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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νοημοσύνη και οι εξαιρετικές ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο νου, έχουν
αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων ερευνών. Η ανθρώπινη εξέλιξη αντιπροσωπεύεται από
δομική επέκταση εγκεφάλου και ανοδική ρύθμιση των γονιδίων που συμμετέχουν στον
ενεργειακό μεταβολισμό και στη συναπτική μετάδοση με τη γλουταμινεργική σηματοδότηση
να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Η πρόσδεση του γλουταμικού στους υποδοχείς του
σηματοδοτεί μοριακά μονοπάτια στον εγκέφαλο που διαμορφώνουν τη συναπτική
πλαστικότητα, επιτελική δεξιότητα των νευρωνικών κυκλωμάτων, καίριας σημασίας για την
ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών και τη δημιουργία της μνήμης και της μάθησης. Το
GLUD2 αποτελεί ένα νέο γονίδιο που εντοπίζεται στους ανθρωπίδες και εξελίχθηκε υπό
θετική Δαρβινική επιλογή. Η ισομορφή της γλουταμικής αφυδρογονάσης hGDH2 που
κωδικοποιεί, εμπλέκεται στη γλουταμινεργική μετάδοση και στον ενεργειακό μεταβολισμό,
ενώ διαθέτει μοναδικές εξελικτικές ιδιότητες με δύο σημαντικές αντικαταστάσεις που υπέστη
(Gly456Ala και Arg443Ser) και προσέδωσαν ανθεκτικότητα και διακριτή ρύθμιση του
ενζύμου σε υψηλές απαιτήσεις του γλουταμινεργικού συστήματος. Το γονίδιο GLUD2
κέρδισε έκφραση σε ιστούς και προσαρμόστηκε στις μεταβολικές τους ανάγκες με την
υπόθεση ότι συνέβαλε σε μοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η παρούσα έρευνα εστιάζει
στην αποσαφήνιση του συμπεριφορικού φαινότυπου ως προς την κινητικότητα, κινητική
μάθηση και μνήμη των διαγονιδιακών ποντικιών GLUD2 (Tg), στων οποίων το γονιδίωμα
έχει εισαχθεί ένα τμήμα του ανθρώπινου χρωμοσώματος Χ, που εμπεριέχει το γονίδιο
GLUD2 με τον υποκινητή του. Μελέτες στους εγκεφάλους διαγονιδιακών ποντικιών Tg
έδειξαν ότι το ανθρώπινο γονίδιο εκφράζεται στον εγκέφαλο του ποντικιού-ξενιστή με ένα
μοτίβο παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, προσδίδοντας έτσι
αξιοπιστία στις μελέτες. Ο ρόλος του γονιδίου μένει να διευκρινιστεί με τη βιβλιογραφική
παρακαταθήκη να επισημαίνει σημαντική ενεργοποίηση της hGDH2 κατά την προγεννητική
και πρώιμη μεταγεννητική περίοδο ανάπτυξης του εγκεφάλου συμβάλλοντας σε
αναπτυξιακές αλλαγές στον προμετωπιαίο φλοιό και την απορρύθμισή της να σχετίζεται με
σύνδρομα επιληψίας, νευροεκφυλιστικές ασθένειες και νεοπλασίες. Ως εκ τούτου, η μελέτη
του συμπεριφορικού φαινότυπου των διαγονιδιακών GLUD2 ζώων μπορεί να έχει
καταλυτικό ρόλο στην κατανόηση του υποβάθρου της νοημοσύνης, του βιολογικού
υποστρώματος ασθενειών και να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο ομοιοστατικής ρύθμισης του
εγκεφάλου.

Λέξεις-κλειδιά: GLUD2 Διαγονιδιακά ποντίκια · Φαινότυπος συμπεριφοράς GLUD2 ·
Έκφραση ισομορφής hGDH2 εγκεφάλου · Ανθρώπινη εξέλιξη

4



ABSTRACT

Intelligence and great abilities that characterize the human brain have been studied

extensively. Human evolution is characterized by structural brain expansion and upregulation

of genes that participate in energy metabolism and synaptic transmission, with the

glutaminergic signaling playing a crucial role. Binding of glutamate on its receptors mediates

molecular signaling pathways in the brain that transform synaptic plasticity, which is an

important feature of neuronal circuits with vital importance for the development of cognitive

functions and memory and learning formation. Glud2 is a new gene that is found in primates

and it was evolved under positive Darwinian selection. The isoform of glutamate

dehydrogenase, hGLUD2, that is coded by this gene, is implicated in glutaminergic

transmission and it possesses important abilities of resistance and differential regulation of

the enzyme during high requirements of the glutamatergic system due to evolutionary

changes to its structure (Gly456Ala and Arg443Ser). The focus of the present study is the

delineation of the behavioral phenotype of GLUD2 transgenic mice (Tg), that a part of

human chromosome X is inserted in their genome containing GLUD2 and its promoter,

regarding mobility and mobility-related learning and memory. Studies in brains of Tg mice

had shown that the human gene is expressed in the mouse brain in a similar pattern to human

brains, ensuring reliability of the studies. The role of this gene remains to be elucidated,

however several studies show activation of hGDH2 during prenatal and early postnatal

developmental periods of the brain, contributing to developmental changes in the prefrontal

cortex and dysregulation of this activation is related to epileptic syndromes,

neurodegenerative diseases and neoplasias. Therefore, the study of the behavioral phenotype

of transgenic GLUD2 mice could provide more information about the base of intelligence,

the biological substrate of diseases and be an important therapeutic target of homeostatic

brain regulation.

Key-words : GLUD2 transgenic mice · behavioral phenotype of GLUD2 mice · expression

of brain hGDH2 · human evolution
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ανθρώπινο είδος συγκεντρώνει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον στην επιστημονική

κοινότητα λόγω της πολυπλοκότητας και των αξιοσημείωτων ικανοτήτων του εγκεφάλου

του. Μετά τη γενεαλογική διάσπαση από τους χιμπατζήδες, ο ανθρώπινος εγκέφαλος

τριπλασιάζεται σε μέγεθος και αποκτά νέες ικανότητες -εκμάθηση φωνής, γλώσσας- σε

συνάρτηση με τις περίπου 16 εκατομμύρια γενετικές αλλαγές που αντανακλούν τις μοριακές,

κυτταρικές, ανατομικές και συμπεριφορικές αλλαγές και λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια

αυτής της περιόδου της εξέλιξής του. Ως φυσικό επακόλουθο της διεύρυνσης της

πολυπλοκότητας του εγκεφάλου με το πέρασμα του χρόνου, οι ενεργειακές μεταβολικές

ανάγκες αυξάνονται, με ταυτόχρονη ανοδική ρύθμιση των γονιδίων που συμμετέχουν στον

ενεργειακό μεταβολισμό και τη συναπτική νευροδιαβίβαση (Enard, 2016; Plaitakis et al.,

2019). Η πληρέστερη κατανόηση της μοριακής βάσης αυτών των αλλαγών παρουσιάζει

έντονο βιοϊατρικό ενδιαφέρον ενώ συγκριτικές μελέτες στο νεοφλοιό πρωτευόντων

προτείνουν τη γλουταμινεργική οδό σηματοδότησης ως εξέχουσα για την ανθρώπινη εξέλιξη

του εγκεφάλου (Muntané, 1991). Μελέτες σε πρωτεύοντα υπογραμμίζουν την αυξημένη

έκφραση πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη συναπτική μετάδοση και τον ενεργειακό

μεταβολισμό , με τη γλουταμινεργική οδό σηματοδότησης να αποτελεί τον επιλεκτικό στόχο

της εξέλιξης του ανθρώπινου εγκεφάλου (Caceres, et al., 2003; Muntane et al., 2015).

Το γλουταμικό αποτελεί τον κύριο διεγερτικό νευροδιαβιβαστή στο κεντρικό νευρικό

σύστημα των θηλαστικών και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συναπτική διατήρηση και

πλαστικότητα του εγκεφάλου, ενώ παράλληλα, έχει συσχετιστεί με σημαντικές λειτουργίες

του εγκεφάλου, όπως είναι η μάθηση και η μνήμη (Brosnan & Brosnan, 2013; Khakpai,

2013). Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα νευρωνικά κυκλώματα που υπο-υπηρετούν τις

γνωστικές λειτουργίες αποτελούνται κυρίως από πυραμιδικούς νευρώνες που χρησιμοποιούν

το γλουταμικό ως διεγερτικό πομπό και η γλουταμινεργική μετάδοση αντιπροσωπεύει

περίπου το 60-80% της ενέργειας που παρέχεται από την οξείδωση της γλυκόζης στον

ανθρώπινο εγκεφαλικό φλοιό (Rothman et al., 2003). Η πρόσδεση του γλουταμικού στους

υποδοχείς του αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία στο σχηματισμό και την ανάκτηση

μνήμης λόγω του ρόλου της στη μακροχρόνια ενδυνάμωση (LTP). Η μακροχρόνια

ενδυνάμωση (LTP) αφορά μια μορφή συναπτικής πλαστικότητας στην οποία λαμβάνει χώρα

μια διαρκής ενίσχυση των συνάψεων με βάση τα πρόσφατα μοτίβα δραστηριότητας με

αποτέλεσμα να παρέχεται μακροχρόνια διευκόλυνση της μετάδοσης σήματος μεταξύ των
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νευρώνων. Οι υποδοχείς NMDA στον ιππόκαμπο συμμετέχουν στη ρύθμιση της συναπτικής

πλαστικότητας με μακροχρόνια ενδυνάμωση (LTP), στη βραχυπρόθεσμη και

μακροπρόθεσμη μνήμη, στη χωρική και μη χωρική μάθηση, τη μνήμη εργασίας, στο

σχηματισμό αποτρεπτικής μνήμης και τη μνήμη αναγνώρισης αντικειμένων. Γενικά, η

γλουταμινεργική νευροδιαβίβαση μέσω των υποδοχέων NMDA αποτελεί βασική διεργασία

για την επεξεργασία της μνήμης στον ιππόκαμπο. Εκτός του ιπποκάμπου, η μακροχρόνια

ενδυνάμωση (LTP) έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου,

συμπεριλαμβανομένου του φλοιού, της αμυγδαλής και της παρεγκεφαλίδας. Διαφορετικές

περιοχές του εγκεφάλου μπορεί να διαθέτουν διαφορετικούς μοριακούς μηχανισμούς LTP, με

τη σηματοδότηση γλουταμικού να διαδραματίζει τον μεγαλύτερο ρόλο (Jafari-Sabet, 2011;

Khakpai et al., 2012; Malenka and Nicoll, 1993; Smolen, Baxter, & Byrne, 2020; Stephens et

al., 2011; Zaganas et al., 2001).

Η σύνθεση του γλουταμικού πραγματοποιείται από πρόδρομα μόρια στους νευρώνες ή τα

αστροκύτταρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στον εγκέφαλο, η γλουταμίνη αποτελεί το

θεμελιώδες δομικό στοιχείο για την παραγωγή γλουταμικού, χρησιμοποιώντας ως καταλύτη

το ένζυμο γλουταμινάση (Márquez et al., 2013; Yudkoff et al., 2008). Το γλουταμικό, μπορεί

επίσης να παραχθεί από τη γλυκόζη, η οποία μετατρέπεται σε πυροσταφυλικό οξύ μέσω της

μεταβολικής οδού της γλυκόλυσης. Εν συνεχεία, το πυροσταφυλικό οξύ εισέρχεται στον

κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος (TCA) - γνωστός και ως κύκλος Krebs ή κύκλος κιτρικού

οξέος- ο οποίος σχηματίζει διάφορα ενδιάμεσα με πρωταρχικό το κιτρικό οξύ (Fernie, et al.,

2004). Ένα από τα ενδιάμεσα μόρια, είναι και το α-κετογλουταρικό (α-KG), το οποίο για την

παραγωγή γλουταμικού καταλύεται από ένα ένζυμο που ονομάζεται γλουταμική

αφυδρογονάση (glutamate dehydrogenase, GDH; EC 1.4.1.3.). Η γλουταμική αφυδρογονάση

των θηλαστικών καταλύει την αναστρέψιμη οξειδωτική απαμίνωση του L-γλουταμικού οξέος

σε α-κετογλουταρικό και αμμωνία, χρησιμοποιώντας NAD(H) ή NADP(H) ως συνένζυμα

(Plaitakis et al., 2017; Smith et al., 1975; Zaganas et al., 2014). Η αντίδραση αυτή, επιτρέπει

την αλληλομετατροπή α-αμινοξέων σε α-κετοξέα. Η σύνθεση του α-κετογλουταρικού, το

οποίο συμμετέχει στον κύκλο του κιτρικού οξέος, οδηγεί στην παραγωγή ATP και GTP.

Καθώς οι ανωτέρω παράγοντες είναι αλλοστερικοί αναστολείς της GDH, ενώ το ADP και

GDP δρουν ως αλλοστερικοί ενεργοποιητές, με το ένζυμο να φαίνεται να λειτουργεί ως

ενεργειακός <<αισθητήρας>>. Με άλλα λόγια, ενεργοποιείται από μόρια που υποδηλώνουν

χαμηλή ενεργειακή κατάσταση στο κύτταρο (GDP και ADP) και αναστέλλεται από μόρια

που δηλώνουν περίσσεια ενεργειακών αποθεμάτων (GTP και ATP) (Smith, 1975; Zaganas et
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al., 2014). Όσον αφορά το περιβάλλον των αντιδράσεων, η οξειδωτική απαμίνωση του

γλουταμικού από τις περισσότερες GDH πραγματοποιείται σε αλκαλικό pH (8.5-10), ενώ το

βέλτιστο pH για την αντίστροφη αντίδραση (αναγωγική αμίνωση του α-κετογλουταρικού)

είναι συνήθως λίγο χαμηλότερο περίπου 7.8-8.0 (Hudson & MacDaniel, 1993; Zaganas et al.,

2014).Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι GDH: 1.Αυτές που χρησιμοποιούν ως συνένζυμο ειδικά

το NAD(Η) (EC 1.4.1.2), 2. Οι συνδεόμενες μόνο με NADP(Η) (EC 1.4.1.4), 3. Όσες

μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα δύο συνένζυμα (EC 1.4.1.3) ή αλλιώς GDH διπλής

ειδικότητας ως προς το συνένζυμο, με τις τελευταίες να απαντούν συνήθως σε σπονδυλωτά

και ασπόνδυλα (Jafari-Sabet et al., 2011).

Ενώ τα περισσότερα είδη θηλαστικών διαθέτουν ένα αντίγραφο του γονιδίου GLUD που

κωδικοποιεί το ένζυμο GDH, οι άνθρωποι και τα άλλα πρωτεύοντα διαθέτουν δύο: το γονίδιο

GLUD1 (housekeeping), αλλά και ένα επιπλέον γονίδιο, το GLUD2, το οποίο κωδικοποιεί

την ισόμορφη hGDH2 της αφυδρογονάσης του γλουταμικού. Το GLUD2 είναι ένα νέο

γονίδιο που εξελίχθηκε σε ανθρώπους και πρωτεύοντα θηλαστικά υπό θετική Δαρβινική

επιλογή. Μέσω της αναδρομικής τοποθέτησης ενός επεξεργασμένου μεταγράφου GLUD1

στο χρωμόσωμα Xq και υπό την επίδραση ενός κατάλληλου προαγωγέα, κέρδισε έκφραση

όχι μόνο στο νευρικό ιστό, αλλά και σε άλλους ιστούς, όπου προσαρμόστηκε στις

μεταβολικές τους ανάγκες (Spanaki & Plaitakis, 2012). Συγκεκριμένα, η ισομορφή hGDH2

του γονιδίου εντοπίζεται να εκφράζεται σε κύτταρα Sertoli στους όρχεις, στα αστροκύτταρα

στον εγκέφαλο και επιθηλιακά κύτταρα στο νεφρό, εν αντιθέσει με την GDH1 που

εκφράζεται ευρέως. Στον εγκέφαλο των θηλαστικών, και τα δύο ένζυμα εκφράζονται σε

νευρώνες και αστροκύτταρα ακολουθώντας ένα μοτίβο έκφρασης που είναι σύμφωνο με τον

μιτοχονδριακό εντοπισμό τους (Zhang et al., 2020).

Οι δύο ισομορφές GDH1 και hGDH2 θεωρούνται εξαιρετικά ομόλογες, διαφέροντας μόνο σε

15 από τα 505 αμινοξέα και παρουσιάζουν,όμως, διαφορετικά προφίλ ρύθμισης. Όσον αφορά

το GDH1, η έκφρασή του διαμορφώνεται αρνητικά από το GTP που δημιουργείται από τον

κύκλο TCA και ρυθμίζεται θετικά από το ADP. Ως αποτέλεσμα, η έκφραση GDH1 εξαρτάται

κυρίως από τις αντίθετες ενέργειες των ADP και GTP. Υπό συνθήκες επαρκών επιπέδων

ενέργειας, άρα χαμηλών επιπέδων ADP, το GTP που παράγεται από τον κύκλο TCA

αναστέλλει την έκφραση του γονιδίου GLUD1. Αντίθετα, όταν τα επίπεδα ενέργειας είναι

χαμηλά, τα επίπεδα GTP μειώνονται ενώ αυτά του ADP αυξάνονται, επιτρέποντας στο
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γλουταμικό να μετατραπεί σε α-KG που στη συνέχεια θα εισέλθει στον κύκλο TCA

οδηγώντας στην παραγωγή ATP (Mastorodemos et al., 2005).

Από τις συνολικά 15 εξελικτικές αντικαταστάσεις αμινοξέων, οι δύο εξοπλίζουν την

ισομορφη hGDH2 με μοναδικές βιοχημικές ιδιότητες. Η πρώτη αφορά την αντικατάσταση

του Gly456 από το Ala (G456A) που προσέδωσε αντίσταση στην αναστολή της GTP,

επιτρέποντας ενισχυμένη καταλυτική δράση υπό συνθήκες ανασταλτικές για το GDH1. Η

δεύτερη, αφορά την αντικατάσταση του Arg443 από Ser (R443S), η οποία μείωσε τη βασική

του δραστηριότητα, ενώ επέτρεψε την ενεργοποίηση από ADP/L-Λευκίνη. Μελέτες έχουν

δείξει ότι τα φυσιολογικά επίπεδα της ADP ή της L-Λευκίνης επάγουν πολύ μεγαλύτερη

ενίσχυση της hGDH2 παρά της δραστικότητας της hGDH1. Αυτή η αντικατάσταση

προσέδωσε εξαιρετικές ιδιότητες, μειώνοντας το βέλτιστο pH και καταστώντας το ένζυμο

ανθεκτικό στη θερμότητα και ευαίσθητο στην αναστολή από στεροειδείς ορμόνες,

σπερμιδίνη και νευροληπτικούς παράγοντες (Kim & Baik, 2019; Petraki et al., 2019; Spanaki

et al., 2010; Zaganas et al.,2002).

Μελέτες υποστηρίζουν ότι η hGDH2 εμπλέκεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Η ανάλυση μεταγραφής έδειξε ότι το γονίδιο GLUD2 εκφράζεται προγεννητικά και πρώιμα

μεταγεννητικά επηρεάζοντας την έκφραση 13 γονιδίων, μερικά από τα οποία κωδικοποιούν

μεταγραφικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη νευρωνική διαφοροποίηση και

νευρογένεση (Li et al., 2016). Επιπλέον, βρέθηκε το GLUD2 να επηρεάζει τις οδούς που

περιβάλλουν τον κύκλο TCA και προάγοντας τη σύνθεση βιολιπιδίων να επιδρά στην πρώιμη

ανάπτυξη του εγκεφάλου (Plaitakis et al., 2019). Η διατήρηση της κατάλληλης ισορροπίας

μεταξύ διέγερσης και αναστολής είναι ζωτικής σημασίας για την φυσιολογική λειτουργία του

εγκεφάλου με τις αναπτυξιακές αλλαγές τόσο στους γλουταμινεργικούς όσο και στους

γκαμπαεργικούς μηχανισμούς να αποτελούν τη βάση της εξαρτώμενης από την εμπειρία

πλαστικότητας των κυκλωμάτων, ενώ είναι ανεπαρκείς σε μεγάλο φάσμα

νευροαναπτυξιακών διαταραχών (Cohen Kadosh et al., 2015; Plataki et al., 2021).

Παράλληλα, έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρουσιάζουν

σημαντικά ευρήματα στον ιππόκαμπο των διαγονιδιακών ποντικών GLUD2 με τη μετάδοση

γλουταμικού να ενισχύει σημαντικα τόσο το σχηματισμό δενδριτικών ακανθών, όσο και τη

συναπτογένεση. Παράλληλα, στις ίδιες μελέτες, οι σύνθετες γνωστικές λειτουργίες στις

οποίες εμπλέκεται ο ιππόκαμπος, όπως η εξαρτώμενη μνήμη φόβου (contextual fear
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memory), βελτιώνονται επίσης. Έτσι, το GLUD2 προτείνεται να συμβάλει στη γνωστική

εξέλιξη και στην προσαρμοστικότητα ανθρώπου στο περιβάλλον, προάγοντας το σχηματισμό

νέων νευρωνικών κυκλωμάτων και ενισχύοντας τις μεταβολικές διεργασίες κεντρικές για το

σχηματισμό μνήμης (αδημοσίευτη πηγή).

Λόγω της διττής φύσης των ισομορφών της γλουταμικής αφυδρογονάσης hGDH στη

ρύθμιση του κυτταρικού μεταβολισμού αλλά και των ιστο-ειδικών λειτουργιών που

επιτελούν, τυχόν διαταραχές στη ρύθμιση ή τη λειτουργία τους μπορούν να οδηγήσουν στην

εμφάνιση μιας σειράς ασθενειών στον άνθρωπο και να σχηματίσουν πολυδιάστατο ρόλο στις

νευροεκφυλιστικές ασθένειες (Burbaeva et al., 2005; Malthankar-Phatak et al., 2006; Owen

et al., 2009; Plaitakis et al., 1984; Plaitakis et al., 2013).

Η πρώτη ασθένεια που σχετίστηκε με την hGDH είναι το σύνδρομο

υπερινσουλινισμού-υπεραμμωνίας (HI/HA syndrome), το οποίο χαρακτηρίζεται από την

εμφάνιση υπογλυκαιμικών επεισοδίων, διαταραχή στη συμπεριφορά, δυστονία και

επιληπτικό φαινότυπο που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο της GLUD1, οι οποίες

καθιστούν το ένζυμο ανθεκτικό στην αναστολή από το GTP (Balasubramaniam et al., 2011;

Kapoor et al., 2009; Paladino & Stanley, 2010; Stanley et al., 1998). Ο Μalthankar-Phatak

και συν. (2006) διαπίστωσαν πως σε ασθενείς με κροταφική επιληψία, η δραστηριότητα της

GDH στον φλοιό και στον ιππόκαμπο ήταν μειωμένη ενώ οι Sherwin και συν. (1984) έδειξαν

πως σε ενεργές επιληπτογόνες περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού ασθενών με γενικευμένες

και εστιακές επιληψίες η δραστηριότητα της GDH είναι σαφώς αυξημένη.

Πρόσφατα, η απορρύθμιση της hGDH2 έχει βρεθεί να επηρεάζει την έναρξη της νόσου του

Parkinson. Ένας σπάνιος πολυμορφισμός (T1492G) στη ρυθμιστική περιοχή της hGDH

οδηγεί στην αμινοξική αντικατάσταση της Ser445 από Ala με αποτέλεσμα την αύξηση της

βασικής δραστηριότητας του ενζύμου (gain of function mutation). Εντυπωσιακό εύρημα

αποτελεί ότι άνδρες ημιζυγώτες για τον πολυμορφισμό T1492G εμφανίζουν την νόσο

Parkinson 6-13 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με ασθενείς που δε φέρουν τον πολυμορφισμό

(Plaitakis et al., 2010).

Μία ακόμα νευροεκφυλιστική νόσος που φαίνεται να σχετίζεται με διαταραχές των επιπέδων

του γλουταμικού λόγω μη φυσιολογικής ρύθμισης από τη GDH είναι η νόσος Alzheimer. Η

παραπάνω υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός πως η στοχευμένη υπερέκφραση της hGDH1
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σε νευρώνες διαγονιδιακών μυών οδηγεί σε νευροεκφύλιση της CA1 περιοχής του

ιπποκάμπου με την την ηλικία (Βurbaeva et al., 2005).

Μελέτες έχουν δείξει πως η έκφραση της GDH είναι αυξημένη σε καρκινικές κυτταρικές

σειρές και σε ιστολογικά παρασκευάσματα ασθενών με διαφόρους είδους νεοπλασίες.

Μελέτες σε καρκινικά κύτταρα πνεύμονα (κυτταρική σειρά H1299) και καρκινικά κύτταρα

μαστού (MDAMB231) έδειξαν πως η παραγωγή του α-κετογλουταρικού γίνεται κυρίως

μέσω του μονοπατιού της GDH και πως η απαλοιφή της GDH1 ελαττώνει τον

πολλαπλασιασμό τον καρκινικών κυττάρων και συνεπώς την ανάπτυξη του όγκου (Jin et al.,

2015).

Η απορρύθμιση του μεταβολισμού του γλουταμικού σχετίζεται με ένα πλήθος διαταραχών

και ασθενειών. Σε συνθήκες εξάντλησης ενέργειας και αγλυκαιμίας, η ενισχυμένη

ενεργοποίηση της GDH στα αστροκύτταρα, μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της

μιτοχονδριακής δραστηριότητας. Η ομοιοστατική ρύθμιση που παρέχει, δεν περιορίζεται

μόνο σε συνθήκες αγλυκαιμίας, αλλά μπορεί να απαλλάξει τους νευρώνες από τη

διεγερτοτοξικότητα του γλουταμικού. Επομένως, η ρύθμιση της δραστηριότητας της GDH

αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση παρέχοντας

νευροπροστασία τουλάχιστον κατά τις οξείες φάσεις. Η απόκτηση του ανθρώπινου γονιδίου

GLUD2 σε πυραμιδικούς φλοιώδεις νευρώνες ενισχύει την ικανότητα για το μεταβολισμό

του γλουταμικού στον εγκέφαλο, ο οποίος πιστεύεται ότι αυξάνει την διεγερτική μετάδοση

που συμβάλλει στην κίνηση και τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (Kim & Baik, 2019;

Nissen et al., 2017).

Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση του γονιδίου GLUD2 στις

γνωστικές λειτουργίες εξαρτώμενες από τον ιππόκαμπο ώστε να διασαφηνιστεί περισσότερο

ο ρόλος του γονιδίου στην επίδραση της μνήμης και της κινητικής μάθησης. Η έρευνα αυτή

αποσκοπεί τόσο στην κατανόηση του βιολογικού υποστρώματος της νοημοσύνης που κάνει

το ανθρώπινο γένος να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα έμβια όντα, όσο και στην πληρέστερη

κατανόηση των ασθενειών που επιδρά η έκφραση του γονιδίου στον κυτταρικό μεταβολισμό.

Προκειμένου να εξακριβώσουμε τον ρόλο της hGDH2 στις εξαρτώμενες από τον ιππόκαμπο

γνωστικές λειτουργίες, χρησιμοποιήσαμε διαγονιδιακά ποντίκια (διαγονιδιακές σειρές Tg13

και Tg32) που έφεραν ένα τμήμα του ανθρώπινου χρωμοσώματος Χ που εμπεριέχει το
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γονίδιο GLUD2 και τον υποκινητή του. Τα GLUD2 διαγονιδιακά ποντίκια υποβλήθηκαν σε

μια σειρά συμπεριφοριστικών δοκιμασιών εξαρτώμενες από τον ιππόκαμπο. Οι μελέτες

συμπεριφοράς εξέτασαν το άγχος, την κινητική μάθηση, τη χωρική και χρονική μνήμη.

2.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1.Διαγονιδιακές σειρές ποντικών GLUD2

Τα διαγονιδιακά ποντίκια, που φέρουν το γονίδιο GLUD2 και τα ρυθμιστικά του στοιχεία,

αποκτήθηκαν με την εισαγωγή στο γονιδίωμά τους ενός κλώνου BAC (Bacterial Artificial

Chromosome) που περιέχει ένα τμήμα με 176,6 kb του ανθρώπινου χρωμοσώματος Χ και

περιλαμβάνει το γονίδιο GLUD2 μαζί με 40 kb ανοδικών και 135 kb καθοδικών

αλληλουχιών DNA. Οι δύο σειρές GLUD2 Tg (Tg13 και Tg32) κατασκευάστηκαν

ανεξάρτητα. Τα ποντίκια GLUD2 Tg αναπτύχθηκαν κανονικά φτάνοντας σε προχωρημένη

ηλικία (24 μήνες) χωρίς να παρουσιάσουν εμφανείς ανεπιθύμητες ενέργειες (Plaitakis et al.,

2019).

2.2.Ζώα και περιβάλλον

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 21 ποντίκια ηλικίας 4 μηνών και από τις δύο

διαγονιδιακές σειρές (Tg13 και Tg32), 12 από αυτα έφεραν το γονίδιο ( GLUD2+) και 9

(Wt), τα οποία προερχόμενα από ίδια διασταύρωση δεν το έφεραν. Από τα 21 ποντίκια, τα 6

ήταν θηλυκά. Τα ζώα στεγάστηκαν στο ζωοκομείο του ΙΤΕ σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων

ανά κλουβί σε τυπικό περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας (23 ± 2 °C) και υγρασίας (55% ±

5%) κάτω από αντίστροφο ρυθμό φωτός-σκότους (ώρες φωτός από τις 07:00 έως τις 19:00).

Τα ζώα διέθεταν ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό. Όλες οι πειραματικές διαδικασίες

εγκρίθηκαν από την τοπική επιτροπή δεοντολογίας για πειράματα σε ζώα, τηρώντας όλες τις

απαραίτητες οδηγίες.

2.3.Συμπεριφορικές μελέτες και σχεδιασμός πειράματος

Όλες οι συμπεριφορικές δοκιμασίες διενεργήθηκαν μεταξύ 12μμ και 5μμ, ενώ πριν την

έναρξη κάθε πειραματικής διαδικασίας τα ζώα παρέμεναν για 1 ώρα στο χώρο του

πειράματος και οι συσκευές απολυμαίνονταν με 70 % αιθανόλη έπειτα από κάθε δοκιμασία.
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Μετά το πέρας των 7 ημερών και με την προϋπόθεση ότι το ζώο έχει εξοικειωθεί με τον

πειραματιστή, ξεκινάει την εξερεύνηση του ανοικτού πεδίου και την ίδια μέρα η δοκιμασία

της κυλιόμενης ράβδου, η οποία και διαρκεί 5 ημέρες. Εν συνεχεία, διεξάγονται τα

πειράματα μνήμης. Τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν διέφεραν για κάθε δοκιμασία σε χρώμα

και σε σχήμα και προσομοίαζαν τον όγκο και το μέγεθος του ζώου.

Πίνακας 1. Χρονικό πειραμάτων (NOR: Novel Object Recognition; OPT: Object to

Place recognition Task; TOOR: Temporal Order Object Recognition Task).

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

Σ

1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 4η μέρα 5η μέρα 6η μέρα

ΠΕΙΡΑΜΑ Handling Handling Handling Handling Handling Handling

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

Σ

7η μέρα 8η μέρα 9η μέρα 10η μέρα 11η μέρα 12η μέρα

ΠΕΙΡΑΜΑ Handling Openfield

+

rotarod

Rotarod Rotarod Rotarod Rotarod

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

Σ

13η μέρα 14η μέρα 15η μέρα 16η μέρα 17η μέρα 18η μέρα

ΠΕΙΡΑΜΑ Day off Handling Handling Openfield Openfield NOR

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

Σ

19η μέρα 20η μέρα 21η μέρα 22η μέρα 23η μέρα

ΠΕΙΡΑΜΑ Day off Openfield OPT Openfield TOOR
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2.3.1.Χειρισμός ζώων από τον πειραματιστή (Handling)

Πριν την έναρξη όλων των πειραμάτων ο πειραματιστής αφιερώνει χρόνο στο ζώο να

εξοικειωθεί μαζί του σε μία διαδικασία κατά την οποία το ζώο φτάνει στην παλάμη του

πειραματιστή σταδιακά ξεκινώντας από τον πήχη. Η διαδικασία διαρκεί στο σύνολο 7

ημέρες, αλλά επαναλαμβάνεται για 3 λεπτά πριν την έναρξη του εκάστοτε πειράματος. Κατά

τη διάρκεια της εξοικείωσης αυτής, το ζώο μεταβαίνει από το ένα χέρι στο άλλο όσο ο

πειραματιστής κλείνει τα δάκτυλα προσομοιώνοντας το σχηματισμό <<τούνελ>>,

δημιουργώντας έτσι, περιβάλλον ασφάλειας για μείωση του άγχους του ζώου (Gouveia &

Hurst, 2013)

2.3.2.Δοκιμασία ανοιχτού πεδίου (Open-field Habituation)

Κατά τη δοκιμασία ανοιχτού πεδίου το ζώο τοποθετείται στο κέντρο μιας τετράγωνης αρένας

διάστασης (60×60×60 cm), κατασκευασμένη από ημιδιαφανείς πλαστικές σανίδες

πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) που επιτρέπουν στην αρένα να φωτίζεται έντονα από λαμπτήρα

πυρακτώσεως (Hirata et al., 2016). Η συνολική διάρκεια εξερεύνησης του ζώου εντός του

πεδίου ορίζεται στα 10 λεπτά και εκτυλίσσεται πριν από κάθε πειραματική διαδικασία

προκειμένου το ζώο να εξοικειωθεί με την αρένα και να εκτιμηθεί η θιγμόταξη, με άλλα

λόγια η τάση του ζώου να κινείται κοντά σε στέρεο αντικείμενο, συμπεριφορά που

μεταφράζεται ως εκδήλωση άγχους. Αντιθέτως, τα ζώα με χαμηλότερο άγχος τείνουν να

διαθέτουν περισσότερο χρόνο κινούμενα περιφερειακά και κεντρικά του πεδίου (Kraeuter et

al., 2019; Pravetoni & Wickman, 2008). Η παρατήρηση της κινητικότητας του ζώου μπορεί

να είναι ενδεικτική αλλοιωμένων νευρολογικών διεργασιών και ως εκ τούτου, μπορεί να

αντανακλά σε εγκεφαλική δυσλειτουργία. Επιπλέον, αυτή η δοκιμή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της γενικής υγείας και ευεξίας ενός ζώου αποτελώντας

μια από τις πιο βασικές δοκιμασίες ανάλυσης της συμπεριφοράς στο ζώο (Kraeuter et al.,

2019; Sturman et al., 2018). Για την ανάλυση του χρόνου που δαπανήθηκε στο κέντρο, στην

περιφέρεια, στις γωνίες και περιμετρικά, η αρένα καταγράφεται με τη βιντεοκάμερα να είναι

τοποθετημένη πάνω από το κέντρο της. Στη συνέχεια, το βίντεο μεταδίδεται σε ένα σύστημα

παρακολούθησης, το οποίο έπειτα αναλύεται με βάση το λογισμικό ImageJ του Εθνικού

Ινστιτούτου Υγείας (NIH). Με τον ίδιο τρόπο καταγράφονται όλες οι δοκιμασίες

αξιολόγησης της μνήμης και εκτυλίσσονται εντός του ίδιου πεδίου (Hirata et al., 2016). Για

τη δοκιμασία ανοιχτού πεδίου υπολογίστηκε ο δείκτης θιγμόταξης που προκύπτει από 3

ημέρες εξοικείωσης με την αρενα ανοιχτού πεδίου.
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Δείκτης θιγμόταξης =
χρόνος που δαπανήθηκε στις γωνίες και στους τοίχους

συνολικό χρόνο της δοκιµασίας

2.3.3.Δοκιμασία κυλιόμενης ράβδου (Rotarod Test)

Για τη δοκιμασία κυλιόμενης ράβδου εφαρμόζεται πρωτόκολλο διάρκειας πέντε ημερών

κατά το οποίο χορηγούνται τέσσερις δοκιμασίες την ημέρα με μεσοδιαστήματα ανάπαυσης

δεκαπέντε λεπτών. Την πρώτη μέρα τα ζώα εφόσον έχουν αξιολογηθεί στη δοκιμασία

ανοιχτού πεδίου, τοποθετούνται σε συσκευή κυλιόμενης κυλινδρικής ράβδου φωτιζόμενης με

δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως, επιταχυνόμενης από τέσσερις έως σαράντα στροφές ανά λεπτό

(4-40 rpm). Τα ζώα καλούνται να ανταπεξέλθουν στην ίδια ταχύτητα περιστροφής για άλλες

δύο μέρες προς αξιολόγηση της κινητικότητας, του συντονισμού και της ισορροπίας τους.

Έπειτα, τις τελευταίες δύο μέρες, τα ζώα εξετάζονται για την ικανότητα της κινητικής

μάθησης που επιδεικνύουν ενώ η ράβδος περιστρέφεται σταθερά με ταχύτητα είκοσι (20

rpm) και τριανταδύο (32 rpm) στροφές το λεπτό, αντίστοιχα. Η δοκιμασία τερματίζεται σε

κάθε περίπτωση όταν το ζώο είτε απομακρυνθεί από τη ράβδο και πέσει, είτε παρασυρθεί

από τη ράβδο για δύο περιστροφές της, είτε καταφέρει να ολοκληρώσει τη δοκιμασία στα

τριακόσια δευτερόλεπτα. Ο χρόνος της εκάστοτε επίδοσης καταγράφεται από τον

πειραματιστή και στη συνέχεια διενεργείται στατιστική ανάλυση. Συχνά, η δοκιμασία της

κυλιόμενης ράβδου χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του κινητικού συντονισμού και της

ισορροπίας όχι μόνο προς αξιολόγηση των παρενεργειών χορήγησης φαρμάκων σε ποντίκια

και αρουραίους, αλλά και για το χαρακτηρισμό του κινητικού φαινότυπου των διαγονιδιακών

ζώων (Carter et al., 2001).

2.3.4.Δοκιμασία αναγνώρισης καινούργιου αντικειμένου (Novel Object

Recognition Task)

To 1988 οι Ennaceur και Delacour ανέπτυξαν μία δοκιμασία αναγνώρισης αντικειμένων, η

οποία βασίζεται στην ενστικτώδη συμπεριφορά και φυσική τάση των τρωκτικών να

προσεγγίζουν και να εξερευνούν νέα αντικείμενα, τα οποία και δε σχετίζονται με ανταμοιβή.

Αυτη η έμφυτη τάση των τρωκτικών για εξερεύνηση ενός νέου αντικειμένου (novel) έναντι

ενός οικείου (familiar) επιτρέπει τη δημιουργία μιας δοκιμασίας αναγνωριστικής μνήμης, η

οποία διακρίνεται σε δύο φάσεις (Ennaceur & Delacour, 1988). Αρχικά, το ζώο -εφόσον έχει

εξερευνήσει το ανοιχτό πεδίο της αρένας, το οποίο διαθέτει καθ’όλη τη διάρκεια τον
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κατάλληλο φωτισμό - εκτίθεται σε δύο όμοια αντικείμενα (trial) για δέκα λεπτά. Σε δεύτερο

χρόνο - μετά το πέρας της μίας ώρας - το ένα από τα δύο πλέον γνωστά αντικείμενα

αντικαθίσταται με ένα νέο (test) ενώ δίνεται διάρκεια εξερεύνησης για το ζώο πέντε λεπτά.

Εικόνα 1. Καμία προτίμηση ανάμεσα στα αντικείμενα (οικείο και νέο) εκδηλώνει το ζώο που

δε διαθέτει ισχυρή μνήμη του οικείου αντικειμένου, ως εκ τούτου ο χρόνος θα διαμοιραστεί

ανάμεσα στα δύο αντικείμενα. Αντιθέτως, τα ζώα που έχουν μνήμη, εκδηλωνουν ισχυρή

τάση προσέγγισης για το νέο αντικείμενο. Για τη δοκιμασία αναγνώρισης του καινούριου

αντικειμένου υπολογίζεται ο δείκτης διάκρισης.

Δείκτης διάκρισης =
χρόνος εξερεύνησης νέου αντικειµένου

χρόνο εξερεύνησης οικείου αντικειµένου

Εικόνα 1.Δοκιμασία αναγνώρισης καινούργιου αντικειμένου (NOR).

2.3.5.Δοκιμασία αναγνώρισης θέσης αντικειμένου (Object to Place

Recognition Task)

Η δοκιμασία αναγνώρισης θέσης αντικειμένων αξιοποιεί την τάση των τρωκτικών να

εξερευνούν περισσότερο ένα οικείο αντικείμενο που έχει μετατοπιστεί σε μια νέα θέση,

έναντι ενός σταθερού οικείου αντικειμένου, αναγνωρίζοντας έτσι την οπτικοχωρική

ικανότητα και μνήμη των τρωκτικών (Ennaceur et al., 1997). Αρχικά, σε μία δεκάλεπτη

δοκιμαστική φάση, παρουσιάζονται στο ζώο δύο όμοια αντικείμενα τοποθετημένα σε
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ευθύγραμμες θέσεις και απέχοντας συμμετρικά εκατέρωθεν του ανοικτού πεδίου. Μετά το

πέρας της μίας ώρας, το ζώο αφήνεται να εξερευνήσει το πεδίο για πέντε λεπτά για να

δηλώσει προτίμηση, δεδομένου ότι το ένα αντικείμενο έχει αλλάξει θέση (displaced) και έχει

τοποθετηθεί κάθετα του σταθερού αντικειμένου (stationary). Εικόνα 2. Τέλος, υπολογίζεται

ο δείκτης διάκρισης.

Δείκτης διάκρισης =
χρόνος εξερεύνησης µετακινηµένου αντικειµένου

χρόνο εξερεύνησης στατικού αντικειµένου

Εικόνα 2. Δοκιμασία αναγνώρισης θέσης αντικειμένου (OPT).

2.3.6.Δοκιμασία αναγνώρισης χρονικής σειράς αντικειμένου (Temporal

Order Object Recognition Task)

Το τεστ αναγνώρισης χρονικής σειράς αντικειμένων περιλαμβάνει δύο δοκιμαστικές φάσεις

και μία φάση ελέγχου με μεσοδιαστήματα μιας ώρας μεταξύ όλων των δοκιμών. Το ζώο

τοποθετείται στο κέντρο της αρένας στην οποία υπάρχουν δύο όμοια αντικείμενα για

δεκάλεπτη εξερεύνηση. Μετά το μεσοδιάστημα της πρώτης ώρας, το ζώο τοποθετείται και

παραμένει για δέκα λεπτά εκ νέου στην αρένα, η οποία τώρα περιέχει δύο αντίγραφα νέων

αντικειμένων. Μετά το πέρας της μίας ώρας, το ζώο εξετάζεται για πέντε λεπτά, ως προς την

εκδήλωση της προτίμησής του για το αντικείμενο στο οποίο εκτέθηκε πρώτο (old familiar) ή

δεύτερο (recent familiar). Οι θέσεις των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις

19



δοκιμές είναι πανομοιότυπες. Εικόνα 3. Ως τυπική αντίδραση αναμένεται να δαπανηθεί

περισσότερος χρόνος στην εξερεύνηση του παλιού αντικειμένου, υποδηλώνοντας έτσι, την

αναγνώριση της χρονικής τους σειράς από το ζώο. Ένας δείκτης διάκρισης υπολογίζεται

αντιπροσωπεύοντας την επίδοση του ζώου.

Δείκτης διάκρισης=
χρόνος εξερεύνησης του προσφάτου οικείου αντικειµένου

χρόνος  εξερεύνησης του παλιού οικείου αντικειµένου

Ο δείκτης διάκρισης χρησιμοποιείται για τη μείωση του επιρροή των ατομικών διαφορών,

ενώ θεωρείται καταλληλότερο μέτρο αναγνώρισης σε συνθήκες όπου η συνολική κινητική

δραστηριότητα των ζώων μπορεί να μεταβληθεί όπως στην περίπτωση κάποιων

διαγονιδιακών σειρών.

Εικόνα 3. Δοκιμασία αναγνώρισης χρονικής σειράς αντικειμένου (TOOR).

3.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα δεδομένα για κάθε ανεξάρτητο πείραμα εκφράστηκαν ως μέση όροι ± SD ή μέση όροι ±

SEM. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση GraphPad Prism version 8. Για

τη σύγκριση των ομάδων χρησιμοποιήθηκαν mixed-effects two-way ANOVA analysis test,

Mann-Whitney t test και Welch’s t test. Διόρθωση πολλαπλών συγκρίσεων

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας Sidak statistical hypothesis test. *P ≤ 0.05, **P ≤ 0.01,

***P ≤ 0.001, ****P ≤ 0.0001, ns (not significant).  
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις παραπάνω

πειραματικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις οποίες εξετάστηκε το συμπεριφοριστικό

μοντέλο άγχους, κίνησης, μάθησης και μνήμης σε διαγονιδιακά ζώα των δύο σειρών (Tg13,

Tg32) που φέρουν το γονίδιο GLUD2 αλλά και της ομάδας ελέγχου.

4.1. Τα διαγονιδιακά αρσενικά GLUD2 ζώα φαίνεται να

εμφανίζουν αυξημένο άγχος με καθοδική τάση συγκριτικά με τα

Wt ζώα στη δοκιμασία ανοιχτού πεδίου (Open-field Habituation).

Για την προσμέτρηση των επιπέδων άγχους στο συμπεριφορικό μοντέλο των διαγονιδιακών

GLUD2 ζώων, υπολογίζεται ο δείκτης θιγμόταξης. Όπως συμπεραίνεται από τα παρακάτω

διαγράμματα, τα αρσενικά ζώα που φέρουν το γονίδιο GLUD2 παρουσιάζουν εγγενώς

αυξημένο άγχος κατά τη 16η ημέρα του πειράματος (P value =0.0017), το οποίο κάμπτεται

όσο αυτά εξοικειώνονται με την αρένα ανοιχτού πεδίου με το πέρας των ημερών. Μη

αναμενόμενη αυξημένη θιγμόταξη παρουσιάζουν τα Wt ζώα, η οποία όμως σταθεροποιείται

όταν τα θηλυκά ζώα εξαιρούνται της σύγκρισης. Εικόνες 4,5.

Εικόνα 4. Δείκτης θιγμόταξης (Thigmotaxis index), αντιπροσωπευτικός της μέτρησης

άγχους στα διαγονιδιακά ζώα GLUD2 (n=12) και στα Wt ζώα (n=9) κατά τις ημέρες 16, 20
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και 22 της δοκιμασίας του ανοιχτού πεδίου, ns (not significant), (day 1, P value=0,1668 ),

(day 2, P value=0,9892 , (day 3, P value=0,8230) .

Εικόνα 5.Δείκτης θιγμόταξης (Thigmotaxis index) που αντιπροσωπεύει τη μέτρηση άγχους

στα διαγονιδιακά ζώα GLUD2 (n=10) και στα Wt ζώα (n=5) με εξαίρεση των θηλυκών ζώων

κατά τις ημέρες 16, 20 και 22 της δοκιμασίας του ανοιχτού πεδίου. Τη 16η μέρα τα αρσενικά

διαγονιδιακά GLUD2 ζώα παρουσιάζουν αυξημένη θιγμόταξη με στατιστικά σημαντική

διαφορά (day 1, P value =0.0017). Τις υπόλοιπες μέρες δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική

διαφορά μεταξύ των ομάδων, ns (not significant), (day 2, P value=0,5578), (day 3, P

value=0,9952).

4.2.Τάση για περιορισμένη ικανότητα συντονισμού, αλλά όχι

κινητικής μάθησης καταδεικνύει η δοκιμασία κυλιόμενης

ράβδου (Rotarod Test) για τα διαγονιδιακά GLUD2 ζώα.

H δοκιμασία κυλιόμενης ράβδου επιτρέπει την αξιολόγηση του κινητικού συντονισμού

(ημέρες 1-3) και της κινητικής μάθησης (ημέρες 4 και 5). Από την πρώτη έως την τρίτη

ημέρα η ταχύτητα αυξάνεται σταδιακά από 4 έως 40 στροφές το λεπτό, ενώ για την τέταρτη

και πέμπτη μέρα ορίζεται σταθερα στις 20 και 32 στροφές το λεπτό, αντίστοιχα. Στα
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ιστογράμματα αποτυπώνεται ο μέσος όρος των επιδόσεων από τις 4 δοκιμασίες που

χορηγήθηκαν ανά ημέρα και ο μέσος όρος που καταγράφεται αφορά τα δευτερόλεπτα για τα

οποία κάθε ζώο ολοκληρώνει τη δοκιμασία έως ότου απομακρυνθεί από τη ράβδο ή

παρασυρθεί από αυτή για δύο περιστροφές. Έτσι, τα διαγονιδιακά GLUD2 συγκριτικά με τα

Wt ζώα φαίνεται να παρουσιάζουν μειωμένη επίδοση κινητικού συντονισμού, η οποία

αυξάνεται, όμως, προοδευτικά έως την τρίτη μέρα, (day 1, P value=0,0847), (day 2, *P

value=0,032) (day 4, P value=0,4012). Εν αντιθέσει, τα αγρίου τύπου ζώα επιδεικνύουν πιο

υψηλές αποδόσεις στη δοκιμασία κινητικού συντονισμού τη δευτερη και την τρίτη μέρα σε

σύγκριση με την πρώτη, με στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους (day 1-2, *P

value=0,0847) (day 1-3, *P value=0,0292). Στατιστικά σημαντική διαφορά προκύπτει τη

δεύτερη μέρα του πειράματος όπου τα αγρίου τύπου ζώα σημειώνουν την υψηλότερη

επίδοσή τους όταν οι δύο ομάδες ζώων συγκριθούν. Εικόνες 6Α,Β. Ωστόσο,, για τις ημέρες 4

και 5 της δοκιμασίας και εξέτασης της κινητικής μάθησης, τα διαγονιδιακά GLUD2 ζώα

εγκαταλείπουν τη ράβδο περίπου 50 δευτερόλεπτα νωρίτερα από τα αγρίου τύπου ζώα, χωρίς

την ύπαρξη σημαντικά στατιστικής διαφοράς, ns (not significant), (day 4, P value=0,1745),

(day 5, P value=0,5639) Εικόνες 7Α,Β.

Day 1-3

Εικόνα 6Α.                                                                       Εικόνα 6Β.
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Εικόνα 6Α,Β. Η αποτύπωση των ιστογραμμάτων υποδηλώνει τάση μειωμένου κινητικού

συντονισμού για τα διαγονιδιακά GLUD2 ζώα (n= 12) σε σύγκριση με τα Wt ζώα (n=9) στη

δοκιμασία κυλιόμενης ράβδου, όπως προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις 4

υποδοκιμασίες (trials) ανά ημέρα. Τα διαγονιδιακά ζώα εμφανίζουν προοδευτική αύξηση

στην επίδοσή τους, μειωμένη συγκριτικά με τα Wt ζώα, (day 2, *P value=0,032). Τα

τελευταία, σημειώνουν βελτιωμένες επιδόσεις για τις ημέρες 2 και 3, με στατιστικά

σημαντική διαφορά, (*P ≤ 0.05).

Day 4                                                                                             Day 5

Εικόνα 7Α.                                                                            Εικόνα 7Β.

Εικόνες 7Α,Β. Τα ιστογράμματα αντικατοπτρίζουν την ικανότητα κινητικής μάθησης των

διαγονιδιακών GLUD2 και Wt ζώων κατά τη δοκιμασία κυλιόμενης ράβδου κατά τη τέταρτη

και πέμπτη μέρα του περάματος, ns (not significant), (day 4, P value=0,1745), (day 5, P

value=0,5639).
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4.3.Με παρόμοιες επιδόσεις αναγνωριστικής μνήμης

ανταποκρίνονται τα Wt και GLUD2 διαγονιδιακά ζώα στη

δοκιμασία αναγνώρισης καινούργιου αντικειμένου (Novel Object

Recognition Task).

Σε πρώτο χρόνο εξετάζεται ο συνολικός χρόνος εξερεύνησης των δύο αντικειμένων,ο οποίος

δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ομάδων, ns (not significant), (P value =0.2664). Εικόνα

8. Σύμφωνα με το ιστόγραμμα του δείκτη διάκρισης, προκύπτει τάση των Wt ζώων να μην

εκδηλώνουν κάποια προτίμηση ως προς το οικείο ή το νέο αντικείμενο. Ταυτόχρονα, τα

GLUD2 ζώα φαίνεται να σημειώνουν λίγο χαμηλότερη επίδοση εξερεύνησης του νέου

αντικειμένου, ενώ στο διάγραμμα εμφανίζεται αυξημένο τυπικό σφάλμα χωρίς στατιστικά

σημαντική διαφορά ns (not significant), (P value =0.2290). Εικόνα 9. Ομοίως, οι δύο

ομάδες ζώων, GLUD2 διαγονιδιακά ζώα και Wt, σχεδόν διαμοιράζουν ισόποσα το χρόνο

ανάμεσα στο οικείο και το καινούργιο αντικείμενο, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά, ns

(not significant), (P value =0.7196) για τα GLUD2 διαγονιδιακά ζώα και για τα Wt ζώα (P

value =0.7975) και μεταξύ των ομάδων δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο

χρόνο εξερεύνησης οικείου και νέου αντικειμένου, ns (not significant), (P value =0,4378)

και (P value =0.42), αντιστοίχως. Εικόνα 10.
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Εικόνα 8. Τα Wt ζώα (n=9) συγκριτικά με τα διαγονιδιακά GLUD2 ζώα (n=12) φαίνεται να

εκδηλώνουν ελαφρώς αυξημένη τάση εξερευνησης των αντικειμένων χωρίς στατιστικά

σημαντική διαφορά στη δοκιμασία αναγνώρισης καινούργιου αντικειμένου (NOR), ns (not

significant), (P value =0.2664).

Εικόνα 9. Ο δείκτης διάκρισης (Discrimination Index) για τα διαγονιδιακά GLUD2 ζώα

(n=12) και για τα Wt ζώα (n=9) στη δοκιμασία αναγνώρισης καινούργιου αντικειμένου

(NOR) αποτυπώνεται από το παραπάνω ιστόγραμμα, ns (not significant), (P value

=0.2290).
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Εικόνα 10. Ο χρόνος εξερεύνησης των αντικειμένων (οικείου και νέου) για τις δύο ομάδες

ζώων, διαγονιδιακών GLUD2 (n=12) και Wt (n=9), μοιράζεται σχεδόν ισόποσα στη

δοκιμασία αναγνώρισης καινούργιου αντικειμένου (NOR), ns (not significant), (P value

=0.7196) για τα GLUD2 διαγονιδιακά ζώα και για τα Wt ζώα (P value =0.7975). Η επίδοση

μεταξύ των δύο ομάδων δεν υπογραμμίζεται με στατιστικά σημαντική διαφορά.

4.4.Τάση υψηλότερης επίδοσης στη χωρική μνήμη καταγράφουν

τα ζώα που εκφράζουν την ισομορφή της γλουταμικής

αφυδρογονάσης hGDH2 κατά τη δοκιμασία αναγνώρισης θέσης

αντικειμένου (Object to Place Recognition Task).

Αρχικά, ο συνολικός χρόνος εξερεύνησης και των δύο αντικειμένων για τις δύο ομάδες ήταν

παραπλήσιος, ns (not significant), (P value =0.9471) Εικόνα 11. Έπειτα, ο χρόνος που

δαπανήθηκε από όλα τα ζώα ήταν σχεδόν ισόποσος ανάμεσα στο μετακινημένο και σταθερό

αντικείμενο με τα GLUD2 διαγονιδιακά ζώα να σημειώνουν τάση για καλύτερη επίδοση από

τα Wt ζώα (P value =0.0556). Εικόνα 12. Η τάση αυτή δεν αποτυπώνεται στο ιστόγραμμα

σύγκρισης του χρόνο εξερεύνησης μετακινούμενου και σταθερού αντικειμένου στη

δοκιμασία που εμφανίζεται χωρίς σημαντικά στατιστική διαφορά, ns (not significant), (P

value =0.4189) για τα GLUD2 διαγονιδιακά ζώα και (P value =0.7197) για τα Wt ζώα.
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Όπως, επίσης, διαφορές δε σημειώνονται στις επιδόσεις ανάμεσα στις ομάδες σε σταθερό (P

value =0.3507) και μετακινημένο (P value =0.8179) αντικείμενο, ns (not significant).

Εικόνα 13.

Εικόνα 11. To ιστόγραμμα υποδεικνύει παραπλήσιο συνολικό χρόνο εξερεύνησης των δύο

αντικειμένων και για τις δύο ομάδες κατά τη δοκιμασία αναγνώρισης θέσης αντικειμένου

(OTP), ns (not significant), (P value =0.9471).
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Εικόνα 12. Δείκτης διάκρισης που αφορά τη δοκιμασία αναγνώρισης θέσης αντικειμένου

(OTP). Tα GLUD2 διαγονιδιακά ζώα (n=12) φαίνεται να επιδεικνύουν τάση για υψηλότερη

ικανότητα χωρικής μνήμης συγκριτικά με τα Wt ζώα (n=9), ns (not significant), (P value

=0.0556).

Εικόνα 13. Το ιστόγραμμα αντικατοπτρίζει το χρόνο εξερεύνησης που δαπανήθηκε επί

μέρους στο μετατοπισμένο και σταθερό αντικείμενο και από τις δύο ομάδες, διαγονιδιακών

GLUD2+ (n=12) και Wt ζώων (n=9) στη δοκιμασία αναγνώρισης θέσης αντικειμένου (OTP),

ns (not significant).

4.5. H ισομορφή της γλουταμικής αφυδρογονάσης hGDH2 δεν

υποδεικνύει σημαντικό ρόλο κατά τη δοκιμασία αναγνώρισης

χρονικής σειράς αντικειμένου (Temporal Order Object

Recognition Task)

Πρωταρχικά, διερευνήθηκε ο συνολικός χρόνος εξερεύνησης και των δύο αντικειμένων,ο

οποίος δε διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων, ns (not significant), (P value =0.5728). Εικόνα

14.
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Η δοκιμασία αναγνώρισης χρονικής σειράς αντικειμένου δε φαίνεται να σχετίζεται με την

έκφραση του γονιδίου GLUD2, δεδομένου ότι στη δοκιμασία αυτή τα διαγονιδιακά ζώα και

Wt ζώα κατέδειξαν ίδια ικανότητα μνήμης με βάση το δείκτη διάκρισης, ns (not significant),

(P value =0.2091). Εικόνα 15. Ο περισσότερος χρόνος εξερεύνησης δαπανάται στο παλιό

οικείο αντικείμενο και για τις δύο ομάδες με στατιστικά σημαντική διαφορά (P value

<0.0001) και (P value =0.0061) για τα διαγονιδιακά GLUD2 και Wt ζώα αντίστοιχα. Όσον

αφορά τη σύγκριση του χρόνου εξερεύνησης μεταξύ των δύο ομάδων σε παλιό οικείο (P

value =0.4941) και νέο οικείο αντικείμενο (P value =0.0061), δεν εντοπίστηκε σημαντικά

στατιστική διαφορά. Εικόνα 16.

Εικόνα 14. Ο

συνολικός χρόνος εξερεύνησης και των δύο αντικειμένων οικείου παλιού και οικείου νέου δε

διαφέρει μεταξύ των ομάδων, ns (not significant), (P value =0.5728).
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Εικόνα 15. Ο δείκτης διάκρισης όπως αποτυπώνεται από το ιστόγραμμα της δοκιμασίας

αναγνώρισης χρονικής σειράς αντικειμένου (TOR). Η έκφραση της ισομορφής hGDH2 δε

φαίνεται να επηρεάζει την επίδοση στη χρονική μνήμη, ns (not significant), (P value

=0.2091).

Εικόνα 16. Το ιστόγραμμα αντικατοπτρίζει το χρόνο που δαπανήθηκε επιμέρους στα

αντικείμενα, παλιό και πρόσφατο οικείο αντικείμενο, και για τις δύο ομάδες, διαγονιδιακών
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GLUD2 και Wt ζώων, στη δοκιμασία αναγνώρισης χρονικής σειράς αντικειμένου και

δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά (****P value <0.0001) και ( **P value =0.0061) για

τα διαγονιδιακά GLUD2 και Wt ζώα, αντίστοιχα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το ανθρώπινο γονίδιο GLUD2 προέκυψε στους ανθρωπίδες υπό εξελικτική πίεση με βάση τη

θετική Δαρβινική επιλογή, ενδεικτική της προσαρμοστικής εξέλιξης της ακολουθίας DNA.

Αυτό εξασφαλίζει στο hGDH2 μοναδικές λειτουργικές ιδιότητες επιτρέποντας του την

αξιοσημείωτη ενεργοποίησή του υπό έντονη νευρωνική πυροδότηση και υψηλών ποσοστών

ενεργειακών απαιτήσεων, διαδικασίες επιτακτικές για τη συναπτική πλαστικότητα για την

εδραίωση της μνήμης. Καθώς το GLUD2 εξελίχθηκε ταυτόχρονα με την επέκταση του

ανθρώπινου εγκεφάλου, το νέο γονίδιο ενδεχομένως να συνέβαλε στην ταχεία εμφάνιση των

ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων. Αυτή η προικοδότηση ανθρώπινων νευρώνων με

ενισχυμένη ικανότητα μεταβολισμού του γλουταμικού πιστεύεται ότι ενίσχυσε τη διεγερτική

μετάδοση του φλοιού, αλλά τα βιβλιογραφικά στοιχεία εμφανίζονται ελλιπή.(Burki and

Kaessmann 2004; Plaitakis et al. 2019; Spanaki et al, 2016). Η παρούσα έρευνα στοχεύει

αρχικά στην πληρέστερη κατανόηση του συμπεριφοριστικού μοντέλου των διαγονιδιακών

(Tg) GLUD2 ζώων για τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλε το γονίδιο στη διαφοροποίηση του

ανθρώπινου εγκεφάλου και το ρόλο που επιτελεί στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες με

επίκεντρο τη μνήμη και τη μάθηση, διεργασίες που πλήττονται σε μεγάλο εύρος ασθενειών

και σχετίζονται με τη νόηση, δημιουργώντας έδαφος για ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων

θεραπειών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα, τα διαγονιδιακά GLUD2 ζώα

παρουσιάζουν αυξημένο άγχος εγγενώς, τάση για μειωμένο κινητικό συντονισμό, κινητική

μάθηση παρόμοια με τα Wt ζώα, ενώ οι επιδόσεις στα διαφορετικά είδη μνήμης ποικίλουν.

Στην αναγνωριστική μνήμη και οι δύο ομάδες ζώων δεν σημειώνουν την αναμενόμενη

επίδοση (αναγνώριση του οικείου αντικειμένου) με τα διαγονιδιακά ζώα να μην
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παρουσιάζουν διαφορά στη δοκιμασία. Παραπλήσια ικανότητα χρονικής μνήμης

επιδεικνύουν και οι δύο ομάδες ζώων (διαγονιδιακά GLUD2 και αγρίου τύπου ζώα). Τέλος, η

χωρική μνήμη φαίνεται να ενισχύεται από την παρουσία της ισομορφής hGDH2 με τα

διαγονιδιακά GLUD2 ζώα να εμφανίζουν τάση για βελτιωμένη χωρική ικανότητα. Η

διαφοροποίηση των επιδόσεων μεταξύ των ομάδων δεν επισφραγιστηκε με στατιστικά

σημαντική διαφορά, πέραν της δεύτερης ημέρας της δοκιμασίας κυλιόμενης ράβδου και

αξιολόγησης του κινητικού συντονισμού των ζώων.

Το άγχος στον εγκέφαλο διαμεσολαβείται από γλουταμινεργικούς μηχανισμούς (Masneuf et

al., 2014). Τα αυξημένα επίπεδα άγχους στα διαγονιδιακά GLUD2+ ζώα ενισχύουν την

πρόταση ότι το άγχος είναι εξελικτικά επωφελές, με τα γονίδια που ευαισθητοποιούν τους

ανθρώπους στο άγχος να επιλέγονται θετικά (Cagliani et al., 2009). Μελέτες σε ανθρώπους

και ζώα έχουν δείξει το άγχος προκαλεί μη αναστρέψιμες αλλαγές στη μορφολογία των

νευρώνων, καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό των νευρώνων και μειώνει τον όγκο του

ιππόκαμπου που είναι υπεύθυνος για την εδραίωση της μνήμης, μέσω των

νευροενδοκρινικών ορμονών που παράγονται και του άξονα

υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA), και συγκεκριμένα των γλυκοκορτικοειδών

επιδρά με άμεσο αντίκτυπο τη συμπεριφορά (Kim et al., 2015). Επιπλέον, η διαγονιδιακή

έκφραση του GLUD2 ενισχύει το σχηματισμό δενδριτικών ακανθών και τη συναπτογένεση,

με αποτέλεσμα την αυξημένη συναπτική πλαστικότητα, η οποία δεν έχει πάντα θετική

αποτύπωση στη συμπεριφορά, καθώς μπορεί να να ενισχύσει, αλλά και να παρεμποδίσει τη

μάθηση μέσω κορεσμού του LTP (Moser et al., 1998; Nguyen-Vu et l., 2017). Συνεπώς, η

ενισχυμένη σύναψη δεν είναι πάντα ωφέλιμη αφού μπορεί να αποδυναμώσει το σχηματισμό

της ειδικής πλαστικότητας για τη δημιουργία της νέας μνήμης (Pineda et al., 2004). Η

εξήγηση των αποτελεσμάτων βασίζεται στην υπόθεση το GLUD2 μέσω της διέγερσης και

της μακρόχρονης δομικής συναπτικής πλαστικότητας, προάγει τη μάθηση και τη μνήμη που

εξαρτάται από την εμπειρία. Στον άνθρωπο οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορεί να

επηρεάσουν την γνωστική εξέλιξη, κυρίως κατά την πρώιμη ωρίμανση του εγκεφάλου που το

γονίδιο GLUD2 είναι μέγιστο ενεργό (Li et al.,2016). Tέλος, τα αναπάντητα ερωτήματα

μένουν να διερευνηθούν με περισσότερες μελέτες, αποτελούμενες από μεγαλύτερο αριθμό

ζώων και ομογενοποίηση των ομάδων απαλλαγμένες από φυλοεξαρτώμενες διαφορές.
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