,B’) Σήμανση των προερχόμενων από την MGE PV- και SST- θετικών ενδονευρώνων   
C, C’ και D,D’) Σήμανση των PV- και SST- θετικών ενδονευρώνων, που προήλθαν από την MGE, 
αντίστοιχα. Ε) Περιοχή του βαρελοειδούς φλοιού (Vidaki et al.,2011) 
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στην πλαστικότητα και τη συναπτική λειτουργία του εγκεφάλου, όπως οι νευροτροφίνες και οι 
συναπτικές πρωτεΐνες.  Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει την επαγόμενη από το ΕΠ αύξηση του BDNF 
και του NGF, σε αρουραίους, μετά από παραμονή τους σε συνθήκες ΕΠ, αλλά και των συναπτικών 
πρωτεϊνών συναπτοφυσίνη και PSD-95.  Τέτοιου είδους αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία 
και την πλαστικότητα του εγκεφάλου, τροποποιώντας τη συναπτική διαβίβαση και ενδυναμώνοντας τα 
νευρικά κυκλώματα, είτε με τη δημιουργία καινούριων συνάψεων, ή ακόμα και διευκολύνοντας τη 
νευρογένεση σε κάποιες περιοχές, όπως ο ιππόκαμπος.  Ο ρόλος του ΕΠ στην παραγωγή και  
ενεργοποίηση των συστημάτων των νευροδιαβιβαστών, όπως η ακετυλοχολίνη, η νοραδρεναλίνη, η 
σεροτονίνη και τα οπιοειδή, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δρώντας πάντα ευνοϊκά.  
Αναμενόμενο είναι τέτοιου είδους επιδράσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου να επηρεάζουν και τη 
συμπεριφορά των ζώων.  Συγκεκριμένα, έχει δειχθεί ότι το ΕΠ ενισχύει τις λειτουργίες της μνήμης και 
της μάθησης.  Μάλιστα, όταν στα πλαίσια του ΕΠ περιλαμβάνεται και η άσκηση των ζώων σε τροχούς, ο 
βαθμός βελτίωσης της μάθησης, ιδιαίτερα της χωρικής, ίσως είναι μεγαλύτερος (όπως αναφέρεται στο 
(Praag, Kempermann, & Gage, 2000).  Ακόμα και σε ηλικιωμένα ζώα, η εξασθένιση της μνήμης μπορεί 
να καθυστερήσει.  Επίσης, μπορεί να μειώσει την αγχώδη συμπεριφορά  που συχνά παρατηρείται σε ζώα 
που ζουν σε τυπικά κλουβιά.  Τέλος, ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, έχει δειχθεί ότι αυξάνει τη 
συμπεριφορά εξερεύνησης των ζώων.   

 

7.3 Επιδράσεις στον παθολογικό εγκέφαλο  
Η θετική δράση του ΕΠ, δεν περιορίζεται στο φυσιολογικό εγκέφαλο.  Σε πολλές παθολογικές 

καταστάσεις, όπως νευρολογικές διαταραχές ή επίκτητες βλάβες, το ΕΠ έχει ευεργετική δράση.  Μελέτες 
σε πειραματόζωα, έχουν δείξει ότι  σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βελτιώσει τον παθολογικό 
φαινότυπο ή να καθυστερήσει την έναρξη των συμπτωμάτων της ασθένειας, ακόμα και να αποτρέψει την 
εμφάνιση κάποιων από αυτά.  Οι επιδράσεις στο επίπεδο συμπεριφοράς, αντικατοπτρίζουν τις 
νευροανατομικές, κυτταρικές και μοριακές αλλαγές που προκαλεί.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν μελέτες σε μοντέλα ζώων με ασθένεια Huntington ή Parkinson.  Στην πρώτη περίπτωση, τα 
ζώα εμφάνισαν καθυστερημένη έναρξη και βραδεία πρόοδο των κινητικών συμπτωμάτων, ενώ 
παρατηρήθηκε διάσωση του εκφυλισμού του φλοιού (Spires et al., 2004).  Στο μοντέλο για το Parkinson, 
τα ζώα εμφάνισαν αυξημένη ανθεκτικότητα σε προσβολή από MPTP, ενώ η απώλεια DA νευρώνων ήταν 
μειωμένη και τα επίπεδα του BDNF βρέθηκαν αυξημένα (Spires et al., 2004).  Ακόμα, σε μοντέλο 
αρουραίων για την επίδραση του ΕΠ μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η ανάκαμψη των κινητικών 
ικανοτήτων των ζώων ήταν βελτιωμένη (Risedal et al., 2002).   Γενικά, το ΕΠ μπορεί να είναι ωφέλιμο 
είτε όταν τα ζώα έχουν ζήσει σε αυτό πριν είτε μετά την εμφάνιση του παθολογικού φαινοτύπου.   

7.4 ΕΠ και επιληψία 
Εκτός από τις προαναφερθείσες διαταραχές, το ΕΠ μπορεί να δράσει θετικά και στην περίπτωση 

της επιληψίας.  Στα πλαίσια του ΕΠ εισέρχεται και η σωματική άσκηση.  Ασθενείς, ωστόσο, με επιληψία, 
συχνά προειδοποιούνται να αποφεύγουν αθλητικές δραστηριότητας και σωματικές ασκήσεις, καθώς 
υπάρχει η λανθασμένη άποψη ότι αυτές οι δραστηριότητες χειροτερεύουν τις κρίσεις.  Μελέτες σε 
ασθενείς έχουν δείξει, ότι κρίσεις προκαλούμενες από άσκηση είναι σπάνιες και μάλλον η δράση της 
είναι ευεργετική στην αντιμετώπιση της διαταραχής, ακόμα και όταν ο τρόπος άθλησης περιλαμβάνει 
πολύ έντονη σωματική προσπάθεια, δεν έχει δειχθεί ότι εντείνεται η εμφάνιση των κρίσεων (Camilo, 
Albuquerque, Vancini, & Arida, 2009).  Κάποιες μελέτες έχουν προτείνει ότι η άσκηση μπορεί να 
αυξάνει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων και να λειτουργεί ακόμα και προστατευτικά (de Lima et al., 
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2011).  Μελέτες σε πειραματόζωα με επιληπτικό φαινότυπο, έχουν πραγματοποιηθεί εκτενώς, 
αναλύοντας γενικότερα την επιρροή ενός εμπλουτισμένου με ερεθίσματα περιβάλλοντος που διεγείρουν 
τις αισθήσεις, την αντίληψη και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ζώων, είτε τη δράση της σωματικής 
δραστηριότητας.  Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι τα ζώα που έχουν μεγαλώσει σε ΕΠ, εμφανίζουν 
μειωμένη ευπάθεια στις επιληπτικές κρίσεις και μειωμένο νευροεκφυλισμό του ιπποκάμπου. 

Μία από τις πρώτες έρευνες που πρότεινε ότι το ΕΠ μπορεί να δράσει περιορίζοντας τις 
επιληπτικές κρίσεις, ήταν αυτή των Young, Lawlor, Leone, Dragunow, & During, 1999.  Οι ερευνητές 
χρησιμοποίησαν το μοντέλο πρόκλησης επιληψίας με καϊνικό οξύ σε αρουραίους οι οποίοι είχαν 
παραμείνει για 3 εβδομάδες σε συνθήκες ΕΠ, πριν τη χορήγηση καϊνικού.  Μόνο ένα μικρό ποσοστό 
(17%) των ζώων αυτών εμφάνισαν κάποια ήπια συμπτώματα των κρίσεων και κανένα δεν εμφάνισε πιο 
σοβαρό φαινότυπο, ακόμα και μετά από δεύτερη χορήγηση καϊνικού οξέος, όπου κανένα από τα ζώα του 
ΕΠ δεν εμφάνισε επιληπτικό φαινότυπο, σε αντίθεση με  την ομάδα που είχε μεγαλώσει σε τυπικές 
συνθήκες.  Παράλληλα, στην ίδια μελέτη, στα ΕΠ ζώα δεν παρατηρήθηκε νευροεκφύλιση του  
ιπποκάμπου, όπως βρέθηκε στην ομάδα ελέγχου, όπου οι περιοχές CA1 και CA3 εμφάνισαν σημαντική 
απώλεια κυττάρων.  Τα αποτελέσματα αυτά, πρότειναν ότι το ΕΠ παρέχει αντοχή στην εμφάνιση 
επιληπτικών κρίσεων που προκαλούνται από ουσίες όπως το καϊνικό και παράλληλα, αποτρέπει τη 
νευροεκφύλιση του ιπποκάμπου.  Σε συμφωνία με τα παραπάνω, έρχεται και η έρευνα των Auvergne et 
al. (2002), στην οποία έδειξαν ότι η έκθεση ενήλικων αρουραίων σε ΕΠ, πριν από την επαγωγή amygdala 
kindling seizures,  αυξάνει τον ουδό εμφάνισης του επιληπτικού φαινοτύπου (όπως αναφέρεται από τους  
(Dhanushkodi & Shetty, 2008).  Μία πιο πρόσφατη έρευνα (Manno & Macchi, 2011), πραγματοποιήθηκε 
σε διαγονιδιακά ποντίκια (Q54), τα οποία φέρουν μία μετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί για την 
υπομονάδα Scn2a του καναλιού νατρίου Nav1.2.  Πρόκειται για ένα γενετικό μοντέλο επιληψίας 
κροταφικού λοβού και στη συγκεκριμένη έρευνα, τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν, είχαν γεννηθεί και σε 
ΕΠ.  Μετά από καταγραφές ΗΕΓ και  ιστοχημική ανάλυση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ζώα που 
είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει σε ΕΠ εμφάνιζαν μειωμένη συχνότητα αυθόρμητων επιληπτικών κρίσεων, 
ενώ τα πυραμιδικά κύτταρα του ιπποκάμπου και ενδονευρώνες του hilus της οδοντωτής έλικας, ήταν 
φυσιολογικά και αυξημένα σε αριθμό, αντίστοιχα, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Βασικό ερώτημα, ωστόσο,  είναι εάν η έκθεση σε ΕΠ μετά την επαγωγή επιληπτικού 
φαινοτύπου, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση μιας χρόνιας κατάστασης.  Από την άλλη, οι διαφορές 
των νεαρότερων ηλικιακά ζώων σε σχέση με τα ενήλικα, που παρατηρούνται για παράδειγμα, μετά την 
επαγωγή status epilepticus με χρήση λιθίου-πιλοκαρπίνης, όπως τα χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας, 
νευροεκφύλισης ή της τάσης να εμφανίσουν status epilepticus, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματική δράση του ΕΠ στα ενήλικα ζώα.  Όπως 
αναφέρουν οι (Dhanushkodi & Shetty, 2008), η έκθεση νεαρών ζώων σε ΕΠ μετά την εμφάνιση 
επιληπτικού φαινοτύπου, μπορεί να ελαττώσει το βαθμό θνησιμότητας και τη νευροεκφύλιση και να 
βελτιώσει τις γνωστικές λειτουργίες τους, υποδεικνύοντας ότι το ΕΠ μπορεί να αντιστρέψει μερικώς τις 
επιπτώσεις των επιληπτικών κρίσεων.    

 

Πέραν όμως, από ένα περιβάλλον διαβίωσης με πολλά ερεθίσματα, που προάγει ταυτόχρονα την 
κοινωνική αλληλεπίδραση, η επίδραση της φυσικής άσκησης, σε ζωικά μοντέλα επιληψίας, έχει βρεθεί 
να είναι θετική.  Τόσο η συχνότητα των κρίσεων όσο και η ευπάθεια για επακόλουθες κρίσεις μετά την 
άσκηση, έχουν βρεθεί μειωμένες.  Όπως συνοψίζονται στο (Arida, Scorza, & Terra, 2009), έρευνες 
εστιασμένες σε αρουραίους με επιληψία κροταφικού λοβού (επαγόμενη από πιλοκαρπίνη), έδειξαν 
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μείωση στη συχνότητα των κρίσεων που εμφάνιζαν τα ζώα που είχαν προπονηθεί, μετά την εμφάνιση της 
πρώτης αυθόρμητης κρίσης.  Επιπλέον, ο αριθμός των ζώων που εμφάνισαν κρίση κατά τη διάρκεια της 
σωματικής άσκηση, ήταν συντριπτικά μικρότερος από το συνολικό αριθμό.  Συγκεκριμένα, στην έρευνα 
των (Arida, Scorza, dos Santos, Peres, & Cavalheiro, 1999), μετά τη χορήγηση πιλοκαρπίνης, η 
συμπεριφορά των ζώων παρατηρήθηκε για 3 περιόδους: πριν την έναρξη της άσκηση, κατά την περίοδο 
που τα ζώα προπονούνταν (εθελοντικά ή με πρόγραμμα προπόνησης) και μετά το πέρας της περιόδου 
άσκησης. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η επίδραση της σωματικής άσκησης στην ομάδα με πρόγραμμα 
προπόνησης ήταν ευεργετική, καθώς η συχνότητα των κρίσεων δεν αυξήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 
πειράματος, ενώ κατά την περίοδο προπόνησης, εμφάνισε σημαντική μείωση.  Μία άλλη ερευνητική 
ομάδα (Mario et al., 2004), χρησιμοποιώντας το ίδιο μοντέλο επιληψίας σε αρουραίους που υποβλήθηκαν 
σε προπονητικό πρόγραμμα (άσκηση σε τροχό), μελέτησε την ηλεκτροφυσιολογική συμπεριφορά.  Η 
υπερδιεγερσιμότητα του ιπποκάμπου όπως έχει παρατηρηθεί σε αρουραίους με επιληψία, φάνηκε να 
μειώνεται μετά τη σωματική άσκηση.   

 

 

8. Σκοπός  
 

Στόχος της μελέτης αυτής ήταν η χρήση ενός μοντέλου μυός με αναπτυξιακά μειωμένη 
αναστολή, για την εξέταση πιθανού επιληπτικού φαινοτύπου ή μειωμένου ουδού για την έκφραση 
φαρμακολογικά επαγόμενων επιληπτικών κρίσεων, καθώς και της ενεργοποίησης του γονιδίου FOS μετά 
τις κρίσεις. Επίσης, εξετάσθηκαν οι πιθανές επιδράσεις του εμπλουτισμένου περιβάλλοντος σε επίπεδο 
επιβίωσης και επιληπτικού φαινοτύπου, στα φυσιολογικά ζώα και στα ζώα με τη μειωμένη αναστολή. 
Τέλος, μελετήθηκε η δομή των δενδριτών, ως ένα βασικό τμήμα των νευρικών κυκλωμάτων που 
επηρεάζονται από την αναστολή.   
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Β. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

1. Πειραματόζωα 
 

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν αρσενικοί και θηλυκοί μύες, Nkx2.1-Cre-Directed 
Conditional Rac1-Deficient  (Rac1 fl/fl ;Nkx2.1 Tg(Cre) ;R26R-YFP +/- ) και αγρίου τύπου ή ετερόζυγοι μύες 
(Rac1 +/fl ;Nkx2.1 Tg(Cre) ;R26R-YFP +/-  και  Rac1 +/+ ;Nkx2.1 Tg(Cre) ;R26R-YFP +/-, αντίστοιχα)  (Vidaki et 
al., 2011),  ηλικίας 20 ημερών έως 4 μηνών, ανάλογα με την πειραματική διαδικασία που θα 
ακολουθούσε.  Τα μεταλλαγμένα ζώα δημιουργήθηκαν μετά από διασταύρωση  CD19 (Rac1 fl/fl ) με 
διαγονιδιακά ζώα C57BL/6/CBA (Nkx2.1 Tg(Cre)).  Το αλληλόμορφο ROSA26 fl-STOP-fl-YFP εισήχθηκε, σαν 
δείκτης που θα επέτρεπε την οπτικοποίηση των Rac1 μεταλλαγμένων κυττάρων, μέσω της φθορίζουσας 
πρωτεΐνης YFP, η οποία εκφράζεται, όταν η Cre ρεκομπινάση απομακρύνει μαζί με το γονίδιο της Rac1 
και την αλληλουχία STOP.  Τα conditional knock out και τα αγρίου τύπου ή ετερόζυγα ζώα θα 
αναφέρονται ως Rac1 knock out  και ομάδα ελέγχου (αγρίου τύπου), αντίστοιχα, στα Υλικά και 
Μεθόδους και στις εικόνες. 

Τα πειραματόζωα που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα χρώσης Golgi, καθώς και δύο από τις 
ομάδες ζώων που συμμετείχαν στα πειράματα επαγωγής επιληψίας, εκτρέφονταν σε τυπικά κλουβιά (2-4 
ζώα/κλουβί), υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτός (12 ώρες φως/12 ώρες 
σκοτάδι) και πρόσβαση στην τροφή και το νερό ad libitum.  Τα πειραματόζωα της δεύτερης και τρίτης 
ομάδας (στα πειράματα επιληψίας), γεννήθηκαν ή/και εκτράφηκαν σε συνθήκες εμπλουτισμένου 
περιβάλλοντος (ΕΠ): 1) τα κλουβιά των διασταυρώσεων περιείχαν ένα μικρό πλαστικό σπιτάκι, το οποίο 
χρησιμοποιούταν σαν φωλιά από τις μητέρες και κομμάτια από πλαστικό πλέγμα , 2) τα κλουβιά στα 
οποία τα ζώα μεταφέρονταν μετά τον απογαλακτισμό (4-5 ζώα/κλουβί), περιείχαν 2 γκρι πλαστικούς 
σωλήνες διαφορετικού σχήματος και έναν γαλάζιο πλαστικό τροχό για τρέξιμο.  Οι υπόλοιπες συνθήκες 
(υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτός) και η πρόσβαση στην τροφή και το νερό ήταν ίδιες και στις ομάδες 
ΕΠ. 

  
 
 

2. Πρωτόκολλο πιλοκαρπίνης 
 
Για την πρόκληση επιληψίας χρησιμοποιήθηκαν μύες ηλικίας 45 ημερών έως 4 μηνών. Τα ζώα 

χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, ανάλογα με τις συνθήκες ανατροφής τους: μύες που μεγάλωσαν σε τυπικό 
περιβάλλον (ομάδα ΤΠ), μύες που είχαν γεννήθηκαν σε εμπλουτισμένο περιβάλλον (ΕΠ) και 
μεταφέρθηκαν σε τυπικό κλουβί σε ηλικία 20 ημερών (ομάδα Ε-ΤΠ)  και μύες που γεννήθηκαν και 
μεγάλωσαν σε εμπλουτισμένο περιβάλλον (ομάδα ΕΠ).  Και στις 3 ομάδες εφαρμόστηκε το ίδιο 
πρωτόκολλο επαγωγής επιληψίας, με ενδοπεριτοναϊκή (i.p.) χορήγηση πιλοκαρπίνης , η οποία δρα ως μη-
ειδικός αγωνιστής των μουσκαρινικών υποδοχέων ακετυλοχολίνης.  Ελέγχθηκαν οι δράσεις τριών 
διαφορετικών δόσεων πιλοκαρπίνης (100, 200 και 300 mg/ml).  Για την αποφυγή των περιφερικών 
χολινεργικών επιδράσεών της, χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά μικρή δόση (1mg/kg) του χολινεργικού 
ανταγωνιστή σκοπολαμίνης (methylscopolamine) σε μορφή ώστε να μη διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό 
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φραγμό, 30 λεπτά νωρίτερα από τη χορήγηση πιλοκαρπίνης.  Τα πειραματόζωα της εικονικής ομάδας 
(ομάδα PBS) ενέθηκαν με συγκρίσιμη ποσότητα phosphate buffered saline (PBS), μετά τη σκοπολαμίνη.  
Αμέσως μετά τη χορήγηση της πιλοκαρπίνης ή του PBS, η συμπεριφορά των πειραματόζωων ελεγχόταν 
συνεχώς για την επαγωγή επιληψίας, είτε με άμεση παρακολούθηση είτε με καταγραφή με βιντεοκάμερα, 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών.  

Για την ανάλυση των συμπεριφορικών αποτελεσμάτων, ακολουθήθηκε η κλίμακα του Racine 
(Racine et al., 1972),  η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της έντασης των κρίσεων σε 
πειραματικά μοντέλα επιληψίας σε τρωκτικά.  Η κλίμακα αυτή τροποποιήθηκε ελαφρώς με κάποια 
στοιχεία από τη μελέτη (Lüttjohann, Fabene, & Luijtelaar, 2009).  

Η συμπεριφορά των ζώων αναλύθηκε βάσει των παρακάτω 6 σταδίων αυξανόμενης έντασης με 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

Στάδιο 1: απότομη διακοπή της συμπεριφοράς, ακινησία βλέμματος 
Στάδιο 2: περιλαμβάνει κινήσεις του στόματος και του προσώπου  
Στάδιο 3: Επαναλαμβανόμενες κινήσεις της κεφαλής, κάμψη και χορεία του αυχένα  
Στάδιο 4: Εμφάνιση νευρικών τικ στα μπροστινά άκρα των ζώων και παραμονή συνήθως σε 

καθιστή στάση 
Στάδιο 5: Έντονες συσπάσεις οι συσπάσεις αυξανόμενης έντασης (clonic and/or tonic-clonic 

seizures), τα πειραματόζωα στηρίζονται στα πίσω τους άκρα (rearing) 
Στάδιο 6: Πολύ έντονες συσπάσεις, αναπήδηση και πτώση.   
Όλα τα πειραματόζωα που έλαβαν πιλοκαρπίνη και χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, έφτασαν σε 

τουλάχιστον δύο από τα παραπάνω στάδια έντασης, ενώ τα ζώα της εικονικής ομάδας εμφάνισαν 
φυσιολογική συμπεριφορά.   

 
 

3. Προετοιμασία ιστών για ανοσοϊστοχημεία 
 
Με το πέρας 90 λεπτών από τη στιγμή που τα ζώα εμφάνιζαν το μεγαλύτερο στάδιο επιληψίας ή 

από τη στιγμή χορήγησης εκδόχου (PBS), για την ομάδα ελέγχου, ο εγκέφαλος αφαιρέθηκε από το ζώο 
και τοποθετήθηκε σε διάλυμα παραφορμαλδεϋδης (4% διαλυμένη σε PBS), στους 40C για 24 ώρες για να 
μονιμοποιηθεί.  Στη συνέχεια, ο εγκέφαλος τοποθετείται σε διάλυμα σουκρόζης 30%, με σκοπό να 
κρυοπροστατευθεί, έως ότου να βυθιστεί, και μετά , καταψύχεται σε παγωμένο ισοπεντάνιο (2-methyl-
butane) και αποθηκεύεται στους -800C μέχρι να επεξεργαστεί.  Από τα ζώα της ομάδας ΤΠ, λήφθηκαν 
στεφανιαίες τομές, πάχους 15μm σε κρυοτόμο, καθόλο το μήκος των προς μελέτη περιοχών, δηλαδή του 
προμετωπιαίου φλοιού και του ιπποκάμπου.  Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τομές από τα επίπεδα 28 
έως 41 (Bregma 2.445 έως 1.345 mm) για τον προμετωπιαίο φλοιό και τομές από τα επίπεδα 64-76 
(Bregma -0.94 έως -1.94) για την περιοχή του ιπποκάμπου (The mouse Brain Coronal Atlas, 2004-2008 
Allen Inst. for Brain Science).  Λαμβάνονταν 12 τομές κατά μήκος της περιοχής του προμετωπιαίου 
φλοιού και 10 τομές κατά μήκος του ιπποκάμπου, για κάθε ζώο, ξεκινώντας από τα επίπεδα 28 και 64, 
αντίστοιχα, και συλλέγοντας μία τομή κάθε 10 και 8 τομές, αντίστοιχα.  
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4. Ανοσοϊστοχημεία για την πρωτεΐνη Fos 
 
Για τη μελέτη της έκφρασης του γονιδίου c-Fos μετά την πρόκληση επιληψίας στα 

πειραματόζωα, τα πλακάκια με τις ληφθείσες τομές επεξεργάστηκαν, ακολουθώντας πρωτόκολλο 
ανοσοϊστοχημείας με τη χρήση πρωτογενούς αντισώματος c-Fos (c-Fos anti-rabbit polyclonal antibody, 
Merck) για τον εντοπισμό της πρωτεΐνης Fos.  Οι τομές αρχικά ξεπλύθηκαν με Tris-buffered saline 
(TBS), επωάστηκαν σε Blocking Solution (TBS 0.1M  pH=7.4, 10% Fetal Bovine Serum, 0.3% Triton 
X100) και αμέσως μετά οι τομές επωάστηκαν για 48 έως 72 ώρες με το διάλυμα του πρώτου 
αντισώματος (1:10000 σε 2%FBS, TBS 0.1M  pH=7.4).   Μετά από 3 ξεπλύματα με TBS 0.1M για 5 
λεπτά, οι τομές επωάστηκαν για 2 ώρες με το δευτερογενές αντίσωμα (1:500 Goat anti-rabbit IgG Fluor 
Conjugate, Calbiochem) σε θερμοκρασία δωματίου , ακολούθως με διάλυμα RNase (1:200 RNAseA  
0.001% Tween-20) στους 370C για 30 λεπτά και τέλος, με διάλυμα Propidium Iodide (1:1000 PI, 0.001% 
Tween-20) σε θερμοκρασία δωματίου για 7,5 λεπτά.  Μεταξύ των παραπάνω επωάσεων, προηγούνταν 
πάντα 1-2 ξεπλύματα των 5 λεπτών με TBS 0.1M.  Με την ολοκλήρωση της ανοσοϊστοχημείας, οι τομές 
καλύπτονταν με καλυπτρίδα, χρησιμοποιώντας διάλυμα Mowiol και αφήνονταν στους 40  C για μία 
ημέρα, πριν από την παρατήρηση σε ανάστροφο συνεστιακό μικροσκόπιο (LEICA TCS, DM IR 
inverted).   

 
 

5. Ανάλυση δεδομένων για την ανοσοϊστοχημεία – μέτρηση κυττάρων 
 
Φωτογραφίες για τα c-Fos θετικά κύτταρα της περιοχής του προμετωπιαίου και της περιοχής 

CA1 του ιπποκάμπου, λήφθηκαν σε ανάστροφο συνεστιακό μικροσκόπιο συνδεδεμένο με κάμερα και με 
χρήση του προγράμματος Leica TCS software SP/NT.  Για τον προμετωπιαίο, οι εικόνες προέρχονταν 
από το δεξί ημισφαίριο, ενώ για τον ιππόκαμπο, από το αριστερό.  Οι περιοχές αρχικά αναγνωρίστηκαν 
σε χαμηλή μεγέθυνση (10x φακό) και στη συνέχεια, με χρήση 20x φακού, λήφθηκε αριθμός 
μικροφωτογραφιών που κάλυπταν όλο το εύρος των περιοχών ενδιαφέροντος.  Για κάθε 
μικροφωτογραφία λαμβάνονταν 4 συνεχόμενα συνεστιακά επίπεδα, ώστε να δημιουργηθεί ένα stack 
συνεχόμενων εικόνων.  Με χρήση του προγράμματος Adobe Photoshop 7.0 τα stacks ενώθηκαν για τη 
δημιουργία της πλήρους εικόνας κάθε περιοχής.  Για τις πλήρεις εικόνες του προμετωπιαίου φλοιού, 
πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση των c-Fos θετικών κυττάρων, τόσο στην περιοχή Prelimbic cortex 
όσο και στην περιοχή Infralimbic cortex.  Συγκεκριμένα, για κάθε ζώο μετρήθηκαν κύτταρα σε 
τουλάχιστον 3 εικόνες: από τα επίπεδα 28-32, από τα επίπεδα 33-37 και από τα επίπεδα 38-41, ώστε να 
έχουμε συνολική άποψη της περιοχής.  Τα κύτταρα μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα bin ίδιων 
διαστάσεων και από την ίδια υποπεριοχή του προμετωπιαίου, η οποία είχε νωρίτερα υπολογιστεί με βάση 
το χάρτη ( The mouse Brain Coronal Atlas, 2004-2008 Allen Inst. for Brain Science ) , ώστε να γίνει 
μέτρηση από αντιπροσωπευτικά τμήματα, ίδια σε όλες τις τομές.  Ο αριθμός των c-Fos θετικών κυττάρων 
που μετρήθηκαν για κάθε τομή, ανάχθηκε στα 10μm και υπολογίστηκε ο μέσος όρος.  Για τις εικόνες του 
ιπποκάμπου πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση.   
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6. Προετοιμασία ιστών για χρώση Golgi 
 
Για τη μελέτη των νευρικών κυττάρων της περιοχής του προμετωπιαίου φλοιού, 

χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα ηλικίας 20 ημερών που είχαν ανατραφεί σε μη εμπλουτισμένο 
περιβάλλον.  Τα ζώα θυσιάστηκαν και  οι εγκέφαλοι απομονώθηκαν και τοποθετήθηκαν σε μικρά 
γυάλινα μπουκάλια με διάλυμα Golgi-Cox (5% Potassium Dichromate σε dH2O, 5% Mercuric Chloride 
(sublimate) σε dH2O, 5% Solution of Potassium Chromate σε dH2O), το οποίο είχε προετοιμαστεί 5 
ημέρες νωρίτερα και φυλασσόταν στο σκοτάδι. (Golgi-Cox Staining Protocol for Neurons and Processes, 
Contributed by Tracey Wheeler).  Οι ιστοί παρέμειναν στο διάλυμα για 10 ημέρες, σε θερμοκρασία 
δωματίου και την 11η ημέρα μεταφέρθηκαν σε διάλυμα σουκρόζης 30% σε dH2O, όπου διατηρήθηκαν 
στους 40C μέχρι την ημέρα λήψης τομών.  Με τη χρήση μικροτόμου παλλόμενης λεπίδας (VT1000S, 
Leica) λήφθηκαν στεφανιαίες τομές από την περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού. Συνολικά από κάθε ζώο 
λαμβάνονταν 6 τομές, πάχους 150μm, ξεκινώντας από το επίπεδο 30 (The mouse Brain Coronal Atlas, 
2004-2008 Allen Inst. for Brain Science ).  Οι τομές αρχικά επέπλεαν μέσα σε διάλυμα σουκρόζης 6% σε  
dH2O και στη συνέχεια, τοποθετούνταν σε ζελατιναρισμένα πλακάκια, καλύπτονταν με ένα κομμάτι 
parafilm και διατηρούνταν σε θάλαμο υγρασίας για μία ημέρα.  

 
 

7. Χρώση Golgi 
 
Μία ημέρα μετά τη λήψη των τομών, ακολουθούσε η διαδικασία της χρώσης-εμφάνισης των 

βαμμένων με το Golgi-Cox διάλυμα νευρικών κυττάρων.  Συνοπτικά, μετά την απομάκρυνση του 
parafilm, τα πλακάκια βυθίζονταν για ένα λεπτό σε dH2O και εν συνεχεία επωάζονταν σε 100% 
Ammonium Hydroxide για 15 λεπτά, σε σκοτεινό θάλαμο και αμέσως μετά σε διάλυμα εμφάνισης Kodak 
Fix για επιπλέον 15 λεπτά, με ενδιάμεση πλύση σε dH2O.  Ακολούθως, οι τομές αφυδατώνονταν με μία 
σειρά από αυξανόμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης, καθαρίζονταν σε ξυλένιο για 5 λεπτά και 
καλύπτονταν με διάλυμα permount και καλυπτρίδα.  24 ώρες μετά, τα πλακάκια φυλάσσονταν και 
παρατηρούνταν τουλάχιστον μετά από ένα μήνα.   

 
 
 

8. Ανάλυση Golgi-stained κυττάρων 
 
Τα κύτταρα που αναλύθηκαν ήταν πυραμιδικοί νευρώνες από τις στιβάδες ΙΙ και V των περιοχών 

Prelimbic και Infralimbic (medial PFC) του προμετωπιαίου φλοιού.  Απουσία διαφορών μεταξύ των δύο 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων, τα κύτταρα επιλέχθηκαν ανεξαρτήτως ημισφαιρίου και μελετήθηκαν 2-5 
κύτταρα για κάθε ζώο, με 1-3 κύτταρα από κάθε διαφορετική περιοχή (Prelimbic ή Infralimbic). Οι 
νευρώνες αρχικά αναγνωρίστηκαν με φωτονικό μικροσκόπιο (Leica DMLB) σε μεγέθυνση 20x και 
εφόσον πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, επιλέχθηκαν για να αναλυθούν σε μεγαλύτερη 
μεγέθυνση (100x).  Συγκεκριμένα, τα κύτταρα έπρεπε να είναι (1) έντονα εμποτισμένα κατά μήκος όλων 
των δενδριτών τους και (2) σχετικά απομονωμένα από γειτονικά  κύτταρα για τη διασφάλιση έγκυρης 
ανάλυσης και επίσης, να φέρουν tuft σε κάποιο σημείο του κορυφαίου (apical) δενδρίτη τους.  
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Μελετήθηκε το μήκος του κορυφαίου δενδρίτη μέχρι το tuft, ο αριθμός των δευτερογενών δενδριτών 
πριν το tuft και ο αριθμός τους μετά το από αυτό, καθώς και ο συνολικός αριθμός των ακάνθων σε όλους 
τους δευτερογενείς  και τριτογενείς δενδρίτες.  Λαμβάνονταν μικροφωτογραφίες των δενδριτικών 
τμημάτων κάθε κυττάρου, ξεκινώντας από το σώμα μέχρι τους τελευταίους δενδρίτες, με χρήση κάμερας 
(Leica DC 300F) συνδεδεμένης με το μικροσκόπιο.  Για κάθε μικροφωτογραφία χρησιμοποιούνταν 6 
συνεχόμενα συνεστιακά επίπεδα (απόστασης 1-2μm), έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα stack συνεχόμενων 
εικόνων.  Με χρήση του προγράμματος Adobe Photoshop 7.0, τα stacks ενώθηκαν για τη δημιουργία της 
πλήρους εικόνας κάθε κυττάρου, ώστε να μετρηθεί το μήκος του κορυφαίου δενδρίτη, ενώ με τη χρήση 
του προγράμματος ImageJ, πραγματοποιήθηκε η μέτρηση των δενδριτών και των ακάνθων κάθε 
τμήματος σε καθένα εστιακό επίπεδο.  Μόνο οι προεξοχές που ήταν εμφανώς εμποτισμένες και 
εμφάνιζαν ξεκάθαρη επαφή με τους δενδρίτες, καταμετρήθηκαν ως άκανθες (Horner and Arbuthnott, 
1991).   

 
 

9. Στατιστική ανάλυση 
 
Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο 2 ομάδες τιμών είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση με χρήση του Student’s t-test.  Στατιστικά σημαντικές διαφορές ορίστηκαν 
εκείνες που έδιναν τιμή p < 0,05, ενώ τιμές p > 0,05 κατέστησαν τις πιθανές διαφορές μη στατιστικά 
σημαντικές.  Όλες οι αναλύσεις και η δημιουργία των γραφημάτων έγιναν με τη χρήση του λογισμικού 
προγράμματος Microsoft Office excel 2007.  
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. Επιβίωση των Rac1 KO -  επιληπτικός φαινότυπος 
 

Μελετήθηκαν συνολικά 27 αγρίου τύπου ζώα και 11 Rac1 KO ζώα σε τυπικές συνθήκες και σε 
συνθήκες εμπλουτισμένου περιβάλλοντος (βλ. Μέθοδοι) σχετικά με την εμφάνιση αυθόρμητων 
επιληπτικών κρίσεων ή μειωμένης ουδού σε φαρμακο-επαγόμενες επιληπτικές κρίσεις.   

Από τα 29 ΚΟ ζώα που γεννήθηκαν το περασμένο έτος σε τυπικές συνθήκες, πέθανε το 34% (10 
ζώα) (Πίνακας 1).  Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που πέθαναν (περίπου 80%) παρατηρήθηκε ότι 
εμφάνισαν   επιληπτικές κρίσεις, κυρίως σε ηλικία 15 έως 35 ημερών.  Αυτές οι επιληπτικές κρίσεις 
χαρακτηρίζονταν από παρατεταμένη διάρκεια, με έντονους σπασμούς των άκρων (στάδιο 5 της κλίμακας 
Racine,  Racine et al.,1972), οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο άμεσα ή μετά από λίγη ώρα.  Τα ζώα που 
επιβίωσαν μέχρι την ενηλικίωσή τους δεν εμφάνισαν αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις.  Υπάρχουν πολλές 
μελέτες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν αποδείξει την αλληλεπίδραση του εμπλουτισμένου 
περιβάλλοντος με τις επαγόμενες επιληπτικές κρίσεις ( Young, Lawlor, Leone, Dragunow, & During, 
1999 ; Auvergne et al.,2002; Manno & Macchi, 2011; Arida, Scorza, dos Santos, Peres, & Cavalheiro, 
1999 ; Mario et al., 2004).  Έτσι, μελετήσαμε αν το εμπλουτισμένο περιβάλλον στους κλωβούς των 
αναπαραγωγών επηρεάζει την επιβίωση των ΚΟ μυών. Παρατηρήθηκε ότι στις αναπαραγωγές στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνθήκες εμπλουτισμένου περιβάλλοντος (Εικόνα 6Β), το ποσοστό 
θνησιμότητας των ΚΟ μυών έφτασε μόλις το 7,7%.  Σε σύνολο 13 ζώων, μόλις 1 απεβίωσε πριν το 
στάδιο της ενηλικίωσης (Εικόνα 7Β ).  Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των KO ζώων που 
γεννιούνταν κάθε φορά από αναπαραγωγές με εμπλουτισμένο περιβάλλον ήταν μεγαλύτερος, σε σχέση 
με τον αριθμό των ΚΟ ζώων που γεννιούνται σε αναπαραγωγές με τυπικές συνθήκες.  

 

 

 

 

Εικόνα 6 : Φωτογραφίες των κλουβιών αναπαραγωγών. Α) Κλουβί 
αναπαραγωγών με τυπικό περιβάλλον (ΤΠ) Β) Κλουβί αναπαραγωγών με 
εμπλουτισμένο περιβάλλον (ΕΠ) 
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Εικόνα 7 : Πίνακες θνησιμότητας των Rac1 KO 
μυών. Α) Στις αναπαραγωγές με τις τυπικές 
συνθήκες επιβίωσης, το ποσοστό θνησιμότητας 
φτάνει το 34,4%. Β) Στις αναπαραγωγές με τις 
συνθήκες εμπλουτισμένου περιβάλλοντος, το 
ποσοστό θνησιμότητας ανέρχεται στο 7,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Επαγωγή επιληψίας με διαφορετικές δόσεις πιλοκαρπίνης 

Για να εξετάσουμε εάν τα Rac1 KO ζώα έχουν χαμηλότερο ουδό επαγωγής επιληπτικών 
κρίσεων, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου,  χορηγήθηκαν διαφορετικές δόσεις πιλοκαρπίνης (100, 200 και 
300 mg/kg) ή PBS.  Η πιλοκαρπίνη είναι αγωνιστής των μουσκαρινικών υποδοχέων της ακετυλοχολίνης 
η χορήγηση της οποίας επάγει επιληπτικές κρίσεις και χρησιμοποιείται ως φαρμακολογικό μοντέλο 
επιληψίας κροταφικού λοβού.  Στα ζώα ελέγχου, μελετήθηκαν και οι 3 δόσεις που αναφέρθηκαν.  Σε 
μεγαλύτερες δόσεις πιλοκαρπίνης, οι επιληπτικές κρίσεις ήταν πιο έντονες.  Συγκεκριμένα, στην ομάδα 
ελέγχου μυών που ενέθηκαν με 100mg/kg πιλοκαρπίνης (n=7), τα ζώα έφτασαν κατά μέσο όρο στο 
στάδιο 3 (Εικόνα 9Α), και πιο αναλυτικά το 50% των ζώων έφτασε μέχρι το στάδιο 2, το 33% των ζώων 
μέχρι το στάδιο 3 ενώ μόνο το 17% των ζώων έφτασε στο στάδιο 6 (Εικόνα 8Α).  Στις ομάδες των ζώων 
που ενέθηκαν με 200mg/kg (n=6) και 300mg/kg (n=10) πιλοκαρπίνης όλα τα ζώα, έφτασαν στο στάδιο 6 
(Εικόνες 9Α, και 8Β,Γ).  Στα Rac1 KΟ ζώα (n=8), η δόση πιλοκαρπίνης που ενέθηκε ήταν τα 100mg/kg, 
και τα ζώα έφτασαν κατά μέσο όρο σε στάδιο 5 (Εικόνα 9Α).  Αναλυτικότερα, για τα ζώα της ομάδας 
ελέγχου που έλαβαν 100mg/kg, το 50% έφτασε στο στάδιο 2, ενώ το 33% στο στάδιο 3 και  
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Εικόνα 8  : Διαγραμματική απεικόνιση των ποσοστών των ζώων για κάθε στάδιο 
έντασης επιληψίας στις διαφορετικές συγκεντρώσεις πιλοκαρπίνης. (Α) Μύες 
αγρίου τύπου στους οποίους ενέθηκαν 100mg/kg πιλοκαρπίνης, (Β) Μύες αγρίου 
τύπου στους οποίους ενέθηκαν 200mg/kg πιλοκαρπίνης, (Γ) Μύες αγρίου τύπου 
στους οποίους ενέθηκαν 300mg/kg πιλοκαρπίνης, (Δ) ΚΟ μύες στους οποίους 
ενέθηκαν 100mg/kg πιλοκαρπίνης 

μόνο το 17% στο στάδιο 6 (Εικόνα 9Α).  Αντίθετα, το 50% των Rac1 KO ζώων έφτασαν σε στάδιο 6, το 
25% σε στάδιο 4 ή 5, ενώ το υπόλοιπο 25% δεν ξεπέρασε το στάδιο 3 (Εικόνα 8Δ) .  Επιπλέον, 
υπολογίστηκαν η χρονική καθυστέρηση μέχρι την εμφάνιση του σταδίου 6, ο αριθμός των φορών που τα 
ζώα έφτασαν σε στάδιο 6 κατά τη διάρκεια του πειράματος, καθώς και η διάρκεια παραμονής τους σε 
αυτό.  Επειδή η ομάδα ελέγχου που έλαβε 100mg/kg έφτασε στο ανώτατο στάδιο σε πολύ μικρό ποσοστό 
(μόνο 1 ζώο), δεν συμπεριλήφθηκε στην ακόλουθη σύγκριση.  Βρέθηκε ότι, κατά μέσο όρο, τα ζώα που 
είχαν λάβει 300 mg/kg , έφταναν στο στάδιο 6 πιο γρήγορα σε σχέση με την ομάδα που είχε λάβει 
200mg/kg, ενώ τα Rac1 KO ζώα έφταναν στο στάδιο 6 πιο γρήγορα και από τις δύο ομάδες ελέγχου 
(Εικόνα 9Β).  Κατά μέσο όρο, οι ομάδες που έλαβαν 200 και 300 mg/kg έφτασαν 2 και 3,7 φορές στο 
στάδιο 6 αντίστοιχα, ενώ τα Rac1 KO ζώα 3 φορές (Εικόνα 9Γ).  Τέλος, παρατηρήθηκε ότι τα KO ζώα, 
παρέμεναν στο μέγιστο στάδιο επιληψίας για περισσότερη διάρκεια (κατά μέσο όρο ~15 sec), σε σχέση 
με τις άλλες δύο ομάδες (<10 sec) (Εικόνα 9Δ). 
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Εικόνα 9  : Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του μέγιστου σταδίου έντασης των επιληπτικών κρίσεων 
και των παραμέτρων του σταδίου 6, μετά τη χορήγηση 100,200 και 300 mg/kg πιλοκαρπίνης, στα ζώα 
του ΤΠ. Α) Μέσος όρος μέγιστου σταδίου κάθε κατηγορίας, με βάση τη δοσολογία πιλοκαρπίνης Β) 
Κατά μέσο όρο χρονική καθυστέρηση μέχρι το στάδιο 6, σε λεπτά (min)  Γ) Μέσος όρος του αριθμού 
των φορών που έφτασαν στο στάδιο 6 και Δ) Μέσος όρος χρονικής διάρκειας στο στάδιο 6, σε 
δευτερόλεπτα (sec) 
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Κατόπιν, μελετήθηκε η επίδραση του εμπλουτισμένου περιβάλλοντος στη φαρμακο-επαγόμενη 
επιληψία με πιλοκαρπίνη, τόσο σε αγρίου τύπου μύες όσο και σε ΚΟ.  Συγκεκριμένα, για αυτή τη μελέτη, 
χρησιμοποιήσαμε τη δόση 200mg/kg για τους αγρίου τύπου μύες και τη δόση 100mg/kg για τους ΚΟ 
μύες.  Δημιουργήθηκαν 2 ομάδες εμπλουτισμένου περιβάλλοντος (ΕΠ): η ομάδα ζώων πουγεννήθηκαν 
σε κλουβιά αναπαραγωγών ΕΠ και μεταφέρθηκαν σε κλουβιά με ΕΠ ( ομάδα ΕΠ) και η ομάδα ζώων που 
γεννήθηκαν σε κλουβιά αναπαραγωγών ΕΠ και μεταφέρθηκαν σε κλουβιά με τυπικό περιβάλλον (ΤΠ) 
(ομάδα Ε-ΤΠ). Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι οι μύες της ομάδας Ε-ΤΠ συγκλίνουν με την ομάδα 
ΤΠ, στις διάφορες παραμέτρους των επιληπτικών κρίσεων.  Για το λόγο αυτό, ομαδοποιήθηκαν σε μία 
κατηγορία. Στους μύες αγρίου τύπου στους οποίους χορηγήθηκε 200 mg/kg πιλοκαρπίνη (n=4), βρέθηκε 
ότι τα ζώα που μεγάλωσαν σε ΕΠ έφτασαν μόλις στο στάδιο 4 κατά μέσο όρο, σε αντίθεση με τα ζώα 
στην ομάδα ΤΠ (και Ε-ΤΠ) τα οποία έφτασαν σε στάδιο 6 (όλα τα ζώα που ελέχθησαν) (Εικόνα 10Α ).  
Στους ΚΟ μύες  100mg/kg πιλοκαρπίνη και παρατηρήθηκε ότι οι ΚΟ μύες στην ομάδα του ΕΠ (n=3), δεν 
εμφάνισαν διαφορές σε σχέση με τους μύες στην ομάδα ΤΠ, όσον αφορά στο μέγιστο στάδιο επιληπτικής 
κρίσης.  Συγκεκριμένα, οι ΚΟ μύες τόσο του ΕΠ όσο και του ΤΠ, εμφάνισαν επιληπτικές κρίσεις σταδίου 
5 (Εικόνα 10Α).  Επίσης, δεν υπήρχε διαφορά στον αριθμό των επιληπτικών κρίσεων σταδίου 6 μεταξύ 
των ΚΟ μυών ΕΠ και ΚΟ μυών ΤΠ (Εικόνα 10Β). 

 

 

Εικόνα 9 : Γραφήματα διασποράς τιμών των τριών 
παραμέτρων Α) Χρονική καθυστέρηση για το στάδιο 6 
Β) Αριθμός φορών στο στάδιο 6  Γ) Διάρκεια 
παραμονής στο στάδιο 6, για τις διαφορετικές δόσεις 
πιλοκαρπίνης (mg/kg) στα αγρίου τύπου (WT) και στα 
Rac1 KO ζώα (ΚΟ)  
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Εικόνα 10 : Επίδραση του εμπλουτισμένου περιβάλλοντος στην ένταση των επιληπτικών 
κρίσεων μετά από χορήγηση πιλοκαρπίνης (Α) Γράφημα που δείχνει το μέγιστο στάδιο 
επιληπτικών κρίσεων που εμφάνισαν αγρίου τύπου και ΚΟ μύες οι οποίοι είχαν 
μεγαλώσει σε ΕΠ (Enriched Environment-EE) ή σε ΤΠ (Standard Environment –SE).  
(Β) Γράφημα που δείχνει το μέσο όρο αριθμού κρίσεων σταδίου 6 σε αγρίου τύπου και 
ΚΟ μύες οι οποίοι είχαν μεγαλώσει σε ΕΠ ή σε ΤΠ. 
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3. Έκφραση της πρωτεΐνης cFos 
 
Για τη μελέτη της έκφρασης της πρωτεΐνης cFos μετά από επαγωγή επιληπτικής κρίσης, 

συνολικά μελετήθηκαν 7 ζώα αγρίου τύπου και 6 ΚΟ ζώα που είχαν μεγαλώσει σε τυπικές συνθήκες 
περιβάλλοντος και στα οποία εφαρμόστηκε πρωτόκολλο επαγωγής επιληψίας, με ενδοπεριτοναϊκή (i.p.) 
χορήγηση διαφορετικών δόσεων πιλοκαρπίνης (100, 200 και 300 mg/kg), ή έγινε χορήγηση συγκρίσιμης 
ποσότητας PBS (εικονική ομάδα).   

Οι εγκέφαλοι των ζώων των οποίων μελετήθηκε η επιληπτική τους συμπεριφορά μετά από 
έγχυση πιλοκαρπίνης, απομονώθηκαν για τη μελέτη της ενεργοποίησης της cFos πρωτεΐνης, τουλάχιστον 
2 ώρες μετά τη μέγιστη επιληπτική κρίση που σημειώθηκε (βλέπε μέθοδοι).  Οι περιοχές που 
μελετήθηκαν ήταν η CA1 περιοχή του ιπποκάμπου και ο προμετωπιαίος φλοιός με βάση το χάρτη 
εγκεφάλου μυών (The mouse Brain Coronal Atlas, 2004-2008 Allen Inst. for Brain Science).   

Στα ζώα αγρίου τύπου της εικονικής ομάδας (έγχυση PBS), παρατηρήθηκε έκφραση της cFos 
πρωτεΐνης σε πολύ λίγα, σποραδικά κατανεμημένα κύτταρα στον ιππόκαμπο και στον προμετωπιαίο 
φλοιό (Εικόνες 11Α, 12Α και 13Α ).  Στον προμετωπιαίο φλοιό, ο μέσος όρος των κυττάρων που 
μετρήθηκαν για την ομάδα ελέγχου ήταν κατά μέσο όρο 4,2 ±1,6 cFos θετικά κύτταρα (Εικόνα 14).  Στα 
ζώα αγρίου τύπου που έλαβαν 100mg/kg πιλοκαρπίνης (n=3) και τα οποία έφτασαν, κατά μέσο όρο σε 
στάδιο 3 επιληψίας, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στον αριθμό των κυττάρων που σημάνθηκαν με το cfos 
αντίσωμα όσο και στην ένταση της χρώσης σε όλες τις περιοχές που μελετήθηκαν. Η σήμανση των 
κυττάρων κυμαινόταν από ενδιάμεση έως έντονη.  Συγκεκριμένα, στην περιοχή του ιπποκάμπου, 
παρατηρήθηκε ενδιάμεσης έντασης cFos χρώση σε μεγάλο πληθυσμό πυραμιδικών κυττάρων της CA1 
υποπεριοχής (Εικόνα 13Α ).  Στον προμετωπιαίο φλοιό, παρατηρήθηκε ένας σχετικά μικρός αριθμός 
αλλά έντονα σημασμένων κυττάρων (κατά μέσο όρο 12,4 ±2,8 cFos σημασμένα κύτταρα) (Εικόνες 11Α 
και 12Α), κυρίως στη στιβάδα ΙΙ, ενώ για της πιο εσωτερικές στιβάδες (στιβάδα ΙΙ-V), η χρώση ήταν 
ενδιάμεση σε ένταση.   

Στα ζώα αγρίου τύπου που έλαβαν 200mg/kg πιλοκαρπίνης (n=2) και τα οποία έφτασαν στο  
μέγιστο στάδιο έντασης επιληψίας (στάδιο 6), αυξήθηκε ακόμη περισσότερο ο αριθμός των σημασμένων 
κυττάρων ενώ η χρώση των cFos θετικών κυττάρων ήταν πολύ πιο έντονη, σε σχέση με την ομάδα που 
έλαβε 100mg/kg.  Σε πολύ μεγάλο πληθυσμό πυραμιδικών κυττάρων της υποπεριοχής CA1 του 
ιπποκάμπου, παρατηρήθηκε ενδιάμεση έως έντονη χρώση, ενώ υπήρχαν και διάσπαρτα cFos-θετικά 
κύτταρα (στην ίδια περιοχή) με πολύ έντονη χρώση (Εικόνα 13Γ).  Για τον προμετωπιαίο φλοιό, η χρώση 
ήταν εξίσου έντονη με αυτή του ιπποκάμπου (Εικόνες 11Ε και 12Ε).  Μεγάλος πληθυσμός πυραμιδικών 
κυττάρων στις στιβάδες ΙΙ-V παρατηρήθηκε να έχουν από ενδιάμεση έως πολύ έντονη σε ένταση χρώση.  
Συγκεκριμένα, για τον προμετωπιαίο φλοιό μετρήθηκαν κατά μέσο όρο 85±5,4 cFos-θετικά κύτταρα, 
στατιστικά σημαντικά περισσότερα σε συγκρίσιμες τομές  (από ίδια επίπεδα) με αυτές της ομάδας αγρίου 
τύπου που έλαβε 100 mg/kg (Εικόνα 14 ).   

   
Στην εικονική ομάδα των ΚΟ ζώων που αναλύθηκαν για τον εντοπισμό της cFos πρωτεΐνης 

(n=2), παρατηρήθηκαν ελάχιστα σημασμένα κύτταρα τόσο στον ιππόκαμπο όσο και τον προμετωπιαίο 
φλοιό (Εικόνες 11Γ, 12Γ και 13Δ).  Συγκεκριμένα για τον προμετωπιαίο φλοιό, μετρήθηκαν κατά μέσο 
όρο 9,1±1,3 σημασμένα κύτταρα για τη cFos πρωτεΐνη, δηλαδή λίγο αυξημένα σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου των αγρίου τύπου ζώων, αλλά δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αυτή η διαφορά .(Εικόνα 14 ) 
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Στα KO ζώα που μελετήθηκαν (n=4) και τα οποία έφτασαν, κατά μέσο όρο, σε στάδιο 5 μετά τη 
χορήγηση 100mg/kg πιλοκαρπίνης, παρατηρήθηκε ενδιάμεσης έντασης χρώση, με εξαίρεση κάποια 
διάσπαρτα κύτταρα σε ορισμένες περιοχές.  Επιπλέον, οι πληθυσμοί των θετικών σε cFos κυττάρων ήταν 
μικρότεροι σε αριθμό, σε σύγκριση με την ομάδα των ζώων αγρίου τύπου που εμφάνισαν σταδίου 5 και 6 
επιληπτική κρίση (δηλαδή την ομάδα των 200mg/kg πιλοκαρπίνης).  Συγκεκριμένα, για την υποπεριοχή 
CA1 στον ιππόκαμπο, δεν παρατηρήθηκαν θετικά-cFos κύτταρα στη  στιβάδα των πυραμιδικών 
κυττάρων, όπως στην αντίστοιχη ομάδα ζώων αγρίου τύπου που έφτασε στο ίδιο στάδιο έντασης 
επιληψίας (Εικόνα 11 Δ).  Ωστόσο, ελάχιστα κύτταρα με ήπια χρώση ήταν ορατά, στο εσωτερικό του 
ιπποκάμπου (ακτινωτή και βοθριώδη στιβάδα – stratum radiatum και stratum lacunosum molecular) 
(Εικόνα 13E).  Η παρατήρηση των τομών του προμετωπιαίου φλοιού, έδειξε ενδιάμεση έως έντονη 
χρώση λίγων κυττάρων, διάσπαρτων κυρίως στις στιβάδες ΙΙΙ-V (Εικόνες 11Δ και 12Δ).  Ο μέσος όρος 
των cFos-θετικών κυττάρων που μετρήθηκαν στον προμετωπιαίο φλοιό ήταν 9,7± 2,3 κύτταρα, 
στατιστικά ίδιος με τα ζώα αγρίου τύπου που έλαβαν 100mg/kg πιλοκαρπίνης αλλά σημαντικά μειωμένος 
με τα ζώα αγρίου τύπου που έφτασαν σε στάδιο 6 επιληπτικής κρίσης (Εικόνα 14).    

 
Ένα ΚΟ ζώο το οποίο καταγράφηκε σε πραγματικό χρόνο να εμφανίζει επαναλαμβανόμενες 

αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις, φτάνοντας σε στάδιο 6, επέζησε για 2 ώρες μετά την εμφάνιση του 
σταδίου 6 επιληπτικής κρίσης και χρησιμοποιήθηκε για λόγους σύγκρισης, ακολουθώντας την ίδια 
πειραματική διαδικασία. Τα αποτελέσματα για τη χρώση cFos, στην περιοχή CA1 του ιπποκάμπου 
έδειξαν απουσία χρώσης για την πρωτεΐνη cFos (Εικόνα 13Z), ενώ  στην περιοχή του προμετωπιαίου 
φλοιού (Εικόνα 12Ζ), η μέτρηση σε τομές από συγκρίσιμα επίπεδα με των υπόλοιπων ζώων , έδωσε κατά 
μέσο όρο,  33,6±2,9  cFos-θετικά κύτταρα στο ζώο αυτό, αριθμός πιο κοντινός στα ΚΟ ζώα που 
εμφάνισαν επιληπτική κρίση σταδίου 6 μετά από 100mg/kg πιλοκαρπίνης και μειωμένος συγκριτικά με 
τα ζώα αγρίου τύπου που εμφάνισαν επιληπτική κρίση σταδίου 6 (200mg/kg πιλοκαρπίνη) (Εικόνα 14).   

Η έκφραση των βασικών επιπέδων του cFos, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα στα ζώα των 
εικονικών ομάδων που έλαβαν PBS και εμφάνισαν φυσιολογική συμπεριφορά,  παρουσιάζει μικρή 
διαφορά μεταξύ των ζώων αγρίου τύπου και των ΚΟ.  Ωστόσο, τουλάχιστον για τα ζώα αγρίου τύπου, τα 
βασικά επίπεδα φαίνεται ότι άλλαξαν μετά την επαγωγή επιληψίας.  Σε όσο μεγαλύτερο στάδιο έντασης 
επιληπτικής κρίσης έφταναν, η χρώση για τη cFos πρωτεΐνη παρατηρήθηκε ότι ήταν πιο έντονη και 
εκτεταμένη.   Στα ζώα αγρίου τύπου που χορηγήθηκαν 200 mg/kg πιλοκαρπίνης, η έκφραση του cFos 
ήταν χαρακτηριστικά πιο έντονη και εκτεταμένη και στις 2 περιοχές που μελετήθηκαν, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ομάδες ζώων, ενώ λιγότερο έντονη και εκτεταμένη, βρέθηκε για την ομάδα αγρίου τύπου που 
έλαβε 100mg/kg πιλοκαρπίνης.  Η ομάδα των ΚΟ ζώων που έλαβε πιλοκαρπίνη και έφτασε σε στάδιο 5 
κατά μέσο όρο, δεν εμφάνισε καθόλου χρώση στην περιοχή CA1, όπως έγινε στην αντίστοιχη ομάδα των 
αγρίου τύπου ζώων.  Στο  ΚΟ ζώο που εμφάνισε αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις, επίσης δεν 
παρατηρήθηκε χρώση των πυραμιδικών κυττάρων του ιπποκάμπου στην CA1, ενώ παρατηρήθηκε μικρής 
έκτασης χρώση στον προμετωπιαίο φλοιό.  Στον τελευταίο, βρέθηκαν κατά μέσο όρο,  33,6±2,9  cFos 
θετικά κύτταρα, τριπλάσιος αριθμός κυττάρων από αυτόν που βρέθηκε στα KO ζώα που έλαβαν 
πιλοκαρπίνη (9,7± 2,3), αλλά και αρκετά μικρότερος από αυτόν που βρέθηκε για τα αγρίου τύπου ζώα 
που ενέθηκαν με 200 mg/kg πιλοκαρπίνης (85±5,4)  και έφτασαν όλα σε στάδιο 6.   
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Εικόνα 11 : Χρώση για την πρωτεΐνη cFos (πράσινο) και τους πυρήνες (κόκκινο) των κυττάρων του 
προμετωπιαίου φλοιού (Prefrontal cortex –PFC) σε μύες αγρίου τύπου (WT) και Rac1 KO (KO),  μετά 
από χορήγηση εκδόχου (PBS) ή διαφορετικών δόσεων πιλοκαρπίνης (100mg/kg και 200 μmg/kg). 

Εικόνα 12 : Χρώση για την πρωτεΐνη cFos (πράσινο) και τους πυρήνες (κόκκινο) των κυττάρων του 
προμετωπιαίου φλοιού (Prefrontal cortex –PFC), σε μύες αγρίου τύπου (WT) και Rac1 KO (KO),  μετά 
από χορήγηση εκδόχου (PBS) ή διαφορετικών δόσεων πιλοκαρπίνης (100mg/kg και 200 μmg/kg) (Α-Ε). 
Ζ) Φωτογραφία από την ίδια περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού από ΚΟ ζώο που εμφάνισε αυθόρμητη 
επιληπτική κρίση. Οι φωτογραφίες Α-Ε αποτελούν μεγεθύνσεις από αντίστοιχα τμήματα των εικόνων 12 
Α-Ε. 
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Εικόνα 13: Χρώση για την πρωτεΐνη cFos (πράσινο) και τους πυρήνες (κόκκινο) των κυττάρων της 
περιοχής CA1 του ιπποκάμπου, σε μύες αγρίου τύπου (WT) και Rac1 KO (KO),  μετά από χορήγηση 
εκδόχου (PBS) ή διαφορετικών δόσεων πιλοκαρπίνης (100mg/kg και 200 μmg/kg) (Α-Ε). Ζ) Φωτογραφία 
από τμήμα της περιοχής CA1 του ιπποκάμπου από ΚΟ ζώο που εμφάνισε αυθόρμητη επιληπτική κρίση 
(spontaneous seizures) 
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Εικόνα 14 : Μέσος αριθμός cFos-θετικών κυττάρων που μετρήθηκαν στην περιοχή του προμετωπιαίου 
φλοιού, σε κάθε ομάδα μυών (WT και ΚΟ).  Στατιστικά σημαντική η διαφορά των ομάδων που έλαβαν 100 
mg/kg πιλοκαρπίνης(WT και ΚΟ) σε σχέση με την ομάδα των WT που έλαβε 200 mg/kg πιλοκαρπίνης. 

Εικόνα 15 : Αριθμός των cFos-θετικών κυττάρων που μετρήθηκαν στον προμετωπιαίο φλοιό των μυών 
αγρίου τύπου (WT), Rac1 KO (KO) κα του ζώου που εμφάνισε αυθόρμητη επιληπτική κρίση 
(spontaneous), σε σχέση με τα στάδια έντασης των επιληπτικών κρίσεων. 
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Συνοπτικά, η μελέτη ανάλυσης της έκφρασης της cFos πρωτεΐνης μετά από επιληπτικές κρίσεις 
έδειξε ότι τα ΚΟ ζώα που εμφάνισαν τη μέγιστη επιληπτική κρίση (τόσο φαρμακο-επαγόμενη όσο και 
αυθόρμητη) είχαν σημαντικά μικρότερη ενεργοποίηση νευρώνων σε σύγκριση με τα ζώα αγρίου τύπου 
που εμφάνισαν επιληπτική κρίση σταδίου 6. 
 

 

4. Μορφολογία πυραμιδικών κυττάρων του προμετωπιαίου φλοιού 
 

Για την ανάλυση της μορφολογίας των πυραμιδικών κυττάρων του προμετωπιαίου φλοιού με τη 
μέθοδο Golgi-Cox, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 10 νευρώνες από 3 ζώα ως ομάδα ελέγχου (7 κύτταρα 
από τον  Prelimbic και 3 κύτταρα από τον Infralimbic φλοιό) και 16 νευρώνες από 5 Rac1 knock out ζώα 
(11 κύτταρα  από τον  Prelimbic και 5 κύτταρα από τον Ιnfralimbic φλοιό). 

 

4.1 Σύγκριση της μορφολογίας των πυραμιδικών κυττάρων του mPFC  σε πειραματόζωα ελέγχου και σε 
Rac1 ΚΟ ζώα 

 
Το μήκος του κορυφαίου δενδρίτη κάθε κυττάρου, μετρήθηκε από το σώμα στο σημείο έκφυσής 

του, ο οποίος ξεχώριζε από τους βασικούς δενδρίτες λόγω της εμφανώς μεγαλύτερης διαμέτρου του 
καθώς και του προσανατολισμού του προς τη μέση γραμμή μέχρι το σημείο tuft, όπου διακλαδιζόταν σε 
περισσότερους δενδριτικά τμήματα.  Υπολογίστηκε ο μέσος όρος του μήκους των κορυφαίων δενδριτών, 
για κάθε ομάδα, τόσο από κύτταρα της περιοχής Prelimbic όσο και από κύτταρα της περιοχής 
Infralimbic, καθώς δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών.  Η ανάλυση έδειξε ότι 
το μέσο μήκος των κορυφαίων δενδριτών των KO ζώων δεν είχε διαφορά σε σύγκριση με εκείνο των 
κυττάρων της ομάδας ελέγχου.  Ελέγχοντας περαιτέρω τη μορφολογία των πυραμιδικών κυττάρων, η 
μέτρηση των δευτερογενών δενδριτών πριν και μετά από το tuft, δεν έδειξε κάποια διαφοροποίηση 
μεταξύ των δύο ομάδων.  Ο μέσος αριθμός των δευτερογενών δενδριτών πριν από το tuft και εκείνων 
μετά από αυτό, βρέθηκε να είναι 4 και 3 δενδρίτες, για τα αγρίου τύπου και τα ΚΟ ζώα αντίστοιχα.  Η 
μόνη διαφορά που παρατηρήθηκε αφορούσε στο πάχος των δενδριτών.  Οι δενδρίτες της ομάδας των KO 
μυών ήταν λεπτότεροι από αυτούς της ομάδας των WT (Εικόνα 16 ). 
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4.2 Σύγκριση του αριθμού των δενδριτικών ακανθών σε πειραματόζωα ελέγχου και σε Rac1 ΚΟ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της μορφολογίας των πυραμιδικών κυττάρων, ακολούθησε 

μέτρηση των ακάνθων σε όλο το μήκος των δευτερογενών και τριτογενών δενδριτών, για να ελεγχθούν 
τυχόν διαφορές στα ζώα με μειωμένη αναστολή, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  Στη μέτρηση δε 
συμπεριλήφθηκαν άκανθες βασικών δενδριτών ή άκανθες που προεξείχαν από τον κορυφαίο δενδρίτη.  Η 
ανάλυση έδειξε ότι ο μέσος όρος του αριθμού ακάνθων, για την ομάδα ελέγχου μετρήθηκαν κατά μέσο 
όρο 10 άκανθες (SE=1,22) στους δευτερογενείς και τριτογενείς δενδρίτες κάθε κυττάρου, ενώ για τα 
διαγονιδιακά ζώα, 17 άκανθες (SE=1,49) στα αντίστοιχα δενδριτικά τμήματα, (Εικόνα 17Α ).  Η 
στατιστική ανάλυση  έδειξε ότι η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (Εικόνα 18).  Όπως φαίνεται 

Εικόνα 16 : Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες  πυραμιδικών κυττάρων του 
προμετωπιαίου φλοιού  από Α) Ζώο αγρίου τύπου και Β) Rac1 KO ζώο.  Φαίνεται η 
διαφορά στο πάχος του δενδριτών μεταξύ των δύο ομάδων  
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και από το γράφημα (Εικόνα 17Β), το μεγαλύτερο ποσοστό (5/10 κύτταρα) των πυραμιδικών νευρώνων 
των ζώων της ομάδας ελέγχου έφεραν κατά μέσο όρο 10 άκανθες ενώ σε 3/10 κύτταρα μετρήθηκαν κατά 
μέσο όρο 15.  Ένα κύτταρο είχε 5 άκανθες και ένα ακόμα 20.  Αντίθετα, για τα διαγονιδιακά ζώα, στα 
10/17 κύτταρα που μελετήθηκαν, ο αριθμός των ακάνθων ανερχόταν σε 15 με 20, ένα κύτταρο είχε 25 
άκανθες και σε 2 νευρώνες ο αριθμός των ακάνθων ξεπερνούσε τις 25 (άκανθες ανά κύτταρο).  Τέλος, η 
μέτρηση έδειξε ότι μόλις σε ένα κύτταρο από την ομάδα των Rac1 conditional knockout ζώων, ο 
συνολικός αριθμός των ακάνθων δεν ξεπερνούσε τις 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 : Α) Ο μέσος όρος του συνολικού αριθμού των ακάνθων για τις δύο ομάδες (WT και ΚΟ 
μύες).  Οι άκανθες που μετρήθηκαν σε δευτερογενείς και τριτογενείς δενδρίτες  ήταν 10 (±1,22) και 
17(±1,49 ) για τα αγρίου τύπου  και τα ΚΟ ζώα, αντίστοιχα.   Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η 
διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p<0.05). Β) Κατανομή των ακάνθων σε διαστήματα των 
πέντε (5), σε σχέση με τον αριθμό των μελετηθέντων κυττάρων. 

Εικόνα 18 : Αντιπροσωπευτικά δενδριτικά τμήματα πυραμιδικών νευρώνων του προμετωπιαίου 
φλοιού από Α) Ζώου αγρίου τύπου και Β) Rac1 KO ζώο.  Διακρίνονται οι περισσότερες άκανθες 
και το μικρότερο πάχος των ΚΟ σε σχέση με τα WT ζώα. 
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Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στη μελέτη αυτή, ερευνήθηκε ο πιθανός επιληπτικός φαινότυπος ή ο πιθανός μειωμένος ουδός 
για την έκφραση φαρμακολογικά επαγόμενων επιληπτικών κρίσεων, σε Rac1 conditional knockout μύες, 
οι οποίοι εμφανίζουν αναπτυξιακά μειωμένη αναστολή.  Μελετήθηκε επίσης, η κυτταρική ενεργοποίηση 
των περιοχών του ιπποκάμπου και του προμετωπιαίου φλοιού, καθώς και η επίδραση του 
εμπλουτισμένου με ερεθίσματα περιβάλλοντος στην επιβίωση και το φαινότυπο που εμφανίζουν οι Rac1 
conditional knockout μύες και οι φυσιολογικοί.  Επιπλέον, συγκρίθηκε η δομή των δενδριτών σε 
πυραμιδικά κύτταρα του προμετωπιαίου φλοιού, μεταξύ των φυσιολογικών μυών και των μυών με 
μειωμένη αναστολή.   

 

1. Φαρμακολογική επαγωγή επιληπτικών κρίσεων με πιλοκαρπίνη σε Rac 1 
conditional knockout μύες – Επίδραση του εμπλουτισμένου περιβάλλοντος 
 

Η μελέτη επιβίωσης των Rac1 KO ζώων που γεννήθηκαν σε αναπαραγωγές με τυπικές συνθήκες 
περιβάλλοντος, έδειξε ότι σε ποσοστό περίπου 34%  των ζώων απεβίωσαν μέχρι τις 35 μέρες ζωής τους, 
λόγω εμφάνισης έντονων επιληπτικών κρίσεων.  Από την άλλη, όταν χρησιμοποιήθηκαν κλουβιά 
αναπαραγωγών εμπλουτισμένου περιβάλλοντος, παρατηρήθηκε  σημαντική μείωση του αριθμού των 
Rac1 KO ζώων που πέθαιναν, με ποσοστό θνησιμότητας μόλις 7,7%.  Επιπλέον, ο αριθμός ΚΟ ζώων που 
γεννιούνταν κάθε φορά, ήταν μεγαλύτερος, σε σχέση με των αναπαραγωγών με τυπικές συνθήκες 
περιβάλλοντος.  Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με πολλές μελέτες που έχουν δείξει την 
επίδραση του ΕΠ  στην εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων.  Χαρακτηριστική είναι μία πρόσφατη μελέτη 
(Manno & Macchi, 2011), που αφορούσε σε  γενετικό μοντέλο επιληψίας κροταφικού λοβού σε 
διαγονιδιακά ποντίκια (Q54) που είχαν γεννηθεί σε ΕΠ και τα οποία παρατηρήθηκε να εμφανίζουν 
μειωμένη συχνότητα αυθόρμητων επιληπτικών κρίσεων.  

Παρόλο που τα ενήλικα Rac1 KO ζώα δεν εμφάνιζαν αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις, η μελέτη 
των φαρμακο-επαγόμενων κρίσεων με τη χρήση της πιλοκαρπίνης έδειξε ότι μια μικρή δόση 
πιλοκαρπίνης (100mg/kg) η οποία προκαλεί κρίσεις σταδίου 3 κατά μέσο όρο στα ζώα αγρίου τύπου, στα  
Rac1 KO ζώα προκάλεσε κρίσεις σταδίου 6. 

Επιπλέον, οι επιληπτικές κρίσεις στα Rac1 KO ζώα εμφανίζονται με μικρότερη καθυστέρηση και 
είχαν μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση με ζώα αγρίου τύπου που εμφάνισαν κρίσεις μέγιστου σταδίου.  
Όλα τα παραπάνω, φανερώνουν μία αυξημένη ευπάθεια των μυών αυτών στην εμφάνιση οξέων 
επιληπτικών κρίσεων, υποδεικνύοντας ότι τα Rac1 KO ζώα, λόγω της αναπτυξιακά μειωμένης 
αναστολής, έχουν χαμηλότερο ουδό επαγωγής επιληπτικών κρίσεων μετά από χορήγηση πιλοκαρπίνης.  
Όπως προαναφέρθηκε, στους Rac1 KO μύες, μόνο το 50% των GABAεργικών ενδονευρώνων που 
προέρχονται από την MGE, καταφέρνουν τελικά να μεταναστεύσουν στις στιβάδες του φλοιού.  Η 
σύνδεση των επιληπτικών κρίσεων με την απώλεια της GABAεργικής διαβίβασης έχει υποστηριχθεί από 
πολλές μελέτες, τόσο σε ασθενείς όσο και σε μοντέλα ζώων επιληψίας.  Συγκεκριμένα για την εγγύς 
επιληψία κροταφικού λοβού, από μελέτες σε εγκεφάλους ασθενών, έχει παρατηρηθεί απώλεια 
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συγκεκριμένων τύπων ενδονευρώνων (Williamson, Patrylo, & Spencer, 1999).  Όπως συνοψίζεται και 
από τους (Jones-davis et al., n.d.) , έχουν γίνει πολλές μελέτες σε knock out ή conditional knock out μύες 
για γονίδια που κωδικοποιούν για μεταγραφικούς παράγοντες, όπως ο Dlx1, αλλά και για πρωτεΐνες που 
εμπλέκονται σε μονοπάτια κυτταρικής μετανάστευσης, όπως η πρωτεΐνη του κυτταρικού κύκλου cdc2 ή 
ο υποδοχέας uPAR (urokinase plasminogen activator receptor).  Κοινά στοιχεία στα ζώα αυτά είναι η 
απώλεια διαφόρων υποτύπων ενδονευρώνων σε περιοχές όπως ο ιππόκαμπος  και ο φλοιός και η 
εμφάνιση αυθόρμητων επιληπτικών κρίσεων.  Ειδικά για το μοντέλο uPAR-/-, έχει βρεθεί ότι τα ζώα 
εμφανίζουν παντελή έλλειψη PV ενδονευρώνων, σε περιοχές όπως ο φλοιός, ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή 
και το ραβδωτό.  Ωστόσο, τα ζώα μπορούν να επιβιώσουν μέχρι την ενηλικίωση και μάλιστα, είναι 
επιρρεπή στην εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων, καθώς μπορούν να παρουσιάσουν αυθόρμητες 
επιληπτικές κρίσεις αλλά και επαγόμενες από PTZ (pentylenetetrazole) (Powell et al., 2003).   

Η επίδραση του εμπλουτισμένου περιβάλλοντος σε φαρμακο-επαγόμενες επιληπτικές κρίσεις 
έχει μελετηθεί εκτενώς σε διάφορα μοντέλα ζώων επιληψίας.  Μία από τις πρώτες μελέτες σε μοντέλο 
πρόκλησης επιληψίας με καϊνικό οξύ, σε αρουραίους που είχαν παραμείνει σε ΕΠ πριν τη χορήγηση 
καϊνικού οξέος, έδειξε ότι λιγότερο από το 1/5 των μελετηθέντων ζώων εμφάνισε επιληπτικό φαινότυπο, 
ποσοστό μικρότερο σε σχέση με εκείνα που είχαν μεγαλώσει σε ΤΠ, υποδεικνύοντας ότι το ΕΠ μπορεί να 
παρέχει αντοχή στην εμφάνιση επαγόμενων επιληπτικών κρίσεων.  Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, 
έρχονται σε συμφωνία με αυτά τα ευρήματα.  Η ομάδα ζώων αγρίου τύπου που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
σε ΕΠ, μετά από χορήγηση 200 mg/kg πιλοκαρπίνης έφτασε κατά μέσο όρο σε στάδιο 4 έντασης 
επιληψίας, ενώ τα ζώα αγρίου τύπου που είχαν μεγαλώσει σε ΤΠ τα οποία έφτασαν όλα σε στάδιο 6.  
Ωστόσο, τα ζώα που είχαν γεννηθεί σε ΕΠ αλλά εν συνεχεία μεταφέρθηκαν σε τυπικά κλουβιά, δεν 
εμφάνισαν διαφορές με την ομάδα ΤΠ, γεγονός που πιθανότατα  υποδεικνύει ότι για την εμφάνιση 
θετικής επίδρασης από το ΕΠ, απαιτείται παραμονή των ζώων σε αυτό για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα (> 20 ημερών ), ή ότι είναι πολύ κρίσιμη η παραμονή σε ΕΠ στις μεγαλύτερες ηλικίες.   

Από την άλλη, ο παράγοντας της σωματικής άσκησης, στα πλαίσια του ΕΠ, έχει αποδειχθεί από 
πολλές μελέτες σε μοντέλα ζώων επιληψίας, ότι συμβάλλει στη μείωση της ευπάθειας και της 
συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων.  Χαρακτηριστική είναι η μελέτη των (Arida et al., 1999), οι οποίοι 
σε μοντέλο επιληψίας κροταφικού λοβού με πιλοκαρπίνη, σε αρουραίους, βρήκαν ότι η σωματική 
άσκηση (προπονητικό πρόγραμμα) ήταν ευεργετική, καθώς οδήγησε σε μείωση των επιληπτικών 
κρίσεων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της προπόνησης.  Επομένως, στη μελέτη μας, το γεγονός ότι τα ζώα 
του ΕΠ είχαν ταυτόχρονα τη δυνατότητα άσκησης, σε αντίθεση με την ομάδα Ε-ΤΠ, ίσως να συνέβαλε 
δραστικά.  

Ωστόσο, η μελέτη των Rac1 KO ζώων, δεν έδειξε παρόμοια αποτελέσματα για την επίδραση του 
ΕΠ.  Μετά από χορήγηση της ίδιας ποσότητας πιλοκαρπίνης (100 mg/kg) σε ΚΟ μύες που είχαν 
μεγαλώσει σε ΕΠ και σε ΤΠ, δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά ούτε στο μέγιστο στάδιο επιληπτικής 
κρίσης που έφτασαν, κατά μέσο όρο, ούτε και στον αριθμό των επιληπτικών κρίσεων σταδίου 6 που 
πραγματοποίησαν.  Τα αποτελέσματα αυτά, προτείνουν ότι, μπορεί το ΕΠ να είναι ευεργετικό για την 
επιβίωση των Rac1 ΚΟ ζώων, μειώνοντας το ποσοστό θνησιμότητάς τους, ωστόσο δεν μπορεί να 
διασώσει τον επαγόμενο επιληπτικό φαινότυπο, μετά από χορήγηση πιλοκαρπίνης.  O γονότυπος των 
Rac1 KO ζώων φαίνεται να υπερισχύει του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν.   
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2. Ενεργοποίηση της πρωτεΐνης cFos στον ιππόκαμπο και τον προμετωπιαίο φλοιό 
 
Για να εξετάσουμε την κυτταρική ενεργοποίηση στην περιοχή του ιπποκάμπου και του 

προμετωπιαίου φλοιού, μετά την επαγωγή επιληψίας με πιλοκαρπίνη, πραγματοποιήσαμε 
ανοσοϊστοχημική μελέτη για την πρωτεΐνη cFos, που χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης κυτταρικής 
ενεργοποίησης.  Μελετήθηκαν ζώα αγρίου τύπου και Rac1 KO, τα οποία είχαν μεγαλώσει σε τυπικές 
συνθήκες περιβάλλοντος.  Η ανάλυση έδειξε ότι και οι δύο περιοχές ενεργοποιήθηκαν, τουλάχιστον για 
τα ζώα αγρίου τύπου.  Για τα ζώα αγρίου τύπου, η μέτρηση των cFos-θετικών κυττάρων στην περιοχή 
του προμετωπιαίου φλοιού, έδειξε σημαντική αύξηση σε σχέση με τα βασικά επίπεδα έκφρασης του 
cFos, όπως φάνηκαν από την εικονική ομάδα που είχε λάβει PBS.  Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη ήταν 
η δόση, τόσο πιο εκτεταμένη ήταν και η χρώση των cFos-θετικών κυττάρων και στον προμετωπιαίο 
φλοιό, αλλά και στην περιοχή CA1 του ιπποκάμπου, αποτέλεσμα που συνάδει και με τις παρατηρήσεις σε 
επίπεδο έντασης των επιληπτικών κρίσεων, αφού η ομάδα που έλαβε 200 mg/kg πιλοκαρπίνης έφτασε σε 
στάδιο 6, ενώ εκείνη που έλαβε 100 mg/kg πιλοκαρπίνης έφτασε κατά μέσο όρο σε στάδιο 3. Τα 
αποτελέσματα για την κυτταρική ενεργοποίηση του ιπποκάμπου, συμφωνούν και με αυτά άλλων 
μελετών.  Οι περισσότερες μελέτες σε ζωικά μοντέλα επιληψίας, όπως αυτή των (Houser et al., 2012), 
τονίζουν την ενεργοποίησή του.  Στην μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε μοντέλο επιληψίας κροταφικού 
λοβού και παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση στις περιοχές CA3 και CA1, μετά την οξεία επαγωγή 
επιληπτικών κρίσεων.  Άλλωστε, στους ασθενείς με εγγύς κροταφική επιληψία έχει βρεθεί ότι οι 
επαναλαμβανόμενες αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις ξεκινούν από περιοχές του μεταιχμιακού 
συστήματος του κροταφικού λοβού, όπως ο ιππόκαμπος (Engel Jr, 1996).  Όσον αφορά στον 
προμετωπιαίο φλοιό, μόνο πρόσφατα κάποιες μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι επηρεάζεται στην επιληψία 
κροταφικού λοβού.  Για παράδειγμα, στη μελέτη των (Sloan & Iii, 2009) σε επιληπτικούς αρουραίους, 
παρατηρήθηκε μειωμένη απόκριση στον προμετωπιαίο φλοιό, ύστερα από in vivo ερεθισμό πυρήνων του 
θαλάμου, προτείνοντας ότι οι βλάβες που παρατηρούνται σε ασθενείς με επιληψία κροταφικού λοβού, σε 
περιοχές όπως ο ιππόκαμπος, πιθανότατα εξαπλώνονται και σε περιοχές όπως ο προμετωπιαίος φλοιός.  
Επιπλέον, ευρήματα σε ασθενείς με επιληψία κροταφικού λοβού, σχετικά με προβλήματα στις 
εκτελεστικές τους λειτουργίες, προτείνουν πιθανή βλάβη της περιοχής αυτής, εξαιτίας του επιληπτικού 
φαινοτύπου.  Η πρόσφατη μελέτη των (Riley, Moore, Cramer, & Lin, 2011), σε ασθενείς με επιληψία 
κροταφικού λοβού, έδειξε ατροφία σε περιοχές του  κερκοφόρου πυρήνα του ραβδωτού, οι οποίες 
πιθανότατα να συνδέονται με περιοχές του ραχιαίου-πλάγιου ή –μέσου προμετωπιαίου φλοιού, 
οδηγώντας σε ανώμαλες συνδέσεις μεταξύ των περιοχών αυτών.  Άμεσο αποτέλεσμα είναι μάλλον η 
παρατηρούμενη δυσλειτουργία των εκτελεστικών λειτουργιών των ασθενών. 

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, της μελέτης μας για τα Rac1 KO ζώα, έδειξαν να υπάρχει κάποια 
δυσλειτουργία στη ρύθμιση της κυτταρικής ενεργοποίησης, καθώς δεν παρατηρήθηκε αύξηση των 
βασικών επιπέδων έκφρασης του cFos στην περιοχή CA1 του ιπποκάμπου, μετά την επαγωγή επιληψίας, 
παρά τη σημαντική εμπλοκή της περιοχής αυτής στην έναρξη των επιληπτικών κρίσεων.  Επιπλέον, στην 
περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού, η παρατηρούμενη αύξηση των cFos – θετικών κυττάρων δεν ήταν 
σημαντική, παρά το γεγονός ότι τα ζώα αυτά, ακόμα και με χορήγηση της χαμηλότερης δόσης 
πιλοκαρπίνης (100 mg/kg)  έφτασαν σε μεγαλύτερο στάδιο έντασης επιληψίας σε σχέση με την 
αντίστοιχη ομάδα αγρίου τύπου.  Μάλιστα, βρέθηκε σημαντική διαφορά στον αριθμό των 
ενεργοποιημένων κυττάρων μεταξύ των ομάδων που έφτασαν σε στάδιο 6, δηλαδή της ομάδας αγρίου 
τύπου που έλαβε 200 mg/kg και της ομάδας των ΚΟ ζώων που έλαβε 100 mg/kg.  Με λίγα λόγια, τα 
Rac1 KO ζώα, θα περιμέναμε, λόγω της μειωμένης αναστολής που εμφανίζουν και η οποία δημιουργεί 
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και το χαμηλότερο ουδό για την επαγωγή επιληπτικών κρίσεων, να έχουν σημαντικά αυξημένο αριθμό 
ενεργοποιημένων κυττάρων.  Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε.  Πιθανότατα, οι αλλαγές των 
νευρικών κυκλωμάτων που έχουν συμβεί λόγω της απώλειας ενδονευρώνων στον φλοιό, να επηρεάζουν 
τον τρόπο έναρξης ή/και την ταχύτητα μετάδοσης της επιληπτικής κρίσης στις διάφορες περιοχές του 
εγκέφαλου, αφήνοντας ‘ανεπηρέαστες’ σε επίπεδο κυτταρικής ενεργοποίησης, κάποιες δομές. 
Εναλλακτικά, οι αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις, που είναι πιθανό να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 
ζωής των Rac1 KO μυών, θα μπορούσαν να οδηγούν σε καταστάσεις διεγερσιτοξικότητας των 
πυραμιδικών κυττάρων, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών απόπτωσης ή/και νέκρωσης 
αυτών που οδηγούν σε νευρωνικό θάνατο, κάτι το οποίο θα αιτιολογούσε την απουσία ενεργοποίησης 
cFos – θετικών κυττάρων στα ζώα αυτά, μετά την επαγωγή επιληψίας με πιλοκαρπίνη (Silva et al., 2002).  

 

3. Δομή δενδριτών – μορφολογία και άκανθες 
 
Τέλος, μελετήθηκε η δομή των νευρικών κυττάρων σε αγρίου τύπου και Rac1 KO μύες, με 

σκοπό να μελετήσουμε αλλαγές στο υφιστάμενο νευρωνικό δίκτυο οι οποίες θα μπορούσαν να 
ευθύνονται για τις αυθόρμητες επιληπτικές κρίσεις σε μικρή ηλικία αλλά και για την αυξημένη 
ευαισθησία που παρατηρήθηκε στο μοντέλο της πιλοκαρπίνης.  Η σύγκριση της μορφολογίας των 
δενδριτών σε πυραμιδικούς νευρώνες του προμετωπιαίου φλοιού, μεταξύ των Rac1 KO μυών και των 
φυσιολογικών, ηλικίας 20 ημερών, δεν έδειξε διαφορές όσον αφορά στο μήκος των κορυφαίων δενδριτών 
και στον αριθμό των δευτερογενών δενδριτών τους.  Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι οι δενδρίτες των Rac1 
KO ζώων είχαν μικρότερο πάχος, σε σχέση με των ζώων αγρίου.  Μελέτες όπως αυτή των  (Lev-Ram, 
Miyakawa, Lasser-Ross, & Ross, 1992) αναφέρουν ότι το μικρότερο πάχος των δενδριτών συσχετίζεται 
με αυξημένη κυτταρική ενεργοποίηση, που οφείλεται στην αυξημένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση 
ασβεστίου.  Αυτό μπορεί να εξηγεί την αυξημένη βραχύχρονη ενδυνάμωση που έχει βρεθεί με 
εξωκυττάριες καταγραφές τοπικού πεδίου, στα Rac1 ΚΟ ζώα αυτής της ηλικίας, σε σύγκριση με τα ζώα 
αγρίου τύπου, από το εργαστήριο μας.  

Επιπλέον, βρέθηκε να υπάρχει σημαντική διαφορά στον αριθμό των δενδριτικών ακάνθων.  
Συγκεκριμένα, τα Rac1 KO ζώα είχαν περισσότερες άκανθες από τα φυσιολογικά.  Το εύρημα αυτό, 
συνάδει και με αποτελέσματα εξωκυττάριων καταγραφών πεδίου σε τομές προμετωπιαίου φλοιού από 
Rac1 KO μύες, ίδιας ηλικίας, που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργαστήριό μας.  Συγκεκριμένα, έχει 
βρεθεί ότι μετά από εφαρμογή τετανικού ερεθίσματος παρατηρείται επαγωγή μακρόχρονης ενδυνάμωσης 
(LTP), κάτι το οποίο δεν παρατηρείται σε ζώα αγρίου τύπου αυτής της ηλικίας. Ιστολογικά ευρήματα 
ασθενών με επιληψία, έχουν φανερώσει την ύπαρξη σημαντικών ανωμαλιών δενδριτών και ακάνθων, 
τόσο στην περιοχή του ιπποκάμπου όσο και στον νεοφλοιό.  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται από τους 
(Wong & Guo, 2012), έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μείωσης της πυκνότητας των ακάνθων, αλλά και 
τοπικής αύξησής τους.  Εφόσον ο βασικός μηχανισμός επαγωγής επιληψίας είναι η διατάραξη της 
φυσιολογικής ισορροπίας μεταξύ διέγερσης και αναστολής, ανωμαλίες στις άκανθες θα μπορούσαν να 
προάγουν την επιληψία.  Και στην περίπτωση των Rac1 KO ζώων, ο αυξημένος αριθμός ακάνθων που 
παρατηρήθηκε, προτείνει την ύπαρξη αυξημένης διεγερσιμότητας.  Αν πάρουμε ως δεδομένο, ότι τα ζώα 
που μελετήθηκαν, δεν είχαν εμφανίσει επιληπτική κρίση μέχρι εκείνη την ηλικία, ο αυξημένος αριθμός 
ακάνθων δεν είναι αποτέλεσμα δομικών αλλαγών που προκλήθηκαν από επιληπτικό φαινότυπο, αλλά 
μάλλον συμβάλει στην πρόκληση του.  Λόγω του ότι τα ζώα αυτά εμφανίζουν μειωμένη αναστολή, είναι 
πιθανόν τα κυκλώματα του εγκεφάλου να γίνονται πιο διεγέρσιμα, με τις  αλλαγές σε επίπεδο δενδριτών 
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και ακάνθων όχι μόνο να καθιστούν τα ζώα ευπαθή στην επαγωγή επιληπτικών κρίσεων, αλλά να 
προδιαγράφουν την εμφάνιση επιληπτικού φαινοτύπου λίγο αργότερα. 
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