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ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ!! Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς μου επιτροπής, τον 

κύριο Χαλεπάκη και τον κύριο Αβέρωφ για τις πολύτιμες συμβουλές και την απαραίτητη καθοδήγηση όλα αυτά 

τα χρόνια. Ακόμα ευχαριστώ και τα μέλη της επταμελούς επιτροπής, τον κύριο Μαυροθαλασσίτη, τον Κύριο 

Γραβάνη, τον κύριο Χαραλαμπόπουλο και την κυρία Σπανάκη που δέχτηκαν με χαρά και ενδιαφέρον να 

διαβάσουν και να αξιολογήσουν τη δουλειά μου.  

Δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω το Δρ. Κλεόπα με τον οποίο συνεργάστηκα άψογα και ο οποίος με 

φιλοξένησε στο εργαστήριό του στη Λευκωσία και με άφησε ελεύθερη να δουλεύω στο εργαστήριό του. Τον 

ευχαριστώ πολύ για όλα. Επίσης δε θα μπορούσα να παραλείψω όλα τα παιδία με τα οποία δούλεψα στην 

Κύπρο, όπως η Κική που ο «βανδαλισμός» των δειγμάτων της μου εξασφάλισαν τη δημοσίευσή μου. Θα ήθελα 

να ευχαριστήσω επίσης την Ειρήνη και τη Νατάσα για τη βοήθειά τους οποτεδήποτε και να τη ζητούσα και για 

το ευχάριστο κλίμα στο εργαστήριο. Επίσης τα παιδία που γνώρισα στην Κύπρο όπως η Ρεβέκκα, η Θάλεια και 

η Σοφία που έκαναν την παραμονή μου στη Λευκωσία πραγματικά διασκεδαστική. Ζήτω οι καπίρες! 

Τώρα όσον αφορά το εργαστήριο, ένα μεγάλο γελαστό ευχαριστώ στον ανυπέρβλητο Κώστα Θεοδωράκη (aka 

Κ.Θ. και πλέον Κύριε Κώσταααα), το στυλοβάτη του εργαστηρίου και τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για να 
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Giulietta! I would also like to thank you for all your help and I hope you to have a successive and fruitful 
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Περίληψη 
 

Οι περικομβικές περιοχές αποτελούν το σύνολο των διακριτών περιοχών των εμμύελων ινών του ΚΝΣ και 

του ΠΝΣ οι οποίες είναι απαραίτητες για την ταχεία και αποτελεσματική μετάδοση των δυναμικών 

ενέργειας κατά μήκος των ινών. Αποτελούνται από τον κόμβο του Ranvier, την παρακομβική περιοχή, την 

εγγύς της παρακομβικής περιοχή και το μεσοκομβικό τμήμα, ενώ σχηματίζονται από την εξειδικευμένη 

αλληλεπίδραση μορίων μεταξύ του άξονα και του γλοιακού κυττάρου που σχηματίζει το μυελινώδες έλυτρο 

(αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις). Στην περίπτωση των απομυελινωτικών ασθενειών, όπως της Κατά 

Πλάκας Σκλήρυνσης (ΚΠΣ), το μυελινώδες έλυτρο καταστρέφεται οδηγώντας στη διάρρηξη των 

αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων με αποτέλεσμα τη διάχυση των διαύλων ιόντων που εντοπίζονται στις 

περικομβικές περιοχές και στην αδυναμία αγωγής ηλεκτρικών σημάτων κατά μήκος των ινών. Πρόσφατες 

έρευνες σε ασθενείς με ΚΠΣ ταυτοποίησαν νευρωνικα/αξονικά αντιγόνα που εντοπίζονται στις 

περικομβικές περιοχές (η TAG-1/Contactin2και οι ισομορφές της Neurofascin), ως αυτοαντιγόνα που 

εμπλέκονται στην παθογένεια της ΚΠΣ επικεντώνοντας το ενδιαφέρον των ερευνητών στη μοριακή 

οργανωση και στον τύπο των αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων σε φυσιολογικές και παθολογικές 

συνθήκες.  

Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στην ανάλυση των μεταβολών του τριμερούς συμπλόκου της εγγύς της 

παρακομβικής περιοχής που αποτελείται από το μόριο κυτταρικής συνάφειας TAG-1/ Contactin2 που 

εκφράζεται και από τον άξονα και από το γλοιακό κύτταρο, τους τασεοελεγχόμενους διαύλους καλίου και 

την Caspr2 πρωτεΐνη στον άξονα, σε σχέση με τις αντίστοιχες αλλοιώσεις των γειτονικών περικομβικών 

περιοχών, σε δύο διαφορετικά ζωικά μοντέλα απομυελίνωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το 

πρώτο μοντέλο είναι αυτό της Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (Experimental Autoimmune 

Encephalomyelitis-EAE) στο οποίο μελετώνται οι επιπτώσεις μιας αυτοάνοσα επαγώμενης απομυελίνωσης. 

Το δεύτερο μοντέλο αποτελεί εκείνο της τοξικής απο- και επαναμυελίνωσης μέσω της χορήγησης της 

νευροτοξίνης Cuprizone, με το οποίο εξετάζονται οι αλλοιώσεις των περικομβικών περιοχών κατά την 

απομυελίνωση και επαναμυελίνωση του ιστού απουσία του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος.  Η 

μελέτη μας αποκαλύπτει εκτεταμένες αλλοιώσεις των περικομβικών περιοχών και στα δύο μοντέλα 

απομυελίνωσης. Η επαγωγή μη ειδικής ανοσολογικής απόκρισης στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι 

δυνατό να καταστείλει τα φυσικά όρια μεταξύ των περικομβικών περιοχών με αποτέλεσμα τη διάχυση των 

μορίων από την εγγύς της παρακομβικής περιοχή στη γειτονική παρακομβική. Επιπρόσθετα η 

απομυελίνωση οδηγεί αρχικά στην αποδιάταξη των πιο εκτεθειμένων παρακομβικών περιοχών και στη 

διάχυση των μορίων της εγγύς της παρακομβικής περιοχής προς την παρακομβική περιοχή και το 

μεσοκομβικό τμήμα. Η υποχώρηση της ανοσολογικής απόκρισης δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης των 
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βλαβών οι οποίες ξεκινούν από τις παρακομβικές περιοχές. Αντίθετα, οι εγγύς των παρακομβικών περιοχές 

σχηματίζονται μόνο όταν η εκτεταμένη επαναμυελίνωση είναι δυνατή.  

Η μελέτη επεκτείνεται και στην εύρεση του ρόλου της πρωτεΐνης TAG-1 κατά την απομευλίνωση και την 

επαναμυελίνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος με τη βοήθεια του μοντέλου της νευροτοξικής απο-

και επαναμυελίνωσης. Στην περίπτωση αυτή παρατηρήθηκε ότι η απουσία της TAG-1 από την εμμύελη ίνα 

φαίνεται να επιδρά στη δυναμική του πληθυσμού των ολιγοδενδροκυττάρων καθώς τα TAG-1 ελλειμματικά 

ζώα εμφανίζουν χαρακτηριστικά καθυστέρησης στην απομυελίνωση, ενώ στο επίπεδο της μοριακής 

αρχιτεκτονικής, αποκαλύπτεται η ύπαρξη ενός άγνωστου μηχανισμού συσσώρευσης των διαύλων καλίου 

στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή κατά την επαναμυελίνωση, ανεξάρτητος από την TAG-1.  
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Abstract 
 

The segregation of myelinated fibers into distinct domains around the node of Ranvier - the perinodal areas - 

is crucial for nervous system homeostasis and efficient nerve conduction. Perinodal areas are formed by axo-

glial interactions, namely the interaction of molecules between the axon and the myelinating glia. In a 

variety of demyelinating pathologies including multiple sclerosis, the molecular architecture of the 

myelinated fiber is disrupted, leading to axonal degeneration. 

In this study we have analyzed the alterations of TAG-1, Caspr2 and voltage-gated potassium channels 

(VGKCs), forming the juxtaparanodal tripartite complex, in relation to adjacent paranodal and nodal 

molecules, in two different models of CNS demyelination, the experimental autoimmune encephalomyelitis 

(EAE) and the cuprizone model of toxic demyelination. 

We found extensive alterations of the juxtaparanodal molecular architecture under de- and remyelinating 

conditions. Inflammation alone was sufficient to disrupt the borders between the domains leading to the 

diffusion of juxtaparanodal components to the adjacent paranodal area. EAE induction and cuprizone-

induced demyelination resulted initially in paranodal domain elongation with subsequent diffusion of the 

juxtaparanodal components towards the paranodal and the internodal domains. At later stages, with 

decreasing inflammation and spontaneous remyelination there was a partial restoration of the paranodal 

domain but not sufficient re-organization of the juxtaparanodes. The latter were re-formed only when 

complete remyelination was allowed in the cuprizone model, indicating that juxtaparanodal domain re-

organization is a later event that may remain incomplete in a hostile inflammatory milieu. 

We additionally examined for the first time the role of the cell adhesion molecule TAG-1 during CNS de- 

and remyelination, using the cuprizone model of toxic demyelination. The lack of TAG-1 protein from the 

myelinated fiber led to irregular oligodendroglial dynamics during demyelination with the TAG-1 mutant 

animals exhibiting delayed demyelination. In addition, upon CNS remyelination the lack of TAG-1 protein 

revealed a novel, TAG-1 independent mechanism of VGKC clustering at the juxtaparanodal area, probably 

as a protective mechanism against extensive damage 
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Α. Εισαγωγή 

Κατά την εξέλιξη των ειδών, ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στην ανάπτυξη των σπονδυλωτών 

ήταν ο αποτελεσματικότερος έλεγχος του μυϊκού τους συστήματος  που επέφερε και τη βελτιστοποίηση των 

πιθανοτήτων επιβίωσης των οργανισμών. Σ’ αυτό συντέλεσε και η αποτελεσματικότερη και ταχεία 

μετάδοση σημάτων κατά μήκος του νευρικού συστήματος, μιας και οι σωματικές διαστάσεις των 

σπονδυλωτών συνεχώς αυξάνονταν.  

Σήμερα είναι γνωστό ότι η ροή των πληροφοριών μεταξύ των νευρώνων επιτυγχάνεται μέσω χημικών και 

ηλεκτρικών σημάτων με τη μορφή δυναμικών ενέργειας. Η κυτταρική μεμβράνη του νευράξονα 

χαρακτηρίζεται από υψηλή ηλεκτρική χωρητικότητα η οποία όμως συνεπάγεται μειωμένη ταχύτητα αγωγής 

των ηλεκτρικών σημάτων. Επιπρόσθετα, το κύτταρο παρουσιάζει διαρροές και σε συνδυασμό με την 

αυξημένη χωρητικότητα η απόσταση στην οποία ένα σήμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς ενίσχυση είναι 

περιορισμένη. Με ποιό τρόπο λοιπόν ξεπεράσθηκαν οι παραπάνω περιορισμοί;  

Η ταχεία μετάδοση των δυναμικών ενέργειας κατά μήκος των αξόνων επιτεύχθηκε με δύο τρόπους:  

 μέσω της αύξησης της διαμέτρου του νευράξονα και  

 μέσω της διαδικασίας της μυελίνωσης, δηλαδή της περιέλιξης των αξόνων και της 

ταυτόχρονης μόνωσής τους από το μεμβρανικό παράγωγο των κυττάρων της γλοίας, τη 

μυελίνη (Kandel, Schwartz and Jessel 2000).  

Η μυελίνη άρχισε να αναπτύσσεται ανεξάρτητα στους δακτυλιοσκώληκες (Annelida), στα αρθρόποδα 

(Arthropoda) και τα χορδωτά (Chordata). Παρόλα αυτά, η δομή που σήμερα ονομάζουμε έλυτρο της 

μυελίνης αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο των σπονδυλωτών (Nave 2010a; Zalc 1995). Πρόκειται 

για μία εξειδικευμένη μεμβράνη η οποία παράγεται από τα κύτταρα της γλοίας τόσο στο κεντρικό (ΚΝΣ, 

ολιγοδενδροκύτταρα) όσο και στο περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ, κύτταρα Schwann). Τα γλοιακά 

κύτταρα επεκτείνοντας την πλασματική τους μεμβράνη σχηματίζουν έναν αριθμό ομόκεντρων στιβάδων 

γύρω από τον άξονα που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες διμοριακές στιβάδες λιπιδίων που 

παρεμβάλλονται μεταξύ των πρωτεϊνικών στιβάδων (Εικόνα 1 και 3). Η σύσταση του ελύτρου της μυελίνης 

είναι παρόμοια εκείνης της κυτταρικής μεμβράνης και αποτελείται κατά 70% από λιπίδια και κατά 30% από 

πρωτεΐνες με υψηλή συγκέντρωση χοληστερόλης.   

Η μυελίνη αποτέλεσε το μονωτικό υλικό των αξόνων παίζοντας σημαντικό ρόλο στο λειτουργικό 

σχηματισμό των νευρώνων, ο οποίος καθορίζεται από δύο ανταγωνιστικές παραμέτρους: 
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 από το μικρό μέγεθος που επιτρέψει τη μέγιστη χωρητικότητα νευρώνων σ’ ένα οργανισμό 

και  

 από την απαιτούμενη υψηλή ταχύτητα μετάδοσης των σημάτων ώστε να μπορεί ο 

οργανισμός να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβολές του περιβάλλοντος.  

Στη συνέχεια της εισαγωγής θα περιγραφούν οι κυτταρικοί πληθυσμοί που είναι υπεύθυνοι για το 

σχηματισμό του μυελινώδους ελύτρου και η διαδικασία σχηματισμού του τόσο στο ΚΝΣ όσο και στο ΠΝΣ, 

η μοριακή λειτουργική οργάνωση των σχηματιζόμενων εμμύελων ινών καθώς και παθοφυσιολογικές 

καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται κατά την καταστροφή της μυελίνης.  

 

Α.1. Κύτταρα της γλοίας σε ΠΝΣ και ΚΝΣ.  

 

Τα ολιγοδενδροκύτταρα στο ΚΝΣ και τα κύτταρα Schwann στο ΠΝΣ είναι επιφορτισμένα με τη δημιουργία 

του ελύτρου της μυελίνης αλλά και με τη δια βίου υποστήριξη των αξόνων. Η αλληλεπίδραση του 

νευράξονα με το κύτταρο της γλοίας είναι αμφίδρομη και εξαιρετικής σημασίας. Και οι δύο πληθυσμοί 

γλοιακών κυττάρων εκτελούν παρόμοιες διαδικασίες χρησιμοποιώντας ένα αλληλεπικαλυπτόμενο, αλλά όχι 

πανομοιότυπο σετ γονιδίων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην περίπου 300 εκατομμυρίων παράλληλη 

εξέλιξη από ένα αρχέγονο τύπο γλοιακού κυττάρου (Nave 2010a).  

 

Α.1.1. Η γενεαλογία των κυττάρων Schwann –Μυελίνωση του ΠΝΣ 

 

Τα γλοιακά κύτταρα Schwann του ΠΝΣ από τη στιγμή της γέννησή τους ακολουθούν μια συγκεκριμένη 

πορεία διαφοροποίησης μέχρι την τελική θέση τους πάνω στους άξονες. Τα πρόδρομα κύτταρα Schwann 

(SCPs) προέρχονται από τα μεταναστεύοντα κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας (neural crest) κατά τη 12
η
 

εμβρυική μέρα στους μύες και διαφοροποιούνται προς ανώριμα κύτταρα Schwann μέχρι και τη 15
η
 

εμβρυική ημέρα. Μετά-γενετικά, τα ανώριμα κύτταρα διαφοροποιούνται πρώτα σε κύτταρα που πρόκειται 

να μυελινώσουν τους αντιστοίχους άξονες (myelinating Schwann cells) και μετέπειτα σε εκείνα που δεν 

πρόκειται να δημιουργήσουν μυελινώδες έλυτρο (non-myelinating Schwann cells). Η τελική διαφοροποίηση 

των  κυττάρων Schwann εξαρτάται από τη διάμετρο του άξονα που έρχονται σε επαφή. Οι δύο τύποι των 

ώριμων αυτών κυττάρων γλοίας επαφίενται στους άξονες επιδεικνύοντας μεγάλη πλαστικότητα έχοντας -

οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί- την ικανότητα να από-προγραμματιστούν και να εισέλθουν ξανά σε φάση 

κυτταρικού κύκλου (Εικόνα 1)  (Jessen and Mirsky 2005; Jessen and Mirsky 2008; Pereira et al. 2012). 
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Εικόνα 1: Γλοιακά κύτταρα του ΠΝΣ. Σχηματική αναπαράσταση των σταδίων διαφοροποίησης ενός κυττάρου 

Schwann από κύτταρο της νευρικής ακρολοφίας ως και το στάδιο της τελικής διαφοροποίησης και ωρίμανσής του. 

Με πράσινο χρώμα απεικονίζεται το κύτταρο Schwann και με μπλε ο άξονας. Με διακεκομμένες γραμμές 

υποδεικνύεται η δυνατότητα από-προγραμματισμού των κυττάρων στα συγκεκριμένα στάδια (Mirsky et al. 2008). 

 

Τα στάδια διαφοροποίησης των κυττάρων Schwann ρυθμίζονται από την έκφραση διαφορετικών 

παραγόντων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του 

καθορισμού της γλοιακής γενεαλογίας στα κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας είναι ο SOX10 (SRY-related 

HMG-box-10), του οποίου η απουσία οδηγεί στην απώλεια καθορισμού της γλοιακής ταυτότητας στα 

κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας (Britsch et al. 2001; Paratore et al. 2001). Η δράση του SOX10 πιθανώς 

να οδηγεί στην απόκριση των πρώιμων γλοιακών κυττάρων σε ένα δεύτερο σημαντικό παράγοντα την 

Neuregulin-1/NRG-1 (Britsch et al. 2001). Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, εκφραζόμενη από τα κύτταρα της 

νευρικής ακρολοφίας οδηγεί στην παύση της νευρογένεσης και στην προαγωγή της γλοιογένεσης, μια 

δράση αντίστοιχη με εκείνη του Notch-1(Wang and Barres 2000) (Paratore et al. 2001). Η NRG-1 μέσω των 

ErbB  υποδοχέων ενεργοποιεί μία σειρά μονοπατιών όπως εκείνα των Ras/MAPkinase, PI3kinase/Akt, και 

FAK, τα οποία επιδρούν στον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση και τη μετανάστευση των πρόδρομων 

κυττάρων Schwann στους άξονες, (Birchmeier and Nave 2008; Dong et al. 1995; Maurel and Salzer 2000; 

Meintanis et al. 2001; Ogata et al. 2004). 

 Κατά τη διαφοροποίηση σε πρόδρομα κύτταρα Schwann, παράγεται μια βασική στιβάδα (basal lamina) η 

οποία περιβάλλει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό αξόνων (Εικόνα 1). Εν συνεχεία το γλοιακό κύτταρο εισβάλλει 

στη συγκεκριμένη συστάδα αξόνων επιλέγοντας εκείνο τον οποίο τελικά θα μυελινώσει μέσω μιας καλά 

προγραμματισμένης διαδικασίας πού έχει ονομαστεί radial sorting και φαίνεται να ρυθμίζεται από έναν 
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αρκετά μεγάλο αριθμό μορίων όπως η LGI4, η ADAM22,  διάφορες λαμινίνες, δυστρογλυκάνες και μικρές 

RhoGTPases όπως η Rac1 και η cdc42 (Benninger et al. 2007; Bermingham et al. 2006; Chen and 

Strickland 2003; Nodari et al. 2007; Pereira et al. 2012; Previtali et al. 2003; Sagane et al. 2005) Οι άξονες 

οι οποίοι επιλέγονται είναι εκείνοι οι οποίοι ξεπερνούν σε μέγεθος κάποια συγκεκριμένη τιμή διαμέτρου (> 

1μm). Αν και ο ακριβής λόγος δεν είναι ακόμα σαφής, θεωρείται ότι το πάχος του άξονα αντικατοπτρίζει 

και τη δυνατότητα αγωγής δυναμικών ενέργειας (Sherman and Brophy 2005). Οι υπόλοιποι άξονες 

συνεχίζουν να περιβάλλονται από ένα γλοιακό κύτταρο χωρίς όμως να οδηγηθούν στο τελικό στάδιο της 

μυελίνωσης (Remak Bundles).  Στο στάδιο αυτό το κύτταρο Schwann έχει φτάσει πλέον ένα βήμα πριν από 

την τελική ωρίμανσή του (Εικόνα 1).  

Η επαγωγή της μυελίνωσης βρίσκεται κάτω από αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο (Εικόνα 2). Πλήθος ερευνών 

τα τελευταία χρόνια αποκάλυψαν ένα μεγάλο αριθμό μορίων τόσο στον άξονα όσο και στο γλοιακό 

κύτταρο, καθώς και μια σειρά σηματοδοτικών μονοπατιών τα οποία ορίζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τη 

διαδικασία της μυελίνωσης. Αρκετά από τα μόρια που εμπλέκονται στη διαδικασία της μυελίνωσης του 

ΠΝΣ συνοψίζονται στην Εικόνα 2. Εμείς θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά κάποιους από αυτούς τους 

παράγοντες παρακάτω.  
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Εικόνα 2: Ρύθμιση της μυελίνωσης του ΠΝΣ από το σύνολο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ άξονα και γλοιακού 

κυττάρου. Στην εικόνα παρουσιάζονται τα σηματοδοτικά μόρια των κυτταρικών επιφανειών του άξονα και του 

κυττάρου Schwann καθώς και το πλήθος των μονοπατιών που αυτά ενεργοποιούν. Η πολυπλοκότητα της μυελίνωσης 

αυξάνεται αν συμπεριλάβουμε ότι το πλήθος των παραγόντων που απεικονίζονται ενεργοποιούνται σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές κατά τη μυελίνωση και πιθανώς κάποιοι από αυτούς να εντοπίζονται και σε διαφορετικά κυτταρικά 

διαμερίσματα (Pereira et al. 2012). 

 

H ενεργοποίηση του παράγοντα SOX10 φαίνεται να ρυθμίζει και τη διαδικασία της μυελίνωσης 

ενεργοποιώντας το γονίδιο Oct-4 (SCIP/Tst-1/POU3f1) το οποίο με τη σειρά του καθορίζει τη χρονική 

στιγμή της μυελίνωσης (Jaegle et al. 2003; Nickols et al. 2003). Ακολούθως, η ενεργοποίηση του 

παράγοντα Krox-20/Egr2 επάγει την έκφραση των γονιδίων του μυελινώδους ελύτρου (Nagarajan et al. 

2001; Parkinson et al. 2004), ενώ ένα μέλος της οικογένειας των ανοσοσφαιρινικών μορίων κυτταρικής 

συνάφειας, η δομική πρωτεΐνη της μυελίνης MAG (myelin assosiated glycoprotein) φαίνεται να 

διαμεσολαβεί τις αρχικές αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις (Owens et al. 1990).   

Στο ΠΝΣ ο πιο καλά μελετημένος μηχανισμός είναι  εκείνος της NRG1 type III (EGF-like protein) η οποία 

αποτελεί πλέον και το βασικότερο αξονικό σήμα ρύθμισης της μυελίνωσης.  (La Marca et al. 2011; Syed et 

al. 2010; Taveggia et al. 2005). Ο ίδιος αυξητικός παράγοντας ρυθμίζεται από τη δράση διαφορετικών 

σεκρετασών, των BACE1 και TACE1/ADAM17, στην πρώτη περίπτωση προωθώντας τη μυελίνωση και 

στη δεύτερη αναστέλλοντας τη (La Marca et al. 2011; Velanac et al. 2012).  

Η μυελίνωση ξεκινά όταν το κύτταρο Schwann περιβάλλει τον άξονα σε αναλογία 1:1, επεκτείνοντας την 

πλασματική του μεμβράνη (Εικόνα 3). Στη συνέχεια οι προεκβολές του γλοιακού κυττάρου σχηματίζουν 

μια δομή διπλής λιπιδικής διπλοστιβάδας η οποία αποκαλείται μεσάξονας, ενώ εν συνεχεία επεκτείνεται και 

διατάσσεται σπειροειδώς γύρο από τον άξονα. Τελικά το κυτταρόπλασμα του ελύτρου σταδιακά 

συμπιέζεται δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές λεπτές στιβάδες του υψηλής συμπύκνωσης ελύτρου 

(Εικόνα 3). Η αξονική έκφραση της NRG1 type III έχει συνδεθεί άμεσα και με το πάχος του ελύτρου της 

μυελίνης. Η υπερέκφραση του συγκεκριμένου μορίου οδηγεί σε επίπεδα μυελίνωσης άνω του φυσιολογικού 

(υπερ-μυελίνωση) ενώ τα ετερόζυγα ζώα Nrg1
+/-  εμφανίζουν σημαντική υπο-μυελίνωση των ινών του ΠΝΣ 

(Brinkmann et al. 2008; Michailov et al. 2004; Nave and Salzer 2006; Taveggia et al. 2005). 
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Εικόνα 3: Η διαδικασία της μυελίνωσης στο ΠΝΣ. Σχηματική αναπαράσταση περιέλιξης ενός κυττάρου Schwann 

γύρω από έναν άξονα του ΠΝΣ (http://www.studyblue.com/notes/note/n/nervous-system-chapter-
12/deck/1008652). 

 

Το τελευταίο στάδιο της μυελίνωσης περιλαμβάνει το σχηματισμό των πολυ-άριθμων αξονο-γλοιακών 

αλληλεπιδράσεων και το σχηματισμό των περικομβικών περιοχών κατά μήκος της ίνας, στο οποίο όμως θα 

αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω. Όσον αφορά την πρωτεϊνική σύσταση του ελύτρου, στο ΠΝΣ το 50% 

της πρωτεϊνικής σύστασης της μυελίνης αποτελεί η πρωτεΐνη Ρ0 και ακολουθούν οι ΜΒΡ (Myelin Basic 

Protein), η PMP22 (Peripheral Myelin Protein 22), και η MAG (myelin-associated glycoprotein) (Jessen and 

Mirsky 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studyblue.com/notes/note/n/nervous-system-chapter-12/deck/1008652
http://www.studyblue.com/notes/note/n/nervous-system-chapter-12/deck/1008652
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Α.1.2. Η γενεαλογία των ολιγοδενδροκυττάρων –Μυελίνωση του ΚΝΣ 

 

Τα πρόδρομα κύτταρα των ολιγοδενδροκυττάρων (Oligodendocyte precursor cells, OPCs) προέρχονται από 

το νευροεπιθήλιο της κοιλιακής (ventricular zone, VZ) και υποκοιλιακής (subventricular zone, SVZ) ζώνης 

του αναπτυσσόμενου ΚΝΣ (Richardson et al. 2006). Στις περιοχές αυτές παράγονται πρόδρομες μορφές 

ολιγοδενδροκυττάρων οι οποίες μεταναστεύουν πλευρικά και ραχιαία, συχνά καλύπτοντας μεγάλες 

αποστάσεις ώστε να επεκταθούν σε ένα μεγάλο εύρος  του νωτιαίου μυελού και του τελεγκεφάλου όπου και 

θα διαφοροποιηθούν αργότερα προς ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα. Ο καθορισμός της ολιγοδενδρογλοιακής 

σειράς ξεκινά από την κοιλιακές ζώνη σε νωτιαίο μυελό και τελεγκέφαλο κατά τη δωδέκατη εμβρυική 

ημέρα στο μυ (Fogarty et al. 2005; Kessaris et al. 2006; Richardson et al. 2006).  

Στο νωτιαίο μυελό, η γλοιογένεση εξαρτάται από τη διαβάθμιση συγκέντρωσης συγκεκριμένων 

παραγόντων του SHH (Sonic Hedgehoc) που δρα στο κοιλιακό τμήμα του νωτιαίου μυελού (floor plate) και 

στη δράση των Wnt και BMPs (Bone Morphogenic Proteins) στο ραχιαίο τμήμα (roof plate) (Εικόνα 4) 

(Agius et al. 2004; Fogarty et al. 2005; Kessaris et al. 2008; Lu et al. 2000; Shimizu et al. 2005; Woodruff et 

al. 2001). Μία αντίστοιχη λογική φαίνεται να λαμβάνει χώρα και στο λιγότερο μελετημένο τελεγκέφαλο 

όπου παράγοντες όπως SHH, Wnt και FGF (Fibroblast growth Factor) φαίνεται να ορίζουν την 

ολιγοδενδρογλοιακή ταυτότητα (Costa et al. 2007; Furusho et al. 2011; Kessaris et al. 2006).  

 

 

Εικόνα 4: Καθορισμός της ολιγοδεντρογλοιακής σειράς στο νωτιαίο μυελό των τρωκτικών. (Προσαρμογή 

εικόνων από  (Fancy et al. 2011; Richardson et al. 2006)) 
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Η επίδραση των παραπάνω μορφογόνων αντικατοπτρίζεται στην επακόλουθη έκφραση συγκριμένων 

μεταγραφικών παραγόντων, ειδικών της σειράς των ολιγοδενδροκυττάρων (Εικόνα 4). Χαρακτηριστικά οι 

μεταγραφικοί παράγοντες Nkx6.1, Nkx6.2 ενεργοποιούνται από τη δράση του SHH στην pMN περιοχή του 

νωτιαίου μυελού, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα Olig2 που είναι 

χαρακτηριστικός των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων και ενός μικρού αριθμού κινητικών νευρώνων στο 

παρόν στάδιο (Εικόνα 4) (Takebayashi et al. 2002; Zhou and Anderson 2002). Αντίστοιχη δράση εμφανίζει 

και ο μεταγραφικός παράγοντας Nkx2.2 στην p3 περιοχή (Fu et al. 2002; Genethliou et al. 2009). Η 

απώλεια των Nkx μεταγραφικών παραγόντων οδηγεί και στη μη παραγωγή ολιγοδενδροκυττάρων από τη 

συγκεκριμένη περιοχή (Cai et al. 2005; Vallstedt et al. 2005). Παρόλα αυτά, η συνδυασμένη έκφραση του 

μεταγραφικού παράγοντα Olig2 (basic helix–loop–helix (bHLH) oligodendrocyte transcription factor 2) και 

του PDGFRα (Platelet Derived Growth Factor Receptor α) οριστικοποιεί την ολιγοδενδρογλοιακή μοίρα 

των πρόδρομων κυττάρων, ενώ έχει σοβαρό αντίκτυπο στον πληθυσμό αυτό η απώλειά τους (Calver et al. 

1998; Fruttiger et al. 1999).  Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4 αντίστοιχοι μεταγραφικοί παράγοντες 

ενεργοποιούνται και από δράση των ραχιαίων μορφογόνων, όπως ο Pax7 (paired box gene 7) και ο Dbx1 

((developing brain) homeobox gene 1) (Fancy et al. 2011; Richardson et al. 2006) 

Στον αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τον πληθυσμό των 

ολιγοδενδροκυττάρων είναι λιγότερο μελετημένοι και αρκετά ασαφείς. Τρεις είναι οι περιοχές παραγωγής 

ολιγοδενδροκυττάρων που έχουν ταυτοποιηθεί (Εικόνα 5). Στην περιοχή της MGE (Medial Ganglionic 

Eminence) ο μεταγραφικός παράγοντας Nkx2.1 φαίνεται να χαρακτηρίζει ένα μικρό ποσοστό των 

ολιγοδενδροκυττάρων του τελεγκεφάλου νωρίς κατά την ανάπτυξη, ενώ πρόσφατη μελέτη εμπλέκει τη 

σηματοδότηση του FGF στην παραγωγή των OPCs στις κοιλιακές ζώνες (Furusho et al. 2011; Kessaris et al. 

2006). Σε κάθε περίπτωση, στον αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο έχουν ταυτοποιηθεί OPCs τα οποία 

εκφράζουν χαρακτηριστικούς παράγοντες όπως PDGFRα, SOX10, Olig2 και Olig1 (Richardson et al. 

2006). 
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Εικόνα 5: Περιοχές γέννησης των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων και σχηματική αναπαράσταση των 

διαδοχικών κυμάτων μετανάστευσής τους. Οι περιοχές παραγωγής των OPCs απεικονίζονται με διαφορετικά 

χρώματα (κόκκινο, πράσινο, μπλε) σε νωτιαίο μυελό και αναπτυσσόμενο τελεγκέφαλο. Αντίστοιχο χρωματικό κώδικα 

διαθέτουν και τα διαφορετικά κύματα μετανάστευσης (Richardson et al. 2006). 

 

 Μετά τη γένεση και τον πολλαπλασιασμό τα OPCs μεταναστεύουν προς τις περιοχές όπου εδράζουν οι 

άξονες προς μυελίνωση και αποκτούν τελικά την ώριμη μορφή τους (Kessaris et al. 2006; Richardson et al. 

2006). Η μετανάστευσή τους είναι διαδοχική και πραγματοποιείται κατά κύματα σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές κατά την ανάπτυξη, σε νωτιαίο μυελό και τελεγκέφαλο (Εικόνα 5). Το πρώτο κύμα μετανάστευσης 

ξεκινάει νωρίς, περίπου στη 12
η
 εμβρυική ημέρα στους μύες σε νωτιαίο μυελό και τελεγκέφαλο (Εικόνα 5, 

κόκκινο χρώμα). Ακολουθεί η παραγωγή και η μετανάστευση από τις πιο ραχιαία προσανατολισμένες 

περιοχές της κοιλιακής ζώνης την 15
η
 εμβρυική ημέρα (Εικόνα 5, πράσινο χρώμα στο νωτιαίο μυελό και 

μπλε στον τελεγκέφαλο). Το τελευταίο κύμα μετανάστευσης των OPCs πραγματοποιείται από την κοιλιακή 

ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού και λαμβάνει χώρα κυρίως μετά τη γέννηση του οργανισμού (Εικόνα 5 

πράσινο χρώμα στον τελεγκέφαλο) (Fancy et al. 2011; Kessaris et al. 2006; Richardson et al. 2006).  

Τα πολλαπλά στάδια διαφοροποίησης των ολιγοδενδροκυττάρων κατά την ανάπτυξη χαρακτηρίζονται από 

τη χρονικά ρυθμιζόμενη έκφραση διαφόρων μορίων και τη σταδιακή αλλαγή της μορφολογίας του 

κυττάρου (Εικόνα 6). Η ωρίμανση των ολιγοδενδροκυττάρων χαρακτηρίζεται από την έκφραση του 

παράγοντα adenomatous polyposis coli (APC/CC1) και από τη δυνατότητα παραγωγής των βασικών 

πρωτεϊνών του ελύτρου της μυελίνης, όπως η PLP, MBP, CNP, MOG. Στον ενήλικο εγκέφαλο, συναντάμε 

όλα τα στάδια διαφοροποίησης τόσο στη λευκή όσο και στη φαιά ουσία (Fancy et al. 2011)  
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Εικόνα 6: Διαδοχικά στάδια ωρίμανσης των ολιγοδενδροκυττάρων και απεικόνιση του είδους των μορίων 

καθώς και της χρονικής διάρκειας που εκφράζεται ο κάθε παράγοντας (Fancy et al. 2011).  

 

Στο ΚΝΣ, τα ολιγοδενδροκύτταρα έχουν τη δυνατότητα παράλληλης δημιουργίας 40 διαφορετικών 

τμημάτων μυελίνης σε διαφορετικούς άξονες. Η επαγωγή και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

εξαρτάται από την αμοιβαία ανταλλαγή σημάτων μεταξύ του άξονα και του ολιγοδενδροκυττάρου (Εικόνα 

7).  Αν και ακόμα η γνώση μας σχετικά με το σύνολο των σηματοδοτικών μονοπατιών που ενεργοποιούνται 

κατά τη μυελίνωση είναι περιορισμένη, πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν την εμπλοκή συγκεκριμένων 

μορίων στην παραπάνω διαδικασία.  

Χαρακτηριστικά, το σηματοδοτικό μονοπάτι του Notch (Genoud et al. 2002; Zhang et al. 2009), το μόριο 

κυτταρικής συνάφειας PSA-NCAM (Charles et al. 2002a), και το μόριο Lingo-1 (Leucine rich repeat and Ig 

domain containing 1) το οποίο εκφράζεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα και από τους άξονες (Coman et al. 

2005; Mi et al. 2005) έχουν χαρακτηριστεί ως αρνητικοί ρυθμιστές της μυελίνωσης. Αντίθετα μόρια όπως η 

NRG-1 type IIΙ και οι υποδοχείς της Erb2/3, το μόριο κυτταρικής συνάφειας L1 και οι αυξητικοί 

παράγοντες IGF , EGF έχουν εμπλακεί με την επαγωγή της μυελινωτικής διαδικασίας (Barbin et al. 2004; 

Taveggia et al. 2008). Η έκφραση και η κατανομή των συγκεκριμένων μεμβρανικών (κυρίως αξονικών) 

μορίων υποδηλώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης αξονογλοιακής επαφής και για την αναστολή της 
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μυελινωτικής διαδικασίας και την παράλληλη αναγκαιότητα διαφοροποίησης τον αξονικών σημάτων για 

την επαγωγή της.  

Όσον αφορά τα ενδογενή σηματοδοτικά μονοπάτια της μυελίνωσης πρόσφατα το μονοπάτι PI-3 

kinase/Akt/mTOR συνδέθηκε με την επαγωγή της μυελινωτικής διαδικασίας in vivo (Flores et al. 2008; 

Narayanan et al. 2009). Πιο συγκεκριμένα εκτεταμένη έκφραση (consecutively active) του Akt ή 

απενεργοποίηση του PTEN  (phosphatase and tensin homolog) οδήγησαν στην υπερ-μυελίνωση των 

αξόνων, μια διαδικασία η οποία εξαρτάται από το υπόστρωμα του Akt, mTOR (Flores et al. 2008; 

Harrington et al. 2010; Narayanan et al. 2009) (Εικόνα 7). 

 

 

 

Εικόνα 7: Περιέλιξη αξόνων από ένα ολιγοδενδροκύτταρο και περιγραφή των μορίων που εμπλέκονται στην 

διαδικασία μυελίνωσης στο ΚΝΣ (Taveggia et al. 2008). 
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A.2. Οι περικομβικές περιοχές των εμμύελων ινών.  

Έως τώρα περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο τα γλοιακά κύτταρα σε ΠΝΣ και ΚΝΣ παράγονται και 

διαφοροποιούνται προς ώριμα, ικανά για τη δημιουργία του μυελινώδους ελύτρου. Επίσης αναφέραμε το 

σύνολο των γνωστών μορίων που εμπλέκονται στη διαδικασία της μυελίνωσης στα δύο συστήματα καθώς 

και τα μόρια τα οποία εξασφαλίζουν τις πρώτες απαραίτητες αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις.  

Η διαδικασία της μυελίνωσης είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική και ταχεία μετάδοση των 

δυναμικών ενέργειας κατά μήκος των αξόνων. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το τελευταίο στάδιο της 

μυελίνωσης επέρχεται από την εγκαθίδρυση συγκεκριμένων αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων κατά μήκος 

των ινών που έχουν ως αποτέλεσμα την μοριακή και λειτουργική διαμερισματοποίηση της εμμύελης ίνας 

(Εικόνα 8). Η σωστή οργάνωση και διατήρηση των συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματική μετάδοση των πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις με τη μορφή δυναμικών ενέργειας.  

 

Εικόνα 8: Το σύνολο των περικομβικών περιοχών στην εμμύελη ίνα. Ο κόμβος του Ranvier (node of Ranvier, 

κόκκινο χρώμα) αποτελεί μια περιοχή γυμνή από μυελίνη στην οποία αναγενώνται τα δυναμικά ενέργιας. Δίπλα από 

τον κόμβο, η παρακομβική περιοχή (Paranode, κίτρινο χρώμα) αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του άξονα με το 

γλοιακό κύτταρο. Δίπλα της εντοπίζεται η εγγύς της παρακομβικής περιοχή (juxtaparanode, κίτρινο χρώμα) ενώ το 

μεσοκομβικό τμήμα (internode, γκρι χρώμα) αποτελεί το τμήμα που βρίσκεται κάτω από την υψηλής συμπύκνωσης 

μυελίνη (Zoupi et al. 2011). 

 

Οι περιοχές στις οποίες δομείται η εμμύελη ίνα σε ΚΝΣ και ΠΝΣ είναι: ο κόμβος του Ranvier, η 

παρακομβική και η εγγύς της παρακομβικής περιοχή και το μεσοκομβικό τμήμα (Εικόνα 8). Ο σχηματισμός 

των περιοχών επιτυγχάνεται από την άμεση αλληλεπίδραση μορίων κυτταρικής συνάφειας και διαύλων 
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ιόντων τα οποία θα αναφερθούν λεπτομερώς παρακάτω. Συνοπτικά, ο κόμβος του Ranvier είναι η περιοχή 

όπου το έλυτρο της μυελίνης διακόπτεται και χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση τασεοελεγχόμενων 

διαύλων νατρίου που είναι υπεύθυνοι για την εκπόλωση του άξονα και τη μετάδοση του δυναμικού 

ενεργείας. Η παρακομβική περιοχή βρίσκεται δίπλα στον κόμβο και είναι το πρώτο σημείο επαφής του 

άξονα με το γλοιακό κύτταρο. Στο σημείο αυτό οι ισχυρές αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις που 

σχηματίζονται δημιουργούν ένα φυσικό φραγμό ενάντια στη διάχυση των πρωτεϊνών του κόμβου προς το 

μεσοκομβικό τμήμα. Δίπλα στην παρακομβική περιοχή εντοπίζεται η εγγύς της παρακομβικής περιοχή η 

οποία αποτελεί το πρώτο τμήμα της συμπαγούς μυελίνης και χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση 

τασεοελεγχόμενων διαύλων καλίου (voltage gated potassium channels-VGKCs) που είναι σημαντικοί για τη 

σταδιακή επαναπόλωση της μεμβράνης μετά από μία ηλεκτρική ώση. Η περιοχή αυτή είναι εκείνη που θα 

απασχολήσει κυρίως την παρούσα διδακτορική διατριβή. Τέλος, το μεσοκομβικό διάστημα αντιπροσωπεύει 

το υπόλοιπο τμήμα της συμπαγούς μυελίνης μεταξύ δύο κόμβων του Ranvier (Εικόνα 8). 

 

Α.2.1.  Ο κόμβος του Ranvier  

 

Στην εμμύελη ίνα το έλυτρο της μυελίνης διακόπτεται περιοδικά από αμύελα τμήματα, μήκους 1μm 

περίπου τα οποία ονομάζονται κόμβοι του Ranvier. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κόμβων είναι η υψηλή 

ροή ιόντων στην περιοχή εξαιτίας της συσσώρευσης των τασεοελεγχόμενων διαύλων νατρίου (Nav),  η 

οποία εξασφαλίζει την αγωγή των δυναμικών ενέργειας (Εικόνα 9). Δομικά, οι Nav απότελούνται από μία 

βασική α υπομονάδα που σχηματίζει τον πόρο του διαύλου και δύο β υπομονάδες απαραίτητες για τη 

διεξαγωγή φυσικών αλληλεπιδράσεων με τα μόρια κυτταρικής συνάφειας, της εξωκυττάριας ουσίας και 

κυτταροσκελετού που εδράζουν στην περιοχή. Εκτός των Nav στην περιοχή συναντάμε επίσης Na 
+
/K 

+
 

ATPases, Na
+
/Ca

2+
 αντιμεταφορείς και συγκεκριμένους τύπους διαύλων καλίου (Kv-KCNQ2, KCNQ3), 

που είναι απαραίτητοι για την επαναλαμβανόμενη εκπόλωση της μεμβράνης (Ching et al. 1999; Devaux et 

al. 2004; Pan et al. 2006). Κατά το σχηματισμό του κόμβου του Ranvier πάνω στην εμμύελη ίνα 

εντοπίζουμε την Nav1.2 ισομορφή η οποία είναι πιο ευαίσθητη σε χαμηλότερης έντασης δυναμικά και 

υποκαθίσταται από την Nav1.6 και την β1 υπομονάδα στον ώριμο κόμβο του Ranvier (Boiko et al. 2001; 

Kaplan et al. 2001).  

Η μεταγωγή του ηλεκτρικού σήματος είναι αλματώδης από τον ένα κόμβο στον επόμενο. Στο ΠΝΣ 

προεκβολές των κυττάρων Schwann, που ονομάζονται μικρολάχνες (microvilli), βρίσκονται σε στενή 

επαφή με τον κόμβο του Ranvier. Οι μικρολάχνες, απουσιάζουν από το ΚΝΣ, είναι σημαντικές τη 

συσσώρευση των Nav κατά τη δημιουργία του κόμβου και είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες ERM (ezrin, 
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radixin, moesin) που διαμεσολαβούν τη σύνδεση 

της μεμβράνης με τον κυτταροσκελετό (Salzer et 

al. 2008).  

 

Εικόνα 9: Μοριακή οργάνωση του κόμβου του 

Ranvier. Σχηματική αναπαράσταση του συνόλου 

των μορίων που απαρτίζουν τον ώριμο κόμβο του 

Ranvier στο ΠΝΣ (Zoupi et al. 2011). 

Οι διαφορές μεταξύ του ΚΝΣ και του ΠΝΣ στην 

περιοχή του κόμβου δεν σταματούν στην ύπαρξη ή 

μη των μικρολαχνών, αλλά και στη μοριακή 

οργάνωση αυτή καθ’ αυτή. Σε ΠΝΣ και ΚΝΣ στις 

αλληλεπιδράσεις του κόμβου και τη συσσώρευση 

των διαύλων νατρίου, συμμετέχουν βασικά δύο 

μόρια κυτταρικής συνάφειας της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών (IgSF): η πρωτεΐνη NrCAM που 

εκφράζεται από τον άξονα και το γλοιακό κύτταρο και η 186 kDa ισομορφή της Neurofascin (NF186) η 

οποία εντοπίζεται στην αξονική μεμβράνη (Sherman and Brophy 2005; Sherman et al. 2005; Zonta et al. 

2008). Στο ΠΝΣ πρόσφατα βρέθηκε μία ακόμα πρωτεΐνη η οποία εντοπίζεται στις μικρολάχνες των 

κυττάρων Schwann. Πρόκειται για την gliomedin, μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη η οποία χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία τμημάτων κολλαγόνου και του μορίου olfactomedin στην εξωκυττάρια περιοχή της και 

αλληλεπιδρά με την αξονική NrCAM και τις FNIII περιοχές της NF186, δημιουργώντας ένα τριμερές 

σύμπλοκο το οποίο είναι απαραίτητο για τη συσσώρευση των διαύλων στην περιοχή (Eshed et al. 2007; 

Eshed et al. 2005; Feinberg et al. 2010; Labasque et al. 2011) (Εικόνα 9).  

Εκτός από τις αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, η 

σταθεροποίηση των πρωτεϊνών του παραπάνω συμπλόκου σταθεροποιούνται κατά τη σύνδεσή τους με τις 

πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού. Έως και σήμερα δύο είναι οι βασικές πρωτεΐνες του ικριώματος (scaffold 

proteins) που συνδέουν τους διαύλους νατρίου με τον κυτταροσκελετό. Η πρώτη είναι η Ankyrin G η οποία 

στρατολογείται στην περιοχή πριν το σχηματισμό του ώριμου κόμβου συνδέοντας την NF186 και τους 

διαύλους με τη δεύτερη πρωτεΐνη του ικριώματος, τη βIV spectrin η οποία διαμεσολαβεί τη σύνδεση του 

συμπλόκου με τον κυτταροσκελετό (Lacas-Gervais et al. 2004; Rasband 2008; Susuki and Rasband 2008) 

(Εικόνα 9).  
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Α.2.2.  Η παρακομβική περιοχή 

Όπως προαναφέρθηκε, δίπλα από την περιοχή του κόμβου του 

Ranvier σχηματίζεται ένας φυσικός φραγμός διάχυσης των 

πρωτεϊνών του κόμβου προς το μεσοκομβικό τμήμα. Ο φραγμός 

δημιουργείται και σε αυτή την περίπτωση από τη φυσική 

αλληλεπίδραση μορίων κυτταρικής συνάφειας στο σημείο επαφής 

του άξονα με το γλοιακό κύτταρο.  

Εικόνα 10: Μοριακή οργάνωση της παρακομβικής περιοχής. 

Σχηματική αναπαράσταση των μορίων κυτταρικής συνάφειας που 

απαρτίζουν το σύμπλοκο της παρακομβικής περιοχής (Zoupi et 

al. 2011). 

Ο τύπος της σύνδεσης δε που αναπτύσσεται ομοιάζει με τους 

διαφραγματοσυνδέσμους που έχουν βρεθεί στα ασπόνδυλα 

(septate-like junctions). Η συγκεκριμένη περιοχή πάνω στην 

ώριμη εμμύελη ίνα είναι αρκετά σημαντική και χρήζει εκτεταμένης μελέτης τόσο σε φυσιολογικές όσο και 

σε παθολογικές συνθήκες.  

Μοριακά απαρτίζεται από τρία βασικά μόρια κυτταρικής συνάφειας: τις πρωτεΐνες Contactin/F3 και την 

155kDa ισομορφή της neurofascin (NF155) που ανήκουν στην οικογένεια των ανοσοσφαιρινών και την 

πρωτεΐνη Caspr της οικογένειας των NCP (Neurexin IV/Caspr/Paranodin) (Bhat et al. 2001; Boyle et al. 

2001; Pillai et al. 2009; Sherman et al. 2005; Tait et al. 2000; Zonta et al. 2008) (Εικόνα 10).  

 

Οι διαφορές μεταξύ ΚΝΣ και ΠΝΣ είναι εμφανείς και στο παρόν μοριακό σύμπλοκο. Στο ΠΝΣ η πρωτεΐνη 

Caspr και η Contactin εκφράζονται από τον άξονα και αλληλεπιδρόυν αρχικά στην περιοχή του 

ενδοπλασματικού δικτύου (ΕR). Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση οδηγεί στην απελευθέρωση της Caspr από 

το ER και στην επακόλουθη καθοδήγησή της στην πλασματική μεμβράνη του άξονα. Στο σημείο εκείνο η 

Contactin η οποία παραμένει συνδεδεμένη με την Caspr, εμπλουτίζεται με συγκεκριμένες Ν-γλυκάνες 

μαννόζης (High-manose N-glycans) εξωκυτταρικά, οι οποίες τελικά αυξάνουν τη συνάφεια του αξονικού 

συμπλόκου με τη γλοιακά εκφραζόμενη NF155 (Bonnon et al. 2007; Bonnon et al. 2003). Η συγκεκριμένη 

αλληλουχία αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών δεν εχει επιβεβαιωθεί στο ΚΝΣ και εικάζεται ότι το σύμπλοκο 

της παρακομβικής περιοχής σχηματίζεται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν του περιφερικού. Οι διαφορές 

μεταξύ των δύο συστημάτων επεκτείνονται και στη χρονική στιγμή του σχηματισμού του παρακομβικού 

συμπλόκου. Συγκεκριμένα στο ΠΝΣ η Caspr βρισκεται διάχυτη κατά μήκος του άξονα και αρχίζει να 
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συσσωρεύεται στην περιοχή των μελοντικών παρακομβικών περιοχών (paranodal loops (Pedraza et al. 

2001)), μετά την έναρξη της μυελίνωσης. Αντίθετα στο ΚΝΣ η συσσώρευση της αξονικής Caspr 

εντοπίζεται στο σημείο των παρακομβικών περιοχών κατά την αρχική επαφή του ολιγοδενδροκυττάρου με 

τον άξονα πρίν από την έναρξη της μυελίνωσης. Στο ΚΝΣ οι άξονες δεν εκφράζουν την Caspr  στον άξονα 

πρίν από την επαφή τους με τα ολιγοδενδροκύτταρα (Eisenbach et al. 2009).  

Εκτός από τον τρόπο και τη χρονική στιγμή που σχηματίζεται το παρακομβικό σύμπλοκο κατά τη 

μυελίνωση, εκτεταμένη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί σε γενετικά τροποποιημένους μύες. Οι συγκεκριμένες 

μελέτες απέδειξαν ότι απουσία οποιουδήποτε από τα παραπάνω μόρια, οδηγεί στην αποδιάταξη του 

συμπλόκου και στην καταστροφή του φυσικού φραγμού που δημιουργεί, με αποτέλεσμα τη διάχυση των 

VGKCs της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στο παρακομβικό τμήμα. Παράλληλα η απώλεια του 

αξονογλοιακού συνδέσμου καταστρέφει την ακεραιότητα του μυελινώδους ελύτρου και μειώνει σημαντικά 

την ταχύτητα μετάδοσης των δυναμικών ενεργείας (Bhat et al. 2001; Boyle et al. 2001; Sherman et al. 

2005). Αρκετό ενδιαφέρον για τη δυναμική της NF155 παρουσιάζουν πρόσφατες μελέτες σύμφωνα με τις 

οποίες η έκφραση της NF155 σε Nfc
-/- 

 ζώα είχε τη δυνατότητα να διασώσει το παρακομβικό φαινότυπο των 

ελλειμματικών ζώων σε ΠΝΣ και ΚΝΣ, αλλά επιπλέον ήταν ικανή να υποκαταστήσει και την NF186 στον 

κόμβο του Ranvier στο ΚΝΣ αλλά όχι στο ΠΝΣ (Pillai et al. 2009; Zonta et al. 2008).  

Το πολύ-πρωτεϊνικό σύμπλοκο της εγγύς της παρακομβικής περιοχής συνδέεται με τον κυτταροσκελετό 

μέσω της  πρωτεΐνης 4.1Β η οποία προσδένεται στο κυτταροπλασματικό κομμάτι της Caspr (Εικόνα 10) 

(Cifuentes-Diaz et al. 2011; Denisenko-Nehrbass et al. 2003). Η δημιουργία και η μελέτη των 4.1Β 

ελλειμματικών ζώων έδειξε ότι η απουσία της συγκεκριμένης πρωτεΐνης από την περιοχή δεν επηρεάζει την 

ακεραιότητα στου συμπλόκου, οδηγώντας στην υπόθεση ότι ο ρόλος της υποκαθίσταται από μια άλλη 

ισομορφή την 4.1R της οποίας η έκφραση αυξάνεται υπό τις παρούσες συνθήκες (Horresh et al. 2010). 

Εκτός της 4.1Β, πειράματα φασματοσκοπίας μάζας σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα οπτικών νεύρων 

αποκάλυψαν και μια σειρά από άλλες πρωτεΐνες όπως η β-adducin, η aII και η βΙΙ spectrins, η Ankyrin B, 

των οποίων ο ρόλος παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστος (Ogawa and Rasband 2009).  

Αν και οι βασικές πρωτεΐνες τις παρακομβικής περιοχής αναφέρθηκαν παραπάνω, το σύνολο των μορίων 

που την απαρτίζουν δεν είναι ακόμα γνωστό. Η ύπαρξη διαφορετικών μορίων έχει κατά καιρούς 

ταυτοποιηθεί αν και ακόμα δεν είναι σαφής ο ρόλος τους. Χαρακτηριστικά στις παρακομβικές περιοχές του 

ΚΝΣ έχουν αναφερθεί μόρια όπως η Nogo-A, η Netrin-1 και ο υποδοχέας της DCC (Deleted in Colorectal 

Cancer). Η Nogo-A εκφράζεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα και αλληλεπιδρά με την Caspr και τους 

διαύλους καλίου σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα εγκεφάλου τρωκτικών. Έχει προταθεί ότι η Nogo-A ίσως 

διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη σταθεροποίηση των διαύλων καλίου στην παρακομβική περιοχή πριν την 

τελική τους καθοδήγηση στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή (Nie et al. 2003). Αντίστοιχα, ex vivo 
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ανάλυση τομών παρεγκεφαλίδας από μύες ελλειμματικούς για τα γονίδια των Νetrin-1 ή DCC και in vivo 

πειράματα μεταμόσχευσης έδειξαν ότι τα δύο αυτά μόρια αν και εντοπίζονται στο παρακομβικό τμήμα, δεν 

είναι απαραίτητα για τη μυελίνωση ή την ανάπτυξη και ωρίμανση των παρακομβικών δακτυλίων, αλλά 

είναι κρίσιμες για τη διατήρηση και σωστή μοριακή οργάνωση των παρακομβικών περιοχών (Jarjour et al. 

2008; Rajasekharan et al. 2009).  

Α.2.3.  Η εγγύς της παρακομβικής περιοχή 

Η εγγύς της παρακομβικής περιοχή είναι αυτή στην οποία εστιάζει και η παρουσα διδακτορική διατριβή. 

Αποτελεί το πρώτο τμήμα της συμπαγούς μυελίνης και γειτνιάζει με την παρακομβική περιοχή και το 

μεσοκομβικό  τμήμα (Εικόνα 8). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η υψηλή συσσώρευση σε τύπου Shaker 

τασεοελεγχόμενους διαύλους καλίου (Shaker-type voltage-gated 

potassium channels-VGKCs) οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 

σταδιακή επαναπόλωση της μεμβράνης και την προετοιμασία της για 

ένα νέο δυναμικό ενέργειας (Vabnick et al. 1999). Οι τύπου Shaker 

δίαυλοι της εγγύς της παρακομβικής περιοχής αποτελούνται απο τις 

Κν1.1/1.2 α-υπομονάδες και την Κνβ2 υπομονάδα και εντοπίζονται 

στην μεμβράνη του άξονα (Vabnick et al. 1999) (Εικόνα 11). 

Εικόνα 11: Μοριακή οργάνωση της εγγύς της παρακομβικής 

περιοχής. Σχηματική αναπαράσταση των έως τώρα γνωστών μορίων 

που εντοπίζονται στην εγγύς της παρακομβικής περιοχής (Zoupi et 

al. 2011). 

Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται και δύο νευρωνικά μόρια κυτταρικής 

συνάφειας. Πρόκειται για ένα ακόμα μέλος της υποοικογένειας NCP 

(Neurexin IV/Caspr/Paranodin), η πρωτεΐνη Caspr2 και ένα μέλος 

της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών (IgSF), η TAG-1/Contactin-2 (Poliak et al. 1999; Traka et al. 

2002) (Εικόνα 11).   

Ο σχηματισμός και η διατήρηση του συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής επιτυγχάνεται από 

το συνδυασμό δύο διαφορετικών διαδικασιών. Η πρώτη οφείλεται στο σχηματισμό του φραγμού διάχυσης 

των VGKCs από τις αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις της παρακομβικής περιοχής και η δεύτερη από τη 

δημιουργία ενός πολύ-πρωτεϊνικού συμπλόκου στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή (Susuki and Rasband 

2008).  

H ΤAG-1 πρωτεΐνη είναι ζωτικής σημασίας για το σχηματισμό του παραπάνω συμπλόκου και πρόκειται να 

απασχολήσει ένα μεγάλο τμήμα της παρούσας μελέτης. Πρόκειται για μια πρωτεΐνη της υποοικογένειας των 
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IgSF, F3/Contactin, η οποία αποτελείται από έξι περιοχές που ομοιάζουν με ανοσοσφαιρινικές (Ig-like, 

Εικόνα 11-μπλε σφαίρες) και από 4 επαναλήψεις που ομοιάζουν με τις φιμπρονεκτινικές περιοχές (FNIII-

like, Εικόνα 11-μπλέ κύβοι). Στο ενήλικο νευρικό σύστημα εκφράζεται τόσο από τον άξονα όσο και από το 

κύτταρο της γλοίας σε ΚΝΣ και ΠΝΣ και βρίσκεται προσδεδεμένη με τη μεμβράνη μέσω ενός τμήματος 

γλυκοσυλοφωσφατιδυλοινοσιτολης (GPI-anchor) (Furley et al. 1990; Karagogeos et al. 1991; Pavlou et al. 

2002; Traka et al. 2002).  Φυσιολογικά έχει τη δυνατότητα σχηματισμού ομοδιμερών μέσω των FNIII-like 

περιοχών της (Pavlou et al. 2002; Tzimourakas et al. 2007). Στις εμμύελες ίνες είναι το μόνο έως τώρα 

ταυτοποιημένο μόριο κυτταρικής συνάφειας που εκφράζεται από το γλοιακό κύτταρο, γεγονός που αυξάνει 

τη σημασία της στην περιοχή. Η TAG-1 είναι υπεύθυνη για τη μοριακή οργάνωση του συμπλόκου μιας και 

έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά άμεσα τόσο με την Caspr2 όσο και με τους VGKCs στη μεμβράνη του άξονα,  

μέσω των ανοσοσφαιρινικών περιοχών της (Poliak et al. 2003; Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2003; 

Tzimourakas et al. 2007) (Εικόνα 11). 

Μελέτες σε ελλειματικά ζώα για την TAG-1 και για την Caspr2 έδειξαν ότι η απουσία μίας εκ των δύο 

πρωτεϊνών οδηγεί στην αποδιοργάνωση του συμπλόκου και στην διάχυση των VGKCs προς το 

μεσοκομβικό τμήμα σε ΠΝΣ και ΚΝΣ. Παρόλη την αποδιάταξη του συμπλόκου οι παρακομβικές περιοχές 

και οι κόμβοι του Ranvier δεν επηρεάζονται (Poliak et al. 2003; Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2003). Στα 

TAG-1 ελλειμματικά ζώα έχει παρατηρηθεί επιπρόσθετα, σημαντική υπομυελίνωση του οπτικού νεύρου και 

προβλήματα στο συντονισμό των κινήσεων, τη μνήμη και τη μάθηση (Chatzopoulou et al. 2008; Savvaki et 

al. 2008). 

Η Caspr2 διαθέτει μια αλληλουχία πρόσδεσης της πρωτεΐνης 4.1Β η οποία εντοπίζεται και στην εγγύς της 

παρακομβικής περιοχή (Εικόνα 11). Μάλιστα, ζώα ελλειμματικά για την 4.1Β εμφανίζουν παρόμοιο 

φαινότυπο με τα TAG-1 και  Caspr2 ελλειμματικά (Buttermore et al. 2011; Cifuentes-Diaz et al. 2011; 

Denisenko-Nehrbass et al. 2003), οδηγώντας στην υπόθεση ότι η 4.1Β πρωτεΐνη είναι ένα ακόμα υπεύθυνο 

μόριο για τη σταθεροποίηση του συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής μέσω της 

αλληλεπίδρασής της με την Caspr2. Εκτός από την 4.1Β, δύο άλλες πρωτεΐνες της MAGUK οικογένειας 

βρέθηκαν συσσωρευμένες στην εσωτερική πλευρά της αξονικής μεμβράνης στην πλειοψηφία των εγγύς των 

παρακομβικών περιοχών και ονομάζονται PSD-93 και PSD-95 (postsynaptic density protein 93/chapsyn-

110 και postsynaptic density protein 95). Οι πρωτεΐνες αυτές αν και συνδέονται μέσω των PDZ τμημάτων 

τους στο καρβοξυ-τελικό άκρο της Caspr2 και σε μία υπομονάδα των VGKCs, δε φαίνεται να είναι 

σημαντικές για το σχηματισμό του συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής μιας και η απουσία 

τους δεν επηρεάζει την οργάνωσή του (Horresh et al. 2008; Ogawa et al. 2008; Rasband et al. 2002). 

Αντίθετα, μια διαφορετική διαμεμβρανική πρωτεΐνη με κυτταροπλασματικό τμήμα ντισιντεγκρίνης και μη 

ενεργή δράση μεταλλοπρωτεάσης, η ADAM22, αλληλεπιδρά με τους VGKCs και φαίνεται να είναι 

υπεύθυνη για τη συσσώρευση των δύο PDZ πρωτεϊνών στην περιοχή (Ogawa et al. 2010) (Εικόνα 11). 
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Α.2.4.  Το μεσοκομβικό τμήμα 

 

Μεσοκομβικό τμήμα ονομάζεται η περιοχή υψηλής συμπύκνωσης μυελίνης μεταξύ δύο κόμβων του 

Ranvier (Εικόνα 8). Μέχρι και σήμερα παραμένει η λιγότερο μελετημένη περιοχή της εμμύελης ίνας. Στο 

ΠΝΣ, κατά μήκος του ελύτρου που περιβάλει το μεσοκομβικό τμήμα εμφανίζονται μικρές περιοχές 

χαμηλής πυκνότητας μυελίνης οι οποίες σχηματίζονται από το κυτταρόπλασμα των κυττάρων Schwann. Οι 

περιοχές αυτές ονομάζονται Schmint-Lanterman διατομές (Schmint-Lanterman incisures) και είναι σπάνιες 

στο ΚΝΣ. 

Εικόνα 12: Μοριακή οργάνωση του μεσοκομβικού τμήματος. 

Σχηματική αναπαράσταση των έως τώρα γνωστών μορίων που 

εντοπίζονται στο μεσοκομβικό τμήμα (Zoupi et al. 2011). 

Ένα από τα μόρια που εντοπίζονται στο μεσοκομβικό τμήμα ανήκει 

στα IgSF μόρια και ονομάζεται MAG (myelin associated 

glycoprotein). Κατά τη διάρκεια της μυελίνωσης η MAG εκφράζεται 

στον περιαξονικό χώρο των ολιγοδενδροκυττάρων και των κυττάρων 

Schwann αλλά αργότερα εντοπίζεται στην περιοχή των Schmint-

Lanterman διατομών (Trapp et al. 1989) (Εικόνα 12). Ζώα 

ελλειμματικά στη συγκεκριμένη πρωτεΐνη εμφανίζουν κανονικά 

επίπεδα μυελίνωσης με μικρές αλλοιώσεις στη μορφολογία του 

ελύτρου, αλλά με την πάροδο του χρόνου διακρίνεται ο έντονος 

αξονικός εκφυλισμός σε ΠΝΣ και ΚΝΣ (Fruttiger et al. 1995; Li et 

al. 1994; Montag et al. 1994; Pan et al. 2005; Yin et al. 1998)  

Πρόσφατα μια ομάδα από μικρές Ig πρωτεΐνες κυτταρικής συνάφειας ταυτοποιήθηκαν ως βασικοί 

ρυθμιστές της οργάνωσης του μεσοκομβικού τμήματος. Πρόκειται για τις πρωτεΐνες Necl  (Nectin like/ 

SynCAM / Cadm) οι οποίες αποτελούνται από 3 ανοσοσφαιρινικές περιοχές, ένα διαμεμβρανικό τμήμα και 

μια μικρού μεγέθους κυτταροπλασματική ουρά (Εικόνα 12) (Ikeda et al. 2003; Maurel et al. 2007; Spiegel et 

al. 2007).  

Οι Necl πρωτεΐνες συνδέονται με τον κυτταροσκελετό μέσω ενός FERM τμήματος και μιας PDZ 

αλληλουχίας ικανής να προσδένεται με αντίστοιχες πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού (Maurel et al. 2007; 

Spiegel et al. 2007) Οι πρωτεΐνες Necl1 (SynCAM3) και Necl2 (SynCAM1) εκφράζονται στον άξονα και σε 

όλο το μήκος του μεσοκομβικού τμήματος. Η Necl4 (SynCAM4) είναι το μοναδικό γνωστό μόριο της 
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οικογένειας που εκφράζεται από τα κύτταρα Schwann αλλά και οι τρεις πρωτεΐνες έχουν εντοπιστεί στις 

Schmint-Lanterman διατομές (Kakunaga et al. 2005; Maurel et al. 2007; Spiegel et al. 2007).  

Νωρίς κατά τη μυελίνωση η πρωτεΐνη Necl1 εκφράζεται από τον άξονα ενώ η Necl4 από το γλοιακό 

κύτταρο στο μεσοκομβικό τμήμα των ινών του ΠΝΣ. Στο σημείο αυτό τα δύο μόρια αλληλεπιδρούν 

σχηματίζοντας ισχυρές αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την έναρξη της 

μυελίνωσης. Στο μεσοκομβικό τμήμα εντοπίζουμε και την Necl2 η οποία εκφράζεται από την πλευρά του 

άξονα και έχει δειχθεί ότι έχει την ικανότητα σύνδεσης με την Necl4 αλλά με μικρότερη συνάφεια απ’ότι η 

Necl1. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση ότι η Necl2 πιθανώς να αλληλεπιδρά με 

κάποιον άγνωστο μέχρι στιγμής συνδέτη στην πλευρά του γλοιακού κυττάρου (Maurel et al. 2007; Spiegel 

et al. 2007) (Εικόνα 12).  

Όπως προαναφέρθηκε οι Necl πρωτεΐνες διαθέτουν αλληλουχίες ικανές να προσδένουν μέλη της 4.1 

οικογένειας πρωτεϊνών. Πρόσφατα, ένα ακόμα μέλος της συγκεκριμένης οικογένειας πρωτεϊνών, η 4.1G 

βρέθηκε να εκφράζεται στο μεσοκομβικό τμήμα και να είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των Necls στην 

περιοχή αυτή. Χαρακτηριστικά, απώλεια της 4.1G από τις εμμύελες ίνες του ΠΝΣ, είχε ως αποτέλεσμα την 

διάσπαση του παραπάνω συμπλόκου. Αρκετό όμως ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι στα παραπάνω 

ελλειμματικά ζώα, τόσο τα μόρια των εγγύς των παρακομβικών περιοχών όσο και του παρακομβικού 

τμήματος εμφανίζονταν αποδιοργανωμένα οδηγώντας στην απώλεια του φυσιολογικού τους εντοπισμού 

κατά μήκος της ίνας (Ivanovic et al. 2012). Ο παραπάνω φαινότυπος προσδίδει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

συγκεκριμένο μόριο στην μοριακή οργάνωση της εμμύελης ίνας του ΠΝΣ. 
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A.3. Απομυελίνωση και επαναμυελίνωση του ΚΝΣ. 

 

Στο ενήλικο νευρικό σύστημα, η καταστροφή και η σταδιακή απώλεια του ελύτρου της μυελίνης οδηγεί 

στην απομυελίνωση των ινών, δηλαδή στην απογύμνωση του άξονα από την περιβάλλουσα μόνωσή του και 

στο σταδιακό αξονικό εκφυλισμό. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό ενός μεγάλου εύρους 

ασθενειών με πιο γνωστή αυτή της Κατά Πλάκας Σκλήρυνσης (ΚΠΣ-Multiple Sclerosis/MS). Η 

συγκεκριμένη ασθένεια είναι η συχνότερη απομυελινωτική νόσος του ΚΝΣ και αποτελεί τη συχνότερη αιτία 

αναπηρίας νευρολογικής φύσης σε νεαρούς ενήλικες, προσβάλοντας πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα 

παγκοσμίως. Η ΚΠΣ εμφανίζει σημαντικού βαθμού ετερογένεια στην κλινική της εικόνα, την εξέλιξή της, 

και στα παθολογοανατομικά αποτελέσματά της. Αν και οι αιτίες και η παθοφυσιολογία της νόσου 

παραμένουν ασαφής, 

πρόκειται για μία χρόνια, 

αυτοάνοση, 

νευροεκφυλιστική και 

απομυελινωτική ασθένεια 

του ΚΝΣ. Πλήττει κυρίως 

τις περιοχές που είναι 

πλούσιες σε εμμύελες ίνες 

(λευκή ουσία) αλλά 

πρόσφατα δεδομένα 

έδειξαν ότι προκαλεί 

αλλοιώσεις και στη φαιά 

ουσία (Kutzelnigg et al. 

2005; Rumzan et al. 2012) 

Εικόνα 13: Στάδια της 

ανοσολογικής απόκρισης 

ενάντια στις πρωτεΐνες του ελύτρου της μυελίνης και σταδιακή καταστροφή τους.  

Η άφιξη ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων στην περιοχή των εμμύελων ινών οδηγεί στην έκλυση κυτολυτικών 

ουσιών και στην προσέλκυση μακροφάγων και μικρογλοίας καθώς και αντισωμάτων που είτε παράγονται στην 

περιοχή από Β-λεμφοκύτταρα ή έρχονται από την περιφέρεια, καταστρέφοντας σταδιακά το έλυτρο. Η διαταραχή των 

αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων και η απογύμνωση του άξονα οδηγεί στο σταδιακό αξονικό εκφυλισμό (Εικόνα 

http://www.mult-sclerosis.org) 

 

Η γενική παραδοχή είναι ότι εμφανίζεται σε άτομα με γενετική προδιάθεση μετά από έκθεσή τους σε 

κάποιο περιβαλλοντικό παράγοντα ο οποίος προκαλλεί την ενεργοποίηση εξειδικευμένων Τ-

λεμφοκυττάρων της περιφέρειας ενάντια σε αντιγόνα του ελύτρου της μυελίνης (Εικόνα 13).  

http://www.mult-sclerosis.org/
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Εικόνα 14: Μηχανισμοί 

αξονικού εκφυλισμού κατά την 

απομυελίνωση. Φυσιολογικά, η 

μεγαλύτερη κατανάλωση σε ΑΤΡ 

απαιτείται για την λειτουργία της 

αντλίας Na/K. Κατά την 

απομυελίνωση, οι διαφορετικοί 

παράγοντες που καταλήγουν στην 

αποδιοργάνωση της ενεργειακής 

παραγωγής έχουν σαν αποτέλεσμα 

την δυσλειτουργία της αντλίας η 

οποία σε συνδυασμό με τη 

μεμβρανική εκπόλωση αυξάνει 

κατά πολύ την ενδο-αξονική 

συγκέντρωση ιόντων Νa. Ως 

αποτέλεσμα, οι παρακείμενες 

αντλίες Na/Ca αντιστρέφουν τη 

δράση τους με αποτέλεσμα την 

αυξημένη εισροή ασβεστίου στο 

εσωτερικό του άξονα και τον 

τελικό αξονικό εκφυλισμό  

(Waxman 2006) 

 

Τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα, διαρρηγνύουν τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό, εισβάλουν στη λευκή 

ουσία του ΚΝΣ και συμβάλουν σε συνεργασία και με το ενδογενές ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου 

(μακροφάγα-μικρογλοία) συμβάλουν στην έναρξη μιας πρωτογενούς ανοσολογικής απόκρισης ενάντια στο 

μυελινώδες έλυτρο και στα κύτταρα παραγγωγής του. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οδηγεί στον νευρωνικό 

εκφυλισμό και στη δημιουργία χρόνιων απομυελινωτικών πλακών (Barnett et al. 2009; Henderson et al. 

2009; Lassmann et al. 2007; Lucchinetti et al. 2000).   

Η αιτία της δημιουργίας των απομυελινωτικών πλακών και του αξονικού εκφυλισμού είναι πολύ-

παραγοντική και περιλαμβάνει την δράση κυτολυτικών παραγόντων όπως οι κυτοκίνες και διάφορες 

πρωτεάσες που εκλύονται από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, το οξειδωτικό και το νιτρώδες 

στρες, η ενεργιακή υστέρηση και η δυσλειτουργία των διαύλων ιόντων (Εικόνα 13, 14). Τελος, οι ίδες οι 

αλλοιώσεις των ολιγοδενδροκυττάρων μπορεί να οδηγήσουν στρατολόγηση της μικρογλοίας στην περιοχή 

και στην επέκταση της απομυελίνωσης, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την πολυπλοκότητα της ασθένειας. 

(Barnett et al. 2006; Bradl and Lassmann 2010; Franklin et al. 2012; Goverman 2009; Haider et al. 2011; 

Lassmann and Lucchinetti 2008). Στην εικόνα 14 παρουσιάζονται κάποιοι από τους παράγοντες εκφυλισμού 

των αξόνων που προκαλούνται κατά την απομυελίνωση. 

Αν και μέχρι πρότινος, ο νευρωνικός εκφυλισμός θεωρούνταν ως ένα δευτερογενές γεγονός της  

εκτεταμένης καταστροφής του μυελινώδους ελύτρου, πρόσφατες έρευνες διαφοροποίησαν την παραπάνω 

οπτική μιας και παρατηρήθηκαν περιπτώσεις αξονικού εκφυλισμού απουσία απομυελίνωσης  (Nikic et al. 
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2011). Παράλληλα νευρωνικα/αξονικά αντιγόνα που εντοπίζονται στις περικομβικές περιοχές (η 

contactin2/TAG-1 και οι ισομορφές της Neurofascin), ταυτοποιούνται ως αυτοαντιγόνα που εμπλέκονται 

στην παθογένεια της ΚΠΣ εκτός των εως τώρα γνωστών αυτοαντιγόνων του μυελινώδους ελύτρου, 

αυξάνοντας τη σημασία των πρωτεϊνών των περικομβικών περιοχών στην έναρξη και εξέλιξη της νόσου 

(Derfuss et al. 2009; Mathey et al. 2007).   

Οι επακόλουθες έρευνες αρχιζαν σταδιακά να μελετούν τις μοριακές αλλοιώσεις των περικομβικών 

περιοχών, εστιάζοντας στις διαφοροποιήσεις του κόμβου του Ranvier και των παρακομβικών περιοχών 

τόσο σε ανθρώπινο ιστό ασθενών όσο και σε διάφορα ζωικά μοντέλα απομυελίνωσης. Το περισσότερο 

διαδεδομένο μοντέλο είναι αυτό της Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιτδας (ΕΑΕ-Experimental 

Autoimmune encephalomyelitis) το οποίο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την ανθρώπινη κατάσταση 

μιας και βασίζεται στην επαγωγή της αυτοανοσίας ενάντια σε πρωτεΐνες του ελύτρου με σκοπό την 

απομυελίνωση (Kornek et al. 2000). Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν μια σειρά χαρακτηριστικών και 

διαδοχικών αλλοιώσεων της τοπολογίας των πρωτεΐνών των περιοχών αυτών κατά την έναρξη και εξέλιξη 

της νόσου  (Coman et al. 2006; Howell et al. 2006; Howell et al. 2010; Wolswijk and Balesar 2003). 

 

Παρόλη την εκτεταμένη βλάβη στο έλυτρο της μυελίνης, συχνά το ΚΝΣ έχει τη δυνατότητα μερικής 

αποκατάστασης των βλαβών μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται επαναμυελίνωση. Πρακτικά ο 

οργανισμός προσπαθεί να επαναδημιουργήσει το έλυτρο της μυελίνης σαν ένα μέσο προστασίας των 

αξόνων από την περαιτέρω βλάβη και με άμεσο στόχο την αποκατάσταση της μετάδοσης των δυναμικών 

ενεργίας κατά μήκος τους (Fancy et al. 2011). Η επαναμυελίνωση πιστεύεται ότι εξασφαλίζει και την 

απαραίτητη τροφική ενέργεια στους άξονες βοηθώντας στην αποκατάστασή τους (Nave 2010b; Nave and 

Trapp 2008). Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση των μέχρι τότε ανενεργών πρόδρομων 

ολιγοδενδροκυττάρων του ΚΝΣ τα οποία εντοπίζονται τόσο στην κοιλιακή ζώνη, όσο και διάσπαρτα στη 

λευκή ουσία (Εισαγωγή Α.1.2). Η ενεργοποίηση των OPCs οδηγεί στον πολλαπλασιασμό τους και στη 

σταδιακή διαφοροποίηση τους προς ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα τα οποία θα επαναμυελινώσουν τους 

γυμνούς άξονες. Στην αντίθετη περίπτωση ο άξονας οδηγείται σε σταδιακό εκφυλισμό και καταστροφή 

(Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15:  Σχηματική αναπαράσταση των πιθανών περιπτώσεων που ακολουθούν την απομυελίνωση των 

ινών (Franklin and Ffrench-Constant 2008) 

Η επαναμυελίνωση είναι μια διαδικασία η οποία αρχικά θεωρούνταν ότι ομοίαζε με τη μυελίνωση που 

λαμβάνει χώρα κατά την ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό η αρχική υπόθεση των ερευνητών ήταν πως και οι δύο 

διαδικασίες χρησιμοποιούν το ίδιο σετ πρωτεΐνών και με παρόμοια χρονική αλληλουχία (Franklin and 

Hinks 1999). Τα αποτελέσματα των επακόλουθων όμως μελετών διέψευσαν την παραπάνω υπόθεση μιας 

και έγινε αντιληπτό πως η επαναμυελίνωση διαφέρει σημαντικά από τη μυελίνωση σε αρκετά σημεία.  

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε πως στο ενήλικο νευρικό σύστημα η διαδικασία της επαναμυελίνωσης ως μέθοδος 

ανάκαμψης είναι ανεπαρκής. Χαρακτηριστικά, οι επαναμυελινωμένοι άξονες έχουν πάντα λεπτότερο 

μυελινώδες έλυτρο το οποίο διαθέτει ένα σχετικά σταθερό πάχος και μήκος ανεξάρτητα από τη διάμετρο 

και το μήκος του άξονα, μια σχέση άρρηκτα συνδεδεμένη κατά τη μυελίνωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση του μήκους μεταξύ δύο κόμβων του Ranvier και συχνά την ανεπαρκή επαναφορά των 

δυναμικών ενέργειας (Fancy et al. 2011; Franklin et al. 2012; Stassart et al. 2013). Μόρια όπως η NRG-1 

type III και σηματοδοτικά μονοπάτια όπως αυτό του mTOR/Akt και της PI3K φαίνεται να έχουν ένα πιο 

ξεκάθαρο ρόλο στη μυελίνωση (Εικόνα 7) απ’ ότι στην επαναμυελίνωση. Συγκεκριμένα, η δράση της NRG-

1 type III απαιτεί τη ρυθμισμένη δράση της NRG-1 type I από το γλοιακό κύτταρο μόνο κατά την 

επαναμυελίνωση του ΠΝΣ και όχι κατά την μυελίνωση. Επίσης απώλεια του αναστολέα του PI-3K/mTOR 

σηματοδοτικού μονοπατιού νωρίς κατά τη μυελίνωση οδηγεί σε υπερ-μυελίνωση των ινών αλλά αντίθετα 

φαίνεται να μην έχει κάποια θετική επίδραση κατά την επαναμυελίνωση (Brinkmann et al. 2008; Fancy et 
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al. 2010; Flores et al. 

2000; Flores et al. 

2008; Harrington et al. 

2010; Narayanan et al. 

2009; Taveggia et al. 

2008). 

 

 

Εικόνα 16: Στάδια της 

επαναμυελίνωσης 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της επαναμυελίνωσης είναι η δυναμική και η λειτουργικότητα των ενήλικων 

OPCs. Σε περίπτωση βλάβης των εμμύελλων ινών  τόσο τα αστροκύτταρα όσο και η μικρογλοία ανιχνεύουν 

τις μεταβολές στην ομοιόσταση του ιστού και εκκρίνουν μια σειρά μιτογόνων για τα πρόδρομα 

ολιγοδενδροκύτταρα, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό τους και τη στρατολόγησή τους στην περιοχή 

(Glezer et al. 2007; Rhodes et al. 2006). Στο στάδιο αυτό τα OPCs εκφράζουν μια σειρά παραγόντων όπως ο 

PDGFRa και η NG2 πρωτεογλυκάνη. Η τελευταία ομάδα κυττάρων πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως OPCs του 

ενήλικου ΚΝΣ ενώ μελέτες των ιδιοτήτων της αποκαλύπτουν ότι διαθέτει μειωμένο δυναμικό παραγωγής 

μυελίνης σε σχέση με τον πληθυσμό των ολιγοδενδροκυττάρων κατά την ανάπτυξη (Clarke et al. 2012; 

Philips et al. 2013; Richardson et al. 2011; Rivers et al. 2008).  Η τελευταία φάση της επαναμυελίνωσης 

αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια τα οποία είναι η δημιουργία της αξονογλοιακής επαφής, η παραγωγή 

των συστατικών του μυελινώδους ελύτρου και η περιέλιξη και συμπύκνωση αυτών γύρω από τον άξονα 

ώστε να δημιουργηθεί το νέο έλυτρο (Εικόνα 16). 
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 Παρόλα αυτά η ικανότητα επαναμυελίνωσης μειώνεται όσο η ηλικία του οργανισμού αυξάνεται. Ως 

αποτέλεσμα πολλά από τα στάδια της επαναμυελίνωσης όπως η στρατολόγηση και η τελική διαφοροποίηση 

των OPCs φαίνεται να παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα στον ενήλικο ιστό οδηγώντας είτε στην 

καθυστέρηση της απομυελινωτικής διαδικασίας είτε στη μειωμένη αποτελεσματικότητά της. Ως συνέπεια 

πλέον θεωρείται επιτακτική ανάγκη μελέτης όλων εκείνων των παραγόντων και των σηματοδοτικών 

μονοπατίων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της επαναμυελίνωσης με σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

και το σχεδιασμό στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Στη μελέτη της επαναμυελίνωσης βοήθησε 

και η ανάπτυξη διαφόρων μοντέλων ζώων όπως εκείνο της νευροτοξικής απο-και επαναμυελίνωσης μέσω 

της τοξίνης Cuprizone, στο οποίο επιτυγχάνεται τόσο η εκτενής απομυελίνωση όσο και η επαναμυελίνωση 

του ιστού που μέχρι τώρα με το ΕΑΕ μοντέλο ήταν απαγορευτική (Matsushima and Morell 2001). Στο 

συγκεκριμένο μοντέλο η τοξίνη οδηγεί στον αποπτωτικό θάνατο των ολιγοδενδροκυττάρων αποφεύγοντας 

τη διάρρηξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και την εισβολή κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος  

της περιφέρειας στο ΚΝΣ. Ο φαινότυπος των βλαβών ομοιάζει με τις τύπου III και IV απομυελινωτικές 

βλάβες που απαντώνται στην ανθρώπινη κατάσταση αν και όλο και περισσότερες έρευνες θέλουν τον 

ολιγοδενδροκυτταρικό θάνατο να εμπλέκεται και στις υπόλοιπες περιπτώσεις πλακών στην ΚΠΣ (Bradl and 

Lassmann 2010).  
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Στόχος της μελέτης 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στις αλλοιώσεις των περικομβικών περιοχών των εμμύελλων 

ινών κατά την απομυελίνωση και την επαναμυελίνωση περιοχών του ΚΝΣ. Συγκεκριμένα, χαρτογραφείται 

το σύνολο των μεταβολών στις αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις κατά μήκος των εμμύελων ινών του ΚΝΣ 

κατά την απομυελίνωση, ενώ μελετάται και ο τρόπος της αναδιοργάνωσής τους κατά την επαναμυελίνωση, 

σε δύο διαφορετικά ζωικά μοντέλα απομυελίνωσης του ΚΝΣ.   

Το πρώτο ζωικό μοντέλο που εξετάζεται είναι αυτό της Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας 

(ΕΑΕ) στο οποίο η επαγωγή αυτοάνοσης απόκρισης ενάντια στη δομική πρωτεΐνη του μυελινώδους 

ελύτρου MOG, οδηγεί στην απομυελίνωση των ινών και στην αξονική απώλεια. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, η έρευνα εστιάζεται στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή της εμμύελης ίνας όπου εντοπίζεται 

το πολύ-πρωτεϊνικό σύμπλοκο μεταξύ του νευρωνικού μορίου κυτταρικής συνάφειας TAG-1 με τους τασεο-

ελεγχόμενους διαύλους καλίου και την πρωτεΐνη Caspr2. Η πειραματική προσέγγιση που ακολουθείται έχει 

ως στόχο τη μελέτη των μεταβολών της συγκεκριμένης περιοχής σε σχέση με εκείνες των υπόλοιπων 

περικομβικών περιοχών κατά την επαγωγή και εξέλιξη της νόσου.  

Εν συνεχεία τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το ΕΑΕ μοντέλο συγκρίνονται με εκείνα του δεύτερου 

ζωικού μοντέλου απο- και επαναμυελίνωσης του ΚΝΣ μέσω της χορήγησης της νευροτοξίνης cuprizone η 

οποία προκαλεί αντιστρεπτή απομυελίνωση οδηγώντας τα ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα σε αποπτωτικό 

θάνατο. Με το μοντέλο αυτό εκτός από την αποδιοργάνωση των αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων μας 

δίνεται η δυνατότητα μελέτης και της αναδιοργάνωσης των περικομβικών περιοχών κατά την 

επαναμυελίνωση.  

Τέλος, γίνεται η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του ρόλου του νευρωνικού μορίου κυτταρικής συνάφειας 

TAG-1 κατά την απο-και επαναμυελίνωση του ΚΝΣ. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να απαντήσουμε 

στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Πώς επηρεάζει η απώλεια της TAG-1 πρωτεΐνης την απομυελίνωση του μεσολοβίου του 

εγκεφαλικού φλοιού και ποια είναι η επίδραση της γλοιακά εκφραζόμενης πρωτεΐνης στην ίδια 

διαδικασία; 

2. Ποιος είναι ο τύπος των αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών στην περίπτωση της απουσίας της 

TAG-1 από την εμμύελη ίνα και ποιος κατά την αποκλειστική έκφρασή της από τα 

ολιγοδενδροκύτταρά;  

3. Με ποιο τρόπο επηρεάζει η TAG-1 πρωτεΐνη τη διαδικασία της επαναμυελίνωσης τόσο στο επίπεδο 

των κυτταρικών πληθυσμών όσο και στο επίπεδο της αξονογλοιακής αναδιοργάνωσης; 



 
 

37 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα περιγράφεται το σύνολο των 

γενετικά τροποποιημένων μυών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ενώ παρουσιάζεται η ενδελεχής 

μελέτη του ΠΝΣ του διαγονιδιακού ζώου το οποίο εκφράζει αποκλειστικά την TAG-1 από τα γλοιακά 

κύτταρα και οι διαφορές που εμφανίζει με το ΚΝΣ. Στο δεύτερο τμήμα περιγράφονται οι μεταβολές των 

περικομβικών περιοχών που προκαλούνται στις αρχικά φυσιολογικές εμμύελες ίνες στα δύο ζωικά 

μοντέλα απομυελίνωσης του ΚΝΣ. Τέλος, στο τρίτο τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν τόσο σε επίπεδο κυτταρικών πληθυσμών όσο και στο μοριακό επίπεδο των περικομβικών 

περιοχών από την υποβολή των γενετικά τροποποιημένων για την TAG-1 μυών στο μοντέλο απο- και 

επαναμυελίνωσης μέσω της χορήγησης της τοξίνης cuprizone. 
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Β. Υλικά και Μέθοδοι 
 

Πειραματόζωα 

 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω πειραματικά στελέχη ζώων: 

Επαγωγή Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (Experimental Autoimmune 

Encephalomyelitis - ΕΑΕ) 

 Φυσιολογικοί μύες στελέχους C57BL6  

Νευροτοξική απομυελίνωση/ επαναμυελίνωση μέσω χορήγησης της τοξίνης Cuprizone 

 Φυσιολογικοί μύες στελέχους C57B110/CBA (Tag-1
+/+ 

ή αγρίου τύπου) 

 Φυσιολογικοί μύες στελέχους C57B110/CBA που είναι ετεροζυγώτες για το Tag-1 γονίδιο (Tag-

1
+/-

) (Fukamauchi et al. 2001) 

 Μύες ελλειμματικοί για την πρωτεΐνη TAG-1, του στελέχους C57B110/CBA (Tag-1
-/-

). Στα 

συγκεκριμένα ζώα έχει αφαιρεθεί η αλληλουχία του γονιδίου Tag-1 μεταξύ του 2ου και 5ου 

εξονίου οδηγώντας στην απαλοιφή λειτουργικής πρωτεΐνης (Fukamauchi et al. 2001) 

 Διαγονιδιακοί μύες οι οποίοι εκφράζουν το ομόλογο για την TAG-1 γονίδιο του αρουραίου 

(rTAG-1) υπό τον υποκινητή πρωτεΐνης PLP (proteolipid protein, πρωτεΐνη των 

ολιγοδενδροκυττάρων και δομική πρωτεΐνη του ελύτρου της μυελίνης) ενώ έχουν 

απενεργοποιημένο το ενδογενές γονίδιο (Savvaki et al. 2010). Στην παρούσα ανάλυση 

χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικές σειρές διαγονιδιακών ζώων: 

 

1) Tag-1-/-;plp
Tg(rTag-1)29

  : Διαγονιδιακοί μύες που εκφράζουν την TAG-1 πρωτεΐνη από 

τα ολιγοδενδροκύτταρα σε παρόμοια ποσότητα με εκείνη του φυσιολογικού ζώου  

2) Tag-1-/-;plp
Tg(rTag-1)38: 

Διαγονιδιακοί μύες που υπερεκφράζουν την TAG-1 πρωτεΐνη 

από τα ολιγοδενδροκύτταρα  

 Για τη μελέτη των περικομβικών περιοχών του περιφερικού νευρικού συστήματος των 

παραπάνω διαγονιδιακών ζώων μελετήθηκαν επίσης και άλλες δύο σειρές (επιπρόσθετη 

αρίθμηση: 6 και 20 αντίστοιχα) ζώων που προέκυψαν κατά τη δημιουργία του στελέχους (Savvaki et 

al. 2010). 
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Γονοτυπιση 

 

Απομόνωση Γενωμικού DNA από ιστούς 

Τμήμα της ουράς του ζώου αφαιρείται και χρησιμοποιείται για απομόνωση γενετικού υλικού και 

γονοτύπηση. Παράλληλα, δίνονται στα ζώα αριθμοί με βάση μία μέθοδο σήμανσης των άκρων.  

1. Το κάθε τμήμα ουράς επωάζεται με 400μl διαλύματος λύσης (tail lysis buffer: 100 mM NaCl, 10 

mM Tris HCl, pH8.0, 25 mM EDTA, pH8.0, 0.5% SDS) και 8 μl διαλύματος πρωτεϊνάσης Κ (20 mg/ml) 

στους 55
ο
C ώσπου να διαλυθεί 

2. Προσθήκη RNAse (10 mg/ml) και επώαση στους 37
ο
C για 10 λεπτά 

3. Προσθήκη 400μl φαινόλης και ήπια ανάδευση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

4. Προσθήκη 400μl χλωροφορμίου και ήπια ανάδευση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

5. Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 13000rpm στους 10
ο
C και μεταφορά του υπερκείμενου σε νέα 

σωληνάρια 

6. Προσθήκη ίσου όγκου χλωροφορμίου και ήπια ανάδευση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

7. Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 13000rpm στους 10
ο
C και μεταφορά του υπερκείμενου σε νέα 

σωληνάρια 

8. Προσθήκη 1/2 όγκου οξικού αμμωνίου (αρχικής συγκέντρωσης 10Μ) και 2 όγκων αιθανόλης. 

Έντονη ανακίνηση και φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 13000rpm  στους 4
ο
C.   

9. Απομάκρυνση του υπερκείμενου ενώ το ίζημα του DNA αφήνεται να στεγνώσει 

10. Επαναδιάλυση του DNA σε 150 μl ddH2O  

 

 

Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τα Tag-1
+/+

, Tag-1
+/-

 και  Tag-1
-/-

  ζώα, αναφέρονται στο 

(Fukamauchi et al. 2001), ενώ οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη γονοτύπηση των διαγονιδιακών 

ζώων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 



 
 

40 
 

Όνομα εκκινητή Αλληλουχία 

PLP internal 7846 Forward 5’- AAGGAGACTGGAGAGACCAGG- 

3’ 

rTAG-1 143 Reverse 5’- GAATCAACTGGAGACTCAGGC- 

3’ 

Οι συνθήκες και τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις PCR αντιδράσεις περιγράφονται 

παρακάτω: 

Όνομα 

αντίδρασης 

Συνθήκες αντίδρασης Πρόγραμμα 

αντίδρασης 

TAG-1 1 μl DNA, 2 μl 10xbuffer F511 (Finzymes), 50 ng από τον κάθε εκκινητή, 0.2 

mΜ dNTPs, 1.2 u Taq polymerase (Minotech). Ο συνολικός όγκος της 

αντίδρασης είναι 20 μl  

#67 

1. 94°C, 3’ 

2. 94°C, 30” 

3. 59°C, 30” 

4. 72°C, 1’ 

5. Repeat steps 2-4 

for 32 cycles 

6. 72°C, 5’ 

7. 4°C 

PLP 0.8 μl DNA, 2 μl 10xbuffer F511 (Finzymes), 50 ng από τον κάθε εκκινητή, 

0.2 mΜ dNTPs, 1.2 u Taq polymerase (Minotech). Ο συνολικός όγκος της 

αντίδρασης είναι 20 μl 

#PLP62 

1. 94°C, 4’ 

2. 94°C, 30” 

3. 62°C, 40” 

4. 72°C, 1’ 

5. Repeat steps 2-4 

for 32 cycles 

6. 72°C, 5’ 

7. 4°C 

 

Επαγωγή της Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (ΕΑΕ) σε μύες στελέχους C57BL6 

 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, μέρος της ανάλυσης πραγματεύεται την οργάνωση των περικομβικών 

περιοχών στο μοντέλο Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (Experimental Autoimmune 

Encephalomyelitis-EAE). Θηλυκοί μύες στελέχους C57BL/6  (αγρίου τύπου), 6 εβδομάδων και βάρους 16-

18 γραμμάρια, αγοράστηκαν από την Harlan
TM

 (San Pietro Al Natisone, Italy) και παρέμειναν στο τμήμα 
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πειραματόζωων του Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας της Λευκωσίας για 2 εβδομάδες. Για την 

επαγωγή της ασθένειας τα πειραματόζωα αναισθητοποιούνται με ενδοπεριτοναική ένεση διαλύματος 

τριβρομοεθανόλης (Avertin®). Στη συνέχεια διάλυμα σε μορφή γαλακτώματος το οποίο περιέχει 200μg 

(τελικός όγκος 2.5mg/ml) ανασυνδυασμένου πεπτιδίου της δομικής πρωτεΐνης της μυελίνης MOG35-55 

(Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein, θα αναφέρεται ως rMOG) του ποντικού και ίσο όγκο Complete 

Freund’s Adjuvant (CFA) αναμιγμένο με 5mg/ml αφυδατωμένο M. Tuberculosis, ενύεται στη βάση της 

ουράς του ζώου. Η παραγωγή του πεπτιδίου έχει περιγραφεί προηγουμένως από τους (Reynolds et al. 2002). 

Παράλληλα με την ένεση του πεπτιδίου τα κάθε πειραματόζωο δέχτηκε επιπλέον ενδοπεριτοναική ένεση 

200 μl Pertussis Toxin (PTX) (1μg/ml σε 1x PBS). Όμοια δόση τοξίνης επαναλαμβάνεται και μετά από 48 

ώρες. 

Σε ξεχωριστή ομάδα ζώων προκαλείται μη ειδική φλεγμονή του ΚΝΣ μέσω υποδόριας ένεσης στη βάση της 

ουράς, αυτή τη φορά μόνο με Complete Freund’s Adjuvant (CFA) αναμιγμένο με 5mg/ml αφυδατωμένο M. 

Tuberculosis. Ακολουθεί σειρά ενέσεων Pertussis Toxin (PTX) όπως και παραπάνω. Η ομάδα αυτή 

θεωρείται ως μια ομάδα μάρτυρας (CFA-ζώα, n=6). Στην παρούσα ανάλυση τα ζώα θυσιάζονται μετά από 

14 ημέρες από την ανοσοποίηση (CFA-14dpi). Ως δεύτερη ομάδα μάρτυρας επιλέγονται  θηλυκά ζώα, 8 

εβδομάδων και στελέχους C57BL/6 (naive controls, n=6). 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης της ΕΑΕ, τα πειραματόζωα ζυγίζονται καθημερινά και η κλινική τους εικόνα 

εκτιμάται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα ΕΑΕ-σκορ: 

 0= κανένα σύμπτωμα 

 1= παράλυση της ουράς 

 2= μερική παράλυση των οπίσθιων άκρων, ακανόνιστο βάδισμα 

 3= παραπληγία, παράλυση οπίσθιων άκρων 

 4= ημιπληγία, παράλυση οπίσθιων άκρων και αδυναμία εμπρόσθιων άκρων 

 5= ολική παράλυση/θάνατος 

Τα πειραματόζωα θανατώνονται 14 ημέρες μετά την ανοσοποίηση, η οποία αντιστοιχεί σε 2 με 3 ημέρες 

από την έναρξη της ασθένειας  (MOG-ΕΑΕ-14dpi, n=7 ) και μετά από 28 ημέρες από την ανοσοποίηση 

(MOG-EAE 28dpi, n=7) 
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Επαγωγή απομυελίνωσης του ΚΝΣ με τη χορήγηση της νευροτοξίνης Cuprizone. 

 

Για την επαγωγή της νευροτοξικής επαναμυελίνωσης ακολουθείται το πρωτόκολλο των (Matsushima and 

Morell 2001). Αρσενικά ζώα στελέχους C57B110/CBA που διατίθενται από τον τομέα πειραματοζώων του 

IMBB-FoRTH, λαμβάνουν κανονική αλεσμένη τροφή αναμιγμένη με 0.2% w/w τοξίνη cuprizone [oxalic 

bis(cyclohexylidenehydrazide)] για 4.5 (απομυελίνωση του μεσολοβίου-1
η 

χρονική στιγμή) και 6 συνεχείς 

εβδομάδες (πλήρης απομυελίνωση-προσπάθεια επαναμυελίνωσης του μεσολοβίου-2
η
 χρονική στιγμή). Στην 

τρίτη ομάδα ζώων η τοξίνη χορηγείται για 6 συνεχείς εβδομάδες ενώ η τοξίνη απομακρύνεται από την 

τροφή και τα ζώα τρέφονται με κανονική αλεσμένη τροφή για άλλες 3 εβδομάδες (9 εβδομάδες-

επαναμυελίνωση του μεσολοβίου). Τα ζώα ζυγίζονται πριν και μετά τη λήψη της τοξίνης ενώ η τροφή 

ανανεώνεται κάθε τρεις ημέρες. Η κάθε πειραματική ομάδα αποτελείται από 3-6 ζώα ενώ ως μάρτυρες 

θεωρούνται φυσιολογικά ζώα στελέχους C57B110/CBA, ίδιου φύλου, γονοτύπου και ηλικίας με τα 

πειραματικά ζώα (untreated animals). 

 

Απομόνωση και μονιμοποίηση ιστών του ΚΝΣ από πειραματόζωα- Προετοιμασία ιστών για 

τομές κρυοτόμου  

 

Ενήλικοι μύες αναισθητοποιούνται αρχικά με ενδοπεριτοναΐκή έγχυση πεντοβαρβιτάλης (DOLETHAL) σε 

συγκέντρωση 140μg/gr ζώου. Ακολουθεί τομή στην περιοχή της κοιλιάς, ώστε να αποκαλυφθεί η καρδιά 

και τα εσωτερικά όργανα. Με αντλία σταθερής ροής εγχέονται ενδοκαρδιακά στην αριστερή κοιλία 10-20 

ml 0.1M PBS (1xPBS) για τον καθαρισμό των ιστών από το αίμα. Για την εκτόνωση της πίεσης, 

δημιουργείται μικρής διαμέτρου οπή στο δεξιό κόλπο. Ακολούθως, εγχέεται, με τη βοήθεια της αντλίας 25-

30 ml μονιμοποιητικού διαλύματος 4% παραφορμαλδεΰδης (4% PFA) σε 1xPBS. Όταν ολοκληρωθεί η 

έγχυση, αφαιρείται το κρανίο με τα ειδικά χειρουργικά εργαλεία και απομονώνεται ο εγκέφαλος. Ο νωτιαίος 

μυελός αφαιρείται από τους σπόνδυλους κατά μήκος του εμπροσθο-οπίσθιου άξονα. Οι ιστοί τοποθετούνται 

σε 5-10 ml 4% PFA σε 1xPBS στους 4°C για 30 λεπτά. Ακολουθούν: 

1. Πλύσεις με 1x PBS 

2. Επώαση των ιστών σε διάλυμα 30% σουκρόζης σε 1x PBS στους 4°C, έως ότου καταβυθιστούν, 

φαινόμενο που συνεπάγεται την επίτευξη της κρυοπροστασίας αυτών.  

3. Έγκλειση ιστών σε πήκτωμα 15% σουκρόζης και 7,5% ζελατίνης σε 1x PBS 
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4. Πάγωμα των ιστών σε ισοπεντάνιο, στους -45
ο
C και φύλαξη στους -80

ο
C, έως ότου κοπούν σε 

κρυοτόμο (LEICA) σε τομές πάχους 10μm. Οι τομές συλλέγονται σε αντικειμενοφόρους πλάκες και 

διατηρούνται στους -20
o
C 

 

Ιστολογική χρώση μυελίνης-LUXOL FAST BLUE 

 

Για τον εντοπισμό απομυελινωτικών περιοχών στο ΚΝΣ, χρησιμοποιήθηκε η ιστολογική χρώση Luxol Fast 

Blue (LFB). Πρόκειται για μια χρώση χαλκου-φθαλοκυανίνης η οποία αναγνωρίζει και προσδένεται στις 

λιποπρωτεΐνες του μυελινώδους ελύτρου. Σε κάθε περίπτωση, τομές κρυοτόμου πάχους 10μm αφήνονται σε 

θερμοκρασία δωματίου μέχρι να απομακρυνθεί η υγρασία και ακολουθείται το παρακάτω πρωτόκολλο:  

Χρώση τομών 

 Προθερμαίνουμε το διάλυμα της χρώσης στους 60
ο
C. 

 Εμβαπτίζουμε τις τομές σε 100% αιθανόλη για 2 λεπτά x2 

 Εμβαπτίζουμε τις τομές σε 96% αιθανόλη για 2 λεπτά x2 

 Επωάζουμε τις τομές στο προθερμασμένο διάλυμα LFB για μία ώρα στους 60
ο
C 

Διαφοροποίηση  

 Απομάκρυνση της περίσσειας χρωστικής σε 96% αιθανόλη με στιγμιαία εμβάπτιση τομών  

 Ξεπλένουμε με νερό 

 Διαφοροποίηση χρώσης σε διάλυμα 0.05% Lithium Carbonate για 30 δευτερόλεπτα 

 Εμβάπτιζουμε τις τομές σε 70% αιθανόλη για 30 δευτερόλεπτα 

Στο σημείο αυτό ελέγχουμε τη χρώση στο μικροσκόπιο και αν χρειάζεται ξαναπερνάμε τις τομές από το  

διάλυμα διαφοροποίησης  (0.05% Lithium Carbonate) 

Αφυδάτωση 

 Ξεπλένουμε τις τομές με νερό 

 Εμβαπτίζουμε τις τομές σε 96% αιθανόλη για 2 λεπτά x2 

 Εμβαπτίζουμε τις τομές σε 100% αιθανόλη για 2 λεπτά x2 

 Εμβαπτίζουμε τις τομές σε ξυλένιο για 10 λεπτά 

 Προσθήκη ρητινώδους μέσου Endelan και τοποθέτηση καλυπτρίδας 
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Σε αυτό το σημείο οι τομές είναι έτοιμες να παρατηρηθούν και να φωτογραφηθούν σε οπτικό μικροσκόπιο 

(Zeiss). 

Απαραίτητα διαλύματα 

  

0.1% Luxol fast blue:  

Luxol fast blue (ή Solvent Blue powder)           0.1 gr  

Ethyl Alcohol, 96%                                           100 ml  

Glacial acetic acid                                               0.5 ml  

   

0.05% Lithium carbonate:  

      Lithium carbonate                                            0.05 gr  

      Απιονισμένο Νερό                                           100 ml  

 

 

Ιστολογική χρώση αιματοξυλίνης –ηωσίνης  

 

Η συγκεκριμένη ιστολογική χρώση μας δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης των δομών του εγκεφάλου, σε 

επίπεδο κυττάρων. Εμβαπτίζοντας τομές εγκεφαλικού φλοιού σε διαδοχικά διαλύματα αιματοξυλίνης και 

ηωσίνης επιτυγχάνουμε τη χρώση των κυτταρικών πυρήνων με σκούρο μπλε χρώμα και του 

κυτταροπλάσματος με σκούρο ροζ. Στη συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιήσαμε τομές κρυοτόμου 

πάχους 10μm. Ακολούθησαν: 

 Εμβάπτιση τομών σε 100% αιθανόλη για 2 λεπτά 

 Πλύσεις με απιονισμένο νερό 

 30 εμβαπτίσεις τομών σε διάλυμα αιματοξυλίνης  

 Πλύσεις με απιονισμένο νερό 

 17 εμβαπτίσεις σε διάλυμα ηωσίνης  

 5 εμβαπτίσεις σε 70% αιθανόλη 

 5 εμβαπτίσεις σε 80% αιθανόλη 

 5 εμβαπτίσεις σε 96% αιθανόλη 

 5 εμβαπτίσεις σε 100% αιθανόλη 
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 Εμβάπτιση τομών σε ξυλένιο 

 Προσθήκη ρητινώδους μέσου Endellan  και τοποθέτηση καλυπτρίδων 

Οι τομές είναι πλέον έτοιμες για παρατήρηση και φωτογράφηση σε οπτικό μικροσκόπιο (Zeiss). 

Απαραίτητα Διαλύματα 

Διάλυμα ηωσίνης                          Διάλυμα Αιματοξυλίνης 

0.25% ηωσίνη Σκόνη αιματοξυλίνης 10% 

80% αιθανόλη 95% αιθανόλη 

0.5% οξικό οξύ  

 

 

Ανοσοιστοχημεία σε τομές κρυοτόμου από εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό ενήλικων μυών  

 

Στην παρούσα μελέτη η ανοσοιστοχημική ανάλυση των ιστών του ΚΝΣ περιγράφεται παρακάτω:  

1. Δευτερογενής μονιμοποίηση των τομών σε ακετόνη 100% για 10 λεπτά στους -20° C  

2. Πλύση των τομών σε 1xPBS, 3 x 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

3. Κάλυψη των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης των αντισωμάτων με 5% Bovine Serum Albumin 

(BSA), 0.5% Triton X-100 σε 1x PBS για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου 

4. Επώαση των τομών με πρωτοταγές αντίσωμα, αραιωμένο σε 5% BSA, 0.5% Triton X-100 σε 1x 

PBS για 12-18 ώρες στους 4
ο
C 

5. Πλύση των τομών με 1x PBS, 3 x 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

6. Επώαση των τομών με δευτεροταγές αντίσωμα αραιωμένο στο ίδιο διάλυμα, για 2 ώρες στο 

σκοτάδι, σε θερμοκρασία δωματίου 

7. Πλύση των τομών με 1x PBS, 3 x 5 λεπτά 

8. Επώαση με To-Pro3 iodide (invitrogen) σε αραίωση 1:2000 σε 1x PBS για 1 λεπτό σε θερμοκρασία 

δωματίου, για τη σήμανση των πυρήνων  

9. Πλύση των τομών με 1x PBS για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

10. Προσθήκη 60 μl του μέσου προστασίας του φθορισμού Mowiol (Calbiochem) και καλυπτρίδων 
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Μετά την παραπάνω διαδικασία οι τομές παρατηρούνται και φωτογραφίζονται στο συνεστιακό μικροσκόπιο 

(TS2 SP2;Leica) και αποθηκεύονται στους -20
ο
C. 

 

Ποσοτικοποίηση ανοσοιστοχημικών αποτελεσμάτων  

 

Μέτρηση της διάχυσης των περικομβικών πρωτεϊνών 

Για την ποσοτικοποίηση της διάχυσης των πρωτεϊνών Caspr2 και TAG-1 κατά την εξέλιξη της ΕΑΕ 

εξετάσθηκαν οι ανοσοιστοχημικές αναλύσεις με τους συνδυασμούς αντισωμάτων Caspr/Caspr2 και 

Caspr/TAG-1. Σε κάθε περίπτωση, 5 με 6 διαφορετικές περιοχές (95x95μm) ανά τομή νωτιαίου μυελού και 

3 τομές ανά ζώο επιλέχθηκαν. Στις περιοχές αυτές, με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος ImagJ 

υπολογίστηκε το συνολικό μήκος που καταλαμβάνει η εγγύς της παρακομβικής περιοχή /ίνα σε σχέση με το 

αντίστοιχο πλάτος της περιοχής αυτής (Εικόνα 17Α, ένθετη εικόνα). Με αυτό τον τρόπο υπολογίσθηκε η 

μέση τιμή μήκους της εγγύς της παρακομβικής περιοχής σε κάθε περίπτωση και το αντίστοιχο εμβαδό 

αυτής. Η στατιστική ανάλυση μεταξύ των ομάδων που πραγματοποιήθηκε είναι μη –παραμετρική One-way 

ANOVA με Bonferrroni post-test για πολλαπλές συγκρίσεις. Στατιστικά σημαντικά θεωρούνται τα 

αποτελέσματα όπου p<0.05.  

Ποσοτικοποίηση αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών 

Για τη μέτρηση και το διαχωρισμό των διαφορετικών αλλοιώσεων στις περικομβικές περιοχές 5 με 6 

διαφορετικές περιοχές (95x95μm) ανά τομή μεσολοβίου και 3 τομές ανά ζώο επιλέχθηκαν προς 

ποσοτικοποίηση (βλέπε αποτελέσματα). Η στατιστική ανάλυση μεταξύ των ομάδων που πραγματοποιήθηκε 

είναι μη – παραμετρική One-way ANOVA με Bonferrroni post-test για πολλαπλές συγκρίσεις. Στατιστικά 

σημαντικά θεωρούνται τα αποτελέσματα όπου p<0.05.  

Ποσοτικοποίηση πληθυσμού πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων  

Για την καταγραφή της πυκνότητας του πληθυσμού των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων κατά την 

από/επαναμυελίνωση στους διαφορετικού γονοτύπους, δύο χαρακτηριστικές περιοχές του μεσολοβίου 

(Εικόνα 29, περιοχές όπου εμφανίζεται έντονη απομυελίνωση) επιλέγονται από κάθε τομή/3 τομές ανά ζώο. 

Σε κάθε περίπτωση μετρήθηκε ο αριθμός των PDGFRα – θετικών κυττάρων ως προς το αντίστοιχο εμβαδό 

του μεσολοβίου το οποίο μετρήθηκε με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος ImageJ. Η στατιστική 

ανάλυση των τιμών των διαφορετικών ομάδων πραγματοποιήθηκε με Two-way ANOVA με Bonferroni 

post-test για πο πολλαπλές συγκρίσεις. Στατιστικά σημαντικά θεωρούνται τα αποτελέσματα όπου p<0.05.  
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Quantitative Real Time PCR 

 

 Οι αντιδράσεις της Real time PCR πραγματοποιήθηκαν σε μηχάνημα της Αpplied Βiosystems: StepOne
TM

 

Plus. Σε κάθε αντίδραση μετρείται η εκπομπή του φθορισμού της φθορίζουσας χρωστικής  SYBR Green, η 

οποία προσδένεται σε δίκλωνο DNA  και με την οποία σημαίνονται τα δείγματά μας. Για τη συγκεκριμένη 

πειραματική διαδικασία συγκεντρώθηκε RNA από νωτιάιο μυελό C57BL6  φυσιολογικών (naive), CFA-

14dpi, MOG-EAE 14dpi και  MOG-EAE 28dpi ζώων (n=3) το οποίο μέσω της διαδικασίας της αντίστροφής 

μεταγραφής μετατράπηκε σε cDNA (από την Κυριακή Μαρκούλλη στο εργαστήριο του Δρ. Κλεόπα Α. 

Κλεόπα στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής στην Κύπρο). Επιπρόσθετα, συνολικό RNA 

απομονώθηκε και από ενήλικο εγκέφαλο φυσιολογικού μυός με σκοπό το μετέπειτα σχεδιασμό της 

βέλτιστης θερμοκρασίας, υποστρώματος και το σχεδιασμό της εκάστοτε πρότυπης καμπύλης. 

Η απομόνωση του συνολικού RNA πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των RNeasy® Midi kit (50) και 

QIAShredder™ (50) της QIAGEN.  

Μετά τη λήψη του συνολικού RNA τα δείγματα φωτομετρούνται και υπολογίζεται η καθαρότητά τους 

σύμφωνα με το λόγο: A260/A280. Ακολούθησε η διαδικασία της αντίστροφης μεταγραφής σύμφωνα με την 

εξής διαδικασία:  

Μεταφορά του μίγματος το οποίο περιλαμβάνει 1μgr RNA, 1μl Random Hexamers και DEPC-H2O, για 5 

λεπτά στους 70οC και κατόπιν στον πάγο.  

Ακολουθεί προσθήκη των: 5x Buffer M-MLV, dNTPs 10mM, RTM-MLV (Promega) και η μεταφορά του 

μίγματος συνολικού όγκου 20μl, στους 37οC για 1 ώρα.  

Τα δείγματα φυλάσσονται στους -80οC.  

Για το κάθε προς εξέταση γονίδιο (Caspr, TAG-1, VGKCs, 18SrRNA) σχεδιάστηκαν ειδικοί εκκινητές  

(primers) οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μια σειρά αντιδράσεων Real time PCR χρησιμοποιώντας ως template 

cDNA φλοιού εγκεφάλου ενήλικου μυός για το σχεδιασμό της εκάστοτε πρότυπης καμπύλης. 

Όνομα εκκινητή Αλληλουχία 

mTAG-1 F 5’- GACCAATCCTGTGAATATCG- 3’ 

mTAG-1 R 5’- CAGTGCCCAAGATGTTGCTA- 3’ 

mCaspr F 5’-TCAGGGACCAAGGCCAACT - 3’ 

mCaspr R 5’- AAGGCATTGGTTTAGGCAGT - 3’ 

Kcna2 (VGKCs) F 5’- GGGACTGAGCTGCCTATTT - 3’ 
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Kcna2 (VGKCs) R 5’- AACTCGGTGCTGATAACGG - 3’ 

18SrRNA F 5’- GTAACCCGTTGAACCCCATT - 3’ 

18SrRNA R 5’- CCATCCAATCGGTAGTAGCG - 3’ 

 

Για την πρότυπη καμπύλη χρησιμοποιήθηκαν 50ng, 10ng, 2ng, 0,4ng και 0,08ng cDNA. Σε κάθε 

σωληνάριο προστέθηκαν 10μl iTaq™ SYBR Green Supermix with ROX (BIO-RAD), 2μl Forward Primer, 

2μl Reverse Primer και νερό για τελικό όγκο αντίδρασης 20μl.  

Οι τελικές συνθήκες των PCR αντιδράσεων είναι ίδιες και για τα 4 γονίδια ενώ η ποσότητα cDNA που 

προστίθεται σε κάθε δείγμα είναι τα 30ng: 

Βήμα Θερμοκρασία  Χρόνος  

1  95°C 10΄ 

2  95°C 15" 

3 (αναδιάταξη των primers)  

Πρώτη μέτρηση του σήματος φθορισμού 

60°C 1’ 

4  72°C 30’’ 

Επανάληψη 40 φορές των βημάτων 2, 3 και 4   

5  72°C 10’ 

 

Απομόνωση ισχιακού νεύρου, διαχωρισμός των ινών και ανοσοιστοχημική ανάλυση  

Μύες μετά από βαθιά αναισθητοποίηση με DOLETHAL, θυσιάζονται με αυχενική μετατόπιση (cervical 

dislocation). Στη συνέχεια το πειραματόζωο τοποθετείται μπρούμυτα ενώ με ειδικά χειρουργικά εργαλεία 

απομακρύνεται το τρίχωμα από τα οπίσθια άκρα. Το ισχιακό νεύρο διαφαίνεται στο επίπεδο των μηρών του 

ζώου όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 17):  
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Εικόνα 17: Σχηματική αναπαράσταση της ανατομίας του ισχιακού νεύρου των τρωκτικών 

(http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html) 

 

Στη συνέχεια τα ισχιακά νεύρα  μονιμοποιούνται σε 2% PFA για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου  και 

ξεπλένονται 3 φορές με 1xPBS. Κάτω από στερεοσκόπιο, με λεπτές βελόνες από κράμα τιτανίου και πάνω 

σε αντικειμενοφόρες πλάκες, απομακρύνεται το περινεύριο και επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των ινών.  Οι 

ίνες αφυδατώνονται για 16 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 

 

Ανοσοιστοχημική ανάλυση απομονωμένων ινών ισχιακού νεύρου. 

1. Δευτερογενής μονιμοποίηση των τομών σε ακετόνη 100% για 10 λεπτά στους -20° C  

2. Πλύσεις με 1xPBS, 3x 5 λεπτά 

3. Κάλυψη των μη ειδικών αντιγονικών θέσεων με διάλυμα 10% Fetal Bovine Serum (FBS), 0.1% 

Triton-X, 0.5% ζελατίνη (teleostean gelatin, Sigma) σε 1x PBS (blocking solution) για 1 ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

4. Επώαση του πρωτοταγούς αντισώματος στο blocking solution για 16 ώρες στους 4
ο
C. 

5. Επώαση του δευτεροταγούς αντισώματος στο blocking solution για 2 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

6. Προσθήκη 60 μl του μέσου προστασίας του φθορισμού Mowiol (Calbiochem) και καλυπτρίδων 

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι ίνες παρατηρούνται και φωτογραφίζονται στο συνεστιακό μικροσκόπιο 

(TS2 SP2;Leica) και αποθηκεύονται στους -20
ο
C. 

 

Απομόνωση και καλλιέργεια κυττάρων Schwann  

 

Αρχικά, ο απαιτούμενος αριθμός καλυπτρίδων καλύπτεται με στρώμα μέσου Matrigel
TM 

(BD Biosciences) 

με τον ακόλουθο τρόπο:  

 Ξεπαγώνουμε το matrigel Ο/Ν στους 4
ο
C 

 Με παγωμένα tips αραιώνουμε το matrigel 1:10 σε DMEM 

 Προσθέτουμε από 150μl ανά καλυπτρίδα (περίπου 1ml matrigel/16 καλυπτρίδες) 

http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html
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 Αμέσως απομακρύνουμε την περίσσεια matrigel από κάθε καλυπτρίδα 

 Αφήνουμε να στερεοποιηθεί  

Νεογέννητοι μύες τεσσάρων ημερών θυσιάζονται και τα ισχιακά τους νεύρα απομονώνονται και 

μεταφέρονται σε τριβλίο Petri 3ml 1xPBS με 50μg/ml αμπικιλίνη/στρεπτομυκίνη στον πάγο. Στη συνέχεια ο 

συνδετικός απομακρύνεται και τα ισχιακά νεύρα τεμαχίζονται σε μικρά τμήματα και μεταφέρονται με 

γυάλινη πιπέτα Pasteur σε σωληνάριο τύπου Falcon. Ακολουθούν πλύσεις με 1xPBS. Στο σωληνάριο αυτό 

προστίθενται  0.125% Τρυψίνη, 0,05% Κολλαγενάση Α σε 1xPBS. Τα νεύρα επωάζονται στους 37
ο
C για 30 

λεπτά με σταδιακή ανάδευση. Σημειώνεται ότι τα ισχιακά νεύρα μπορούν να παραμείνουν στον πάγο μόνο 1 

½ ώρα από τη στιγμή της απομόνωσής τους από τα ζώα ως την ενζυματική τους επώαση. Ακολουθούν: 

1. Φυγοκέντρηση ισχιακών νεύρων στα 1000rpm για 5 λεπτά 

2. Πλύση με DMEM(HG) με 10% FBS και φυγοκέντρηση στα 1000rpm για 5 λεπτά x 2. 

3. Επαναδιάλυση των κυττάρων και μεταφορά τους σε στρογγυλές καλυπτρίδες με επικάλυψη Matrigel 

το οποίο περιέχει DMEM (4500mg/l glucose) 10% FΒS, Forskolin 5mM, HRG-beta1 (50ng/μL), 

50μg/ml αμπικιλίνη/στρεπτομυκίνη 

Τα κύτταρα διατηρούνται στους 37
ο
C, μεγαλώνουν κανονικά και σε περίπτωση πληρότητας του τριβλίου 

διαιρούνται αναλόγως.  

 

Δημιουργία καλλιεργειών νευρώνων/γλοίας (mixed cultures) 

 

Αρχικά, τα τριβλία Petri που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καλύπτονται με στρώμα πολύ-l-λυσίνης (PLL- 

Sigma). Χαρακτηριστικά: 

 0.25 γραμμάρια PLL διαλύονται σε 50ml αποστειρωμένου νερού (stock solution).  

 Το διάλυμα φιλτράρεται με ειδικό φίλτρο 0.25μm και αποθηκεύεται στους 4
ο
C. 

 Αραίωση του αρχικού διαλύματος σε αποστειρωμένο 1xPBS,1:10 (working solution).  

 Επίστρωση τριβλίων με το working solution της PLL 

 Επωάζουμε για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

 Απομάκρυνση διαλύματος PLL από τα τριβλία 

 Πλύσεις με αποστειρωμένο νερό 

 Στέγνωμα τριβλίων σε θερμοκρασία δωματίου 
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Νεογέννητοι μύες 2 ημερών θυσιάζονται και ο πρόσθιος εγκέφαλος απομονώνεται και μεταφέρονται σε 

10cm τριβλία Petri που περιέχουν DMEM (HG) με 10% FBS. Οι εγκέφαλοι χωρίζονται σε μικρότερα 

τμήματα με τη βοήθεια ειδικών χειρουργικών εργαλείων ενώ ακολουθεί ο μηχανικός διαχωρισμός των 

κυττάρων με τη βοήθεια γυάλινης πιπέτας Pasteur. Τα κυτταρικά συσσωματώματα μεταφέρονται σε 

σωληνάριο τύπου Falcon το οποίο περιέχει το παρακάτω διάλυμα απομόνωσης 

Διάλυμα απομόνωσης  

1% trypsin (Gibco, BRL) 

20 units/ml DNAse I 

25mM Hepes 

MEM medium (Gibco.BRL) 

  

Τα κύτταρα επωάζονται για 15 λεπτά στους 37
ο
C με σταδιακή ανάδευση.  

Ακολουθεί απενεργοποίηση της τρυψίνης με την προσθήκη DMEM (HG) με 10% FBS. 

Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 1100rpm για 5 λεπτά και ξεπλένονται με DMEM (HG) με 10% FBS 

Το ίζημα των κυττάρων επαναδιαλύεται σε θρεπτικό μέσο DMEM, 10% FBS, 2mM L-Glutamine (Gibco, 

BRL) και N2 supplement (Gibco, BRL) και επιστρώνονται στα επιστρωμένα τριβλία Petri. 

Τα κύτταρα επωάζονται στους 37
ο
C για μια νύχτα ενώ την επόμενη ημέρα ο πληθυσμός των 

αστροκυττάρων και της μικρογλοίας απομακρύνεται με διαδοχική ανάδευση των τριβλίων στους 37οC και 

πλύσεις με το θρεπτικό μέσο επώασης. Μετά από 2 ημέρες σε καλλιέργεια ακολουθεί ο ανοσοφθορισμός 

των καλλιεργειών.  

 

Ανοσοφθορισμός σε κύτταρα  

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο ανοσοφθορισμού σε κύτταρα για την ανίχνευση 

της ομόλογης πρωτεΐνης του αρουραίου rTAG-1. Για τον ανοσοφθορισμό χρησιμοποιήθηκε ειδικό 

αντίσωμα για τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη (1c12). Ακολουθήθηκε το παρακάτω πρωτόκολλο 

ανοσοφθορισμού σε μη-μονιμοποιημένα κύτταρα:  

1. Απομάκρυνση των κυττάρων από τον επωαστήρα και πλύση με αποστειρωμένο 1x PBS  

2. Προσθήκη πρωτοταγούς αντισώματος (1c12) αραιωμένου σε 1%BSA σε 1x PBS για 30’ σε 

θερμοκρασία δωματίου 
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3. Πλύση των κυττάρων με 1x PBS, 2 x 30” σε θερμοκρασία δωματίου 

4. Επώαση με το κατάλληλο δευτεροταγές αντίσωμα αραιωμένο σε 1%BSA σε 1x PBS για 30’ σε 

θερμοκρασία δωματίου  

5. Μονιμοποίηση των κυττάρων με 4%PFA για 20’ σε θερμοκρασία δωματίου 

6.  Πλύση των κυττάρων με 1x PBS 

7. Επώαση με To-Pro3 iodide (invitrogen) σε αραίωση 1:1000 σε 1x PBS για 1΄ σε θερμοκρασία 

δωματίου, για τη σήμανση των πυρήνων  

8. Πλύση των κυττάρων με 1x PBS 

9. Προσθήκη κατάλληλου όγκου του μέσου προστασίας του φθορισμού Mowiol (Calbiochem) και 

τοποθέτηση της καλυπτρίδας. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία τα κύτταρα μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα και να φωτογραφηθούν στο 

συνεστιακό μικροσκόπιο (TS2 SP2;Leica) είτε να αποθηκευτούν στους -20
ο
C. 

Στην περίπτωση των καλλιεργειών νευρώνων- γλοίας  ακολουθήθηκε το παρακάτω πρωτόκολλο 

ανοσοφθορισμού:  

1. Απομάκρυνση των κυττάρων από τον επωαστήρα και πλύση με αποστειρωμένο 1x PBS  

2. Προσθήκη πρωτοταγούς αντισώματος (1c12) αραιωμένου σε 1%BSA σε 1x PBS για 30’ σε 

θερμοκρασία δωματίου 

3. Πλύση των κυττάρων με 1x PBS, 2 x 30” σε θερμοκρασία δωματίου 

4. Επώαση με το κατάλληλο δευτεροταγές αντίσωμα αραιωμένο σε 1%BSA σε 1x PBS για 30’ σε 

θερμοκρασία δωματίου  

5. Μονιμοποίηση των κυττάρων με 4%PFA για 20’ σε θερμοκρασία δωματίου 

6. Επώαση με 0.02% Triton X-100 για 5’ σε θερμοκρασία δωματίου.  

7. Προσθήκη πρωτοταγούς αντισώματος (a-NeuN ή a-Olig2) αραιωμένου σε 1%BSA σε 1x PBS για 1 

ώρα σε θερμοκρασία δωματίου 

8.  Πλύση των κυττάρων με 1x PBS, 2 x 30” σε θερμοκρασία δωματίου 
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9. Επώαση με το δευτεροταγές αντίσωμα  αραιωμένο σε 1%BSA σε 1x PBS για 30’ σε θερμοκρασία 

δωματίου 

10. Πλύση των κυττάρων με 1x PBS 

11. Επώαση με To-Pro3 iodide (invitrogen) σε αραίωση 1:1000 σε 1x PBS για 1΄ σε θερμοκρασία 

δωματίου, για τη σήμανση των πυρήνων  

12. Πλύση των κυττάρων με 1x PBS 

13. Προσθήκη κατάλληλου όγκου του μέσου προστασίας του φθορισμού Mowiol (Calbiochem) και 

τοποθέτηση της καλυπτρίδας. 

Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ανοσοιστοχημείας και ανοσοφθορισμού 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Όνομα αντισώματος Προέλευση Τύπος 

αντισώματος 

Εξειδίκευση Αραίωση σε 

ανοσοφθορισμό 

TG1  

(a-TAG1)  

Traka et al., 2002 Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat, 

Human 

1: 1000 

a-TAG-1 Dr E. Peles, 

Weizmann Institute 

of Science 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:1000 

1C12  

(a-TAG1) 

Developmental 

Studies, Hybridoma 

Bank 

Μονοκλωνικό 

(IgG) 

Rat, human 1:2000 

Pan Nav (sodium 

channels)  

Sigma Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 

Mouse, rat 1: 50 

a- Nav1.6 (sodium 

channels subunit 1.6) 

Alomone Labs Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:100 

a-Kv1.1 (potassium 

channels subunit 1.1) 

Upstate Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 

Mouse, Rat 1:500 

a- Kv1.2 (potassium 

channels subunit 1.2) 

Alomone Labs Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:200 

a-Caspr (paranodin) Dr L.Goutebroze, 

INSERM 536, Paris, 

France 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:800 

a-Caspr (paranodin) Dr E. Peles, 

Weizmann Institute 

Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 

Mouse, Rat 1:1000 
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of Science 

a-Caspr2 Dr L.Goutebroze, 

INSERM 536, Paris, 

France 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:800 

a-NeuN (pan-neuronal 

marker) 
Millipore 

Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 
Mouse, Rat 1: 400 

a-Olig2 (oligodendrocyte 

marker) 

Millipore Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:1000 

a-PDGFRα 

(oligodendrocyte 

marker) 

Millipore Μονοκλωνικό 

Rat IgG2a 

Mouse, Rat 1:100 

a-MBP (myelin protein) Serotec Μονοκλωνικό 

Rat IgG2 

Rat, Rabbit, 

Mouse, Human 

1:200 

a-IbaI (activated 

microglia/monocyte 

marker) 

Wako Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat , 

Human, Rabbit 

1:300 

a-APC (CC-1) 

(oligodendrocyte 

marker) 

Calbiochem Μονοκλωνικό 

Mouse IgG2b 

Mouse, Rat 

Human 

1:100 

a-GFAP (astrocyte 

marker) 

Sigma Μονοκλωνικό 

Mouse IgG1 

Mouse, Rat, 

Human,Pig 

1:2000 

a-PLP (myelin protein) Dr. Richard 

Reynolds 

Imperial College 

London 

Μονοκλωνικό 

Rat  

 

 1:10 

a-RT97 (neurofilament 

marker) 

 

Developmental 

Studies 

Hybridoma Bank 

Μονοκλωνικό 

Mouse IgG1 

Mouse, Chicken,  

Rat 

1:1000 

Fluorochrome-labeled 

secondary antibodies 

Alexa 488 and 555 

Invitrogen  Rabbit IgG (H+L) 1:800 

Fluorochrome-labeled 

secondaries antibody 

Alexa 488 and 555 

Invitrogen  Mouse IgG 

(H+L) 

1:800 
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Λήψη πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων ιστών  

 

Οι απομονωμένοι ιστοί λύονται με τη βοήθεια συγκεκριμένης σύστασης διαλυμάτων και με επακόλουθη 

υποβολή τους σε υπέρηχο. Στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικά διαλύματα λύσης 

ιστού και απελευθέρωσης των πρωτεϊνών και παρατίθενται παρακάτω:  

Ισχυακό νεύρο Νωτιαίος Μυελός 

Pyranoside lysis buffer RIPA buffer 

85mM Tris-HCl pH 7.5 

30mM NaCl 

1mM EDTA 

120mM glucose 

1% Triton X-100 

60mM octyl β-D glucopyranoside 

(SIGMA) 

Protease Inhibitor Coctail (Sigma) 

10 mM Sodium phosphate pH 7.0, 

150 mM NaCl, 

2 mM EDTA,  

50 mM Sodium fluoride,  

1% NP-40, 1%  

Sodium deoxycholate and 0.1% SDS 

Protease Inhibitor Coctail (Sigma) 

 

Μετά την ομογενοποίηση, το πρωτεϊνικό εκχύλισμα χρησιμοποιείται άμεσα για ανοσοαποτύπωση ή 

φυλάσσεται στους -80°C για μελλοντική χρήση. 

 

Mέθοδος ανοσοαποτύπωσης (WESTERN BLOT ANALYSIS) 

 

Ποσοτικοποίηση και προετοιμασία πρωτεϊνικών δειγμάτων από ιστό: 

1 μl πρωτεϊνικού εκχυλίσματος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της συνολικής πρωτεϊνικής 

συγκέντρωσης στο δείγμα με τη μέθοδο Bradford ως εξής: 

1. Σε σωληνάρια προστίθενται 799 μl ddH2O και 1 μl πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 

2. Πρόσθεση 200 μl επιπλέον από τη χρωστική Bradford (Biorad) και ανάμιξη (vortex) 

3. Τα δείγματα παραμένουν σε θερμοκρασία δωματίου 15’ 

4. Ακολουθεί μέτρηση της οπτικής πυκνότητας του δείγματος στα 595 nm 
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5. Η ποσοτικοποίηση πραγματοποιείται με βάση μία πρότυπη καμπύλη η οποία προκύπτει από την 

αντιστοίχηση γνωστών συγκεντρώσεων BSA (Bovine Serum Albumin, Sigma) στο x άξονα με τις τιμές της 

αντίστοιχης οπτικής πυκνότητας στα 595 nm (y άξονας)  

6. Τα δείγματα προς ανοσοαποτύπωση δημιουργούνται από την προσθήκη της επιθυμητής 

συγκέντρωσης δείγματος με επιπρόσθετο ίσο όγκο 2x Sample buffer καθώς και 100 mM  DTT 

(Dithiothreitol). 

7. Το κάθε δείγμα βράζει για 5 λεπτά στους 95°C και μετά από μία γρήγορη φυγοκέντρηση είναι 

έτοιμο για μοριακό διαχωρισμό σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης  

 

Μοριακός διαχωρισμός των δειγμάτων σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (SDS PAGE) : 

1. Προετοιμασία του πηκτώματος πολυακρυλαμίδης και τοποθέτησή του στη συσκευή σύμφωνα με τις 

οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (Biorad) 

2. Προσθήκη 1 Lt από το 1x running buffer  

3. Φόρτωμα των δειγμάτων στις εσοχές του πηκτώματος (wells)    

4. Ρύθμιση της συσκευής ηλεκτροφόρησης στα 80V για όσο χρόνο τα δείγματα βρίσκονται στο 

πήκτωμα πακεταρίσματος (stacking gel) (περίπου 30 λεπτά) και στη συνέχεια στα 100V μέχρι να φύγει η 

χρωστική από το  πήκτωμα (σχεδόν 2 ώρες)  

Μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης  

 

1. Δημιουργία 1x transfer buffer περίπου 1 ώρα πριν τη χρήση και τοποθέτησή του στους 4°C  

2. 1 κομμάτι  μεμβράνης νιτροκυτταρίνης και 6 κομμάτια χαρτιού whattman  κόβονται στις διαστάσεις 

του πηκτώματος  

3. Το  running buffer απομακρύνεται από τη συσκευή και απομονώνεται το πήκτωμα  

4. Το τμήμα που αντιστοιχεί στο πήκτωμα πακεταρίσματος (stacking gel) απομακρύνεται και πλέον 

χρησιμοποιείται το τμήμα που αντιστοιχεί στο πήκτωμα διαχωρισμού (separating gel) 

5. Τα χαρτιά whattman, η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης καθώς και τα ειδικά σφουγγαράκια εμποτίζονται 

σε 1x transfer buffer  
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6. Πρώτα τοποθετείται το σφουγγάρι (στη μαύρη πλευρά της θήκης του sandwich), ενώ ακολουθούν με 

τη σειρά 3 whattman  χαρτιά, το πήκτωμα, η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, 3 whattman  χαρτιά και ένα ακόμα 

σφουγγαράκι δημιουργώντας έτσι ένα sandwich  

7. Χρησιμοποιείται μια γυάλινη πιππέτα pasteur για να απομακρυνθούν οι φυσαλίδες αέρα που 

πιθανώς έχουν εγκλωβιστεί 

8. Το sandwich ασφαλίζεται και τοποθετείται στη συσκευή, με τη μαύρη πλευρά της θήκης του 

sandwich στην μαύρη πλευρά της συσκευής 

9. Η συσκευή γεμίζεται με κρύο transfer buffer και τοποθετείται πάγος γύρω από αυτή 

10. Η συσκευή της ηλεκτροφόρησης ρυθμίζεται στα 310 mA για 1 ώρα ώστε να μεταφερθούν οι 

πρωτεΐνες από το πήκτωμα στη μεμβράνη 

Ανοσοαποτύπωση 

 

1. Η μεμβράνη απομακρύνεται από το sandwich και επωάζεται  σε PBSMT (0.1% PBST με 5% γάλα) 

για 1 ώρα υπό ανακίνηση 

0.1% PBST (500 ml): 

500 ml 1xPBS                                                                       

500 μl Τween 100% (τελική συγκέντρωση 0.1%)                                                   

2. Η μεμβράνη επωάζεται με το πρώτο αντίσωμα κατάλληλα αραιωμένο σε  PBSMT O/N στους 4°C 

3. Την επομένη ημέρα, το αντίσωμα απομακρύνεται  

4. Πλύση  με 0.1% PBST, 3x για 15 λεπτά 

5. Επώαση της μεμβράνης με το δεύτερο αντίσωμα (συνδεδεμένο με υπεροξειδάση) στην κατάλληλη 

συγκέντρωση σε PBSMT, για 1 ώρα υπό ανακίνηση 

6. Πλύση με 0.1% PBST , 3x για 15 λεπτά 

7. Η μεμβράνη στεγνώνεται ακουμπώντας την σε ένα κομμάτι whattman χαρτί 
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8. Επώαση  μεμβράνης με το υπόστρωμα της υπεροξειδάσης για την αντίδραση χημειοφωταύγειας 

(PIERCE) για 1 λεπτό, στεγνώνεται και ακολουθεί έκθεσή της σε φωτογραφικό φιλμ ώστε να εμφανιστούν 

οι ειδικές  πρωτεϊνικές ζώνες.  

 

Απαραίτητα διαλύματα 

10x RUNNING-TRANSFER BUFFER (1 Lt):                         

900 ml 10x Tris-Glycine                                                               

100 ml SDS 10% 

  

(Για 1 Lt 1x RUNNING BUFFER: 100 ml 10x RUNNING-TRANSFER BUFFER και 900 ml ddH2O. Για 1 

Lt  1x TRANSFER BUFFER: 100 ml 10x RUNNING-TRANSFER BUFFER, 200 ml μεθανόλη 100%  και 

700 ml ddH2O) 

 

10x Tris-Glycine (1 Lt, pH 8.3): 

30.2 gr Tris-base 

188 gr glycine 

2x Sample Buffer: 

100 mM Tris-Cl pH 6.8 

4% SDS 

0.2% bromophenol blue 

20% glycerol 

 

Προετοιμασία πηκτώματος πολυακρυλαμίδης  

separating gel (πήκτωμα διαχωρισμού. Η περιεκτικότητα του σε ακρυλαμίδη μπορεί να διαφέρει ανάλογα 

με την πρωτεΐνη- στόχο) 
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Για 5 ml separating gel (1 μικρό πήκτωμα πάχους 0,75 mm) με σύσταση 7.5%:  

2.5 ml dH2O 

1.25 ml 30% acrylamide 

1.25 separating gel buffer (1.5 M Tris-Cl pH 8.8 + 0.4% SDS) 

50 μl 10% APS (ammonium persulfate) 

2.5 μl TEMED (N,N,N’,N’- tetramethylethylenediamine, MERCK) 

 

stacking gel (πήκτωμα πακεταρίσματος. Η περιεκτικότητα του σε ακρυλαμίδη είναι σταθερή: 4%) 

Για την προετοιμασία 3 ml (1 μικρό πήκτωμα πάχους 0,75 mm): 

1.8 ml dH2O 

450 μl 30% acrylamide 

750 μl stacking gel buffer (1 M Tris-Cl pH 6.8 + 0.4%SDS) 

30 μl 10% APS 

3 μl TEMED 

 

Όνομα 

αντισώματος 

Προέλευση Τύπος 

αντισώματος 

Εξειδίκευση Αραίωση 

σε WB 

TG2  

(a-TAG1) 

Traka et al., 

2002 

Πολυκλωνικό 

(rabbit)  

Mouse, Rat, 

Human 

1: 4000 

TG3  

(a-TAG1)  

Traka et al., 

2002 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat, 

Human 

1: 4000 

a-GAPDH Cell 

Signaling 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, rat, 

human, 

monkey 

1: 1000 

a-actin Chemicon

  

Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 

Mouse, rat, 

human 

1: 4000 

a- Kv1.1 

(potassium 

Upstate Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 

Mouse, Rat 1:1000 
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channels 

subunit 1.1) 

a- Kv1.2 

(potassium 

channels 

subunit 1.2) 

Alomone 

Labs 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:1000 

a-Caspr 

(paranodin) 

Dr 

L.Goutebro

ze, 

INSERM 

536, Paris, 

France 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:3000 

a-Caspr2 Dr 

L.Goutebro

ze, 

INSERM 

536, Paris, 

France 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat 1:3000 

Goat a-rabbit 

HRP-

conjugated 

Boehringer 

Mannheim 

Biochemica

ls 

 Rabbit IgG 

(H+L) 

1:5000 

Goat a-mouse 

IgG HRP-

conjugated 

Boehringer 

Mannheim 

Biochemica

ls 

 Mouse IgG 

(H+L) 

1:4000 

 

Για την ποσοτικοποίηση των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών η ένταση των ζωνών μετρήθηκαν με τη 

βοήθεια συγκεκριμένου υπολογιστικού προγράμματος Tinascan version 2.07d, ενώ οι τιμές 

κανονικοποιήθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές  της πρωτεΐνης GAPDH σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται ως ποσοστό επι τοις εκατό (%) όπου 100% θεωρούνται τα επίπεδα έκφρασης των 

φυσιολογικών ζώων.  Στις τιμές των πειραματικών ομάδων εφαρμόστηκε ακολούθως στατιστική ανάλυση 

non-parametric One-way ANOVA με Bonferroni post-test για πολλαπλές συγκρίσεις. Στατιστικά σημαντικά 

θεωρούνται τα αποτελέσματα όπου p<0.05.  
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Γ. Αποτελέσματα 
 

Γ.1. Δημιουργία διαγονιδιακών μυών με αποκλειστική έκφραση της TAG- 1 πρωτεΐνης από τα 

γλοιακά κύτταρα. 

 

Στο ενήλικο νευρικό σύστημα η εγγύς της παρακομβικής περιοχή των εμμύελων ινών χαρακτηρίζεται από 

τη συσσώρευση των VGKCs. Στην ίδια περιοχή η TAG-1 πρωτεΐνη εκφράζεται τόσο από το νευράξονα όσο 

και από τα κύτταρα της γλοίας. Προηγούμενες μελέτες από το εργαστήριό μας έδειξαν ότι το συγκεκριμένο 

μόριο κυτταρικής συνάφειας είναι απαραίτητο για την οργάνωση και διατήρηση του συμπλόκου της εγγύς  

της παρακομβικής περιοχής τόσο στο ΚΝΣ όσο και στο ΠΝΣ (Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2002; Traka 

et al. 2003), σχηματίζοντας ετεροδιμερή με την πρωτεΐνη Caspr2 και τους VGKCs και ομοδιμερή με τον  

εαυτό της (Εισαγωγή Α.2.3.). 

Μέχρι στιγμής, η TAG-1 είναι το μοναδικό ως τώρα μόριο κυτταρικής συνάφειας που εκφράζεται, από τα 

γλοιακά κύτταρα στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή, στο ενήλικο νευρικό σύστημα (Traka et al. 2002). 

Θέλοντας να διερευνήσουμε το ρόλο της γλοικά εκφραζόμενης TAG-1 πρωτεΐνης στο σχηματισμό και 

διατήρηση του συμπλόκου, δημιουργήσαμε στο εργαστήριό μας ένα διαγονιδιακό ζώο στο οποίο επιτύχαμε 

την αποκλειστική έκφραση της ομόλογης TAG-1 πρωτεΐνης του αρουραίου (rTAG-1), από τα 

ολιγοδενδροκύτταρα. Σε μία γενετική κατασκευή (construct) ενθέσαμε την rTAG-1 υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή της πρωτεΐνης plp (proteolipid protein), δομικής πρωτεΐνης του μυελινώδους ελύτρου του ΚΝΣ, 

η οποία παράγεται κατά τη διαδικασία της μυελίνωσης μετά τη γέννηση του οργανισμού. Τα ζώα που 

προέκυψαν από την ένθεση της συγκεκριμένης γονιδιακής κατασκευής σε βλαστοκύστες, διασταυρώθηκαν 

στη συνέχεια με ομόζυγα ελλειμματικά για την TAG-1 πρωτεΐνη ζώα (Tag-1
-/-

). Αποτέλεσμα ήταν η 

γέννηση μυών τα οποία εκφράζουν την rTAG-1 μόνο από τα ολιγοδενδροκύτταρα με παράλληλη απουσία 

της από τον άξονα (στην παρούσα εργασία θα αναφέρονται ως Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

). 

Για να επιβεβαιώσουμε την αποκλειστική έκφρασης της διαγονιδιακής πρωτεΐνης από τα 

ολιγοδενδροκύτταρα και όχι από τους νευρώνες πραγματοποιήσαμε καλλιέργειες απομονωμένων νευρώνων 

- γλοίας από τον πρόσθιο εγκέφαλο νεογέννητων μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 

ζώων (Εικόνα 18). Στη συνέχεια, οι καλλιέργειες αυτές εξετάσθηκαν με ανοσοφθορισμό με ειδικά 

αντισώματα για τη διαγονιδιακή rTAG-1 σε συνδυασμό είτε με το νευρωνικό δείκτη NeuN (Εικόνα 18Α), 

είτε με το μάρτυρα των ολιγοδενδροκυττάρων Olig2 (Εικόνα 18Β). 
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Εικόνα 18: Αποκλειστική έκφραση της διαγονιδιακής πρωτεΐνης rTAG-1 από τα ολιγοδενδροκύτταρα και όχι 

από τα νευρικά κύτταρα. Α. Πείραμα ανοσοφθορισμού σε κύτταρα από εγκεφαλικό φλοιό φυσιολογικών (πάνω 

σειρά φωτογραφιών) και Tag-1-/-;
plpTg(rTag-1)

 (κάτω σειρά) ζώων, με αντίσωμα για την πρωτεΐνη TAG-1 (πράσινο) και 

το νευρωνικό δείκτη NeuN (κόκκινο). Η πρωτεΐνη TAG-1 εκφράζεται και σε νευρικά κύτταρα στα αγρίου τύπου ζώα, 

και όχι στα Tag-1-/-;
plpTg(rTag-1)

. Β. Πείραμα ανοσοφθορισμού σε κύτταρα από εγκεφαλικό φλοιό Tag-1-/-;
plpTg(rTag-1)

 

ζώων για την rTAG-1 (κόκκινο) και για το μάρτυρα των ολιγοδενδροκυττάρων Olig2 (πράσινο). Η διαγονιδιακή 

πρωτεΐνη εκφράζεται στην επιφάνεια των ολιγοδενδροκυττάρων. Με μπλε (To-Pro3 iodide) απεικονίζονται οι 

πυρήνες των κυττάρων. Κλίμακα: 10 μm. 

Με τα παραπάνω πειράματα ανοσοφθορισμού σε μη-μονιμοποιημένα κύτταρα (Εικόνα 18) αποδεικνύουμε 

ότι παρόλο που η TAG-1 πρωτεΐνη εκφράζεται τόσο από το νευράξονα όσο και από το γλοιακό κύτταρο στο 

φυσιολογικό ζώο (Εικόνα 18Α) στο διαγονιδιακό η έκφραση της rTAG-1 αλλά ανιχνεύεται μόνο στην 

επιφάνεια των ολιγοδενδροκυττάρων και όχι στην επιφάνεια των NeuN-θετικών κυττάρων (Εικόνα 18Β). 

Η πρωτεΐνη PLP  και ένα παράγωγο εναλλακτικού ματίσματος αυτής, η DM20, εκφράζονται στο ΠΝΣ και 

στο ΚΝΣ. Η PLP όμως επικρατεί της έκφρασης της DM20 στο ΚΝΣ ενώ η δεύτερη σταδιακά 

αντικατέστησε την PLP στο ΠΝΣ. Η έκφραση της  PLP στο ΠΝΣ, περιορίζεται στην κυτταροπλασματική 

έκφρασή της από τα κύτταρα Schwann, αν και o ακριβής ρόλος της δεν είναι ακόμα γνωστός.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, αναρωτηθήκαμε αν η διαγονιδιακή μας πρωτεΐνη εκφράζεται 

και από τα γλοιακά κύτταρα του ΠΝΣ και αν ναι, ποίος είναι ο ρόλος της στη μοριακή οργάνωση των εγγύς 

των παρακομβικών περιοχών.  

Στη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκαν αγρίου τύπου και ετερόζυγα για την TAG-1 ζώα (Tag-1 
+/-

), ομόζυγα 

ελλειμματικά (Tag-1 
-/-

) και διαγονιδιακά Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

. Στόχος μας ήταν η ανάλυση του ΠΝΣ των  

όλων των σειρών διαγονιδιακών μυών που προέκυψαν. Τα ακόλουθα πειράματα περιλαμβάνουν την 

ανοσοιστοχημική ανάλυση σε μεμονωμένες ίνες ισχιακού νεύρου, την ανοσοαποτύπωση κατά Western 

καθώς και την ανοσοιστοχημική ανάλυση πρωτογενών καλλιεργειών κυττάρων Schwann. 
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Γ.2. Ανάλυση της έκφρασης του διαγονιδίου και της μοριακής αρχιτεκτονικής των εμμύελων 

ινών του ΠΝΣ των διαγονιδιακών ζώων. 

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Υλικά και Μέθοδοι », αποκτήθηκαν 4 διαγονιδιακές σειρές μυών 

θετικές στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης για το διαγονίδιο plp-rTag-1. Οι 4 σειρές (που φέρουν 

τους αριθμούς 6, 20, 29 και 38) ελέγχθηκαν για την έκφραση του διαγονιδίου με πειράματα 

ανοσοαποτύπωσης σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ισχιακού νεύρου (Εικόνα 19).  

 

 

Εικόνα 19: Ανοσοαποτύπωση κατά Western πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων ισχιακών νεύρων. Πρωτεϊνικά 

εκχυλίσματα απομονωμένων ισχιακών νεύρων από φυσιολογικά ετερόζυγα (Tag-1 
+/-

), ομόζυγα ελλειμματικά (Tag-1
-

/-
) και διαγονιδιακά ζώα (Tag-1

-/-
;plp

Tg(rTag-1)
). Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ειδικό πολυκλωνικό για την 

TAG-1 αντίσωμα ενώ η β-ακτίνη χρησιμοποιείται εδώ ως πρωτεΐνη ελέγχου της ποσότητας των δειγμάτων.  Η 

έκφραση της διαγονιδιακής πρωτεΐνης εντοπίζεται στο ετερόζυγο ζώο και  στις διαγονιδιακές σειρές 6 και 38.  

Σύμφωνα με την εικόνα 19 στο ΠΝΣ η TAG-1 πρωτεΐνη ανιχνεύεται μόνο σε δύο από τις τέσσερις 

διαγονιδιακές σειρές (στον αριθμό 6 και 38) στις οποίες και υπερ-εκφράζεται σε σχέση με το φυσιολογικό 

ζώο. Αντίθετα στις σειρές 20 και 29 δεν ανιχνεύεται στα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ισχιακών νεύρων.  

Παράλληλα με τα πειράματα ανοσοαποτύπωσης πραγματοποιήθηκε και ανοσοιστοχημική ανάλυση 

απομονωμένων ινών ισχιακού νεύρου από ζώα των παραπάνω διαγονιδιακών σειρών και περαιτέρω 

σύγκρισή τους με φυσιολογικά και ελλειμματικά ζώα. Αρχικά εξετάσθηκε η έκφραση της TAG-1 πρωτεΐνης 

σε συνδυασμό με την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20: Ανίχνευση της πρωτεΐνης TAG-1 σε απομονωμένες ίνες ισχιακού νεύρου. Ανοσοιστοχημική ανάλυση 

ινών ισχιακού νεύρου από φυσιολογικά ετερόζυγα (Tag-1 
+/-

), ομόζυγα ελλειμματικά (Tag-1
-/-

) και διαγονιδιακά ζώα 

(Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

), για την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (κόκκινο) και την πρωτεΐνη TAG-1 (πράσινο). Σε 

αντίθεση με τη φυσιολογική κατάσταση, στα διαγονιδιακά ζώα η πρωτεΐνη TAG-1 εντοπίζεται έκτοπα στην 

παρακομβική περιοχή και όχι στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή (Κλίμακα: 10μm).  

Όπως φαίνεται από την εικόνα, επιβεβαιώνεται η μη έκφραση της διαγονιδιακής πρωτεΐνης τόσο στη σειρά 

20 όσο και στη σειρά 29. Αντίθετα, στις σειρές 6 και 38 η TAG-1 ανιχνεύεται και σε απομονωμένες ίνες 

ισχιακού νεύρου αλλά ο εντοπισμός της δεν είναι όμοιος με τη φυσιολογική κατάσταση. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση και στις δυο διαγονιδιακές σειρές που προέκυψαν, η TAG-1 πρωτεΐνη απουσιάζει από την εγγύς 

της παρακομβικής περιοχή, ενώ ανιχνεύεται στην παρακομβική περιοχή προς τη μεριά όμως του κόμβου 

του Ranvier. 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι το σήμα που ανιχνεύουμε στο ισχιακό νεύρο είναι εκείνο της ομόλογης του 

αρουραίου TAG-1 πρωτεΐνης επαναλάβαμε το παραπάνω πείραμα χρησιμοποιώντας ένα ειδικό αντίσωμα 

για την rTAG-1  πάλι σε συνδυασμό με την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr στις γονιδιακές σειρές 6 και 38 

(Εικόνα 21).  

 

Εικόνα 21: Ανίχνευση της πρωτεΐνης rTAG-1 σε απομονωμένες ίνες ισχιακού νεύρου. Ανοσοιστοχημική 

ανάλυση ινών ισχιακού νεύρου από φυσιολογικά ετερόζυγα (Tag-1
+/-

), ομόζυγα ελλειμματικά (Tag-1
-/-

) και 

διαγονιδιακά ζώα (Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

, σειρές 6 και 38), για την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (πράσινο) και την 

πρωτεΐνη rTAG-1 (κόκκινο). Η rTAG-1 εντοπίζεται μόνο στις δύο γονιδιακές σειρές ενώ η εκφρασή της απουσιάζει 

από το ετερόζυγο ζώο (scale bar: 10μm).  

Με το συγκεκριμένο πείραμα αποδεικνύεται ότι το σήμα με το χαρακτηριστικό εντοπισμό στο ισχιακό 

νεύρο που ανιχνεύουμε αντιστοιχεί στη διαγονιδιακή πρωτεΐνη rTAG-1 στις σειρές 6 και 38.  
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Γ.2.1.Μελέτη της τοπολογίας του διαγονιδίου 

 

Μέχρι στιγμής είδαμε ότι σε αντίθεση με το ΚΝΣ όπου η διαγονιδιακη πρωτεΐνη rTAG-1 εντοπίζεται 

φυσιολογικά στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή, στο ΠΝΣ εκφράζεται έκτοπα στην παρακομβική 

περιοχή προς τη μεριά του κόμβου του Ranvier. Επιπρόσθετα η διπλή ανοσοιστοχημεία στην οποία 

υπεβλήθησαν τα ισχιακά νεύρα έδειξαν ότι η rTAG-1, αν και εντοπίζεται στην παρακομβική περιοχή, δε 

συνεντοπίζεται με την αξονικά εκφραζόμενη Caspr.  

Θέλοντας να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την ακριβή θέση της rTAG-1 στο ΠΝΣ, 

ακολουθήσαμε και πάλι την ανοσοιστοχημική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις δύο διαφορετικές 

ισομορφές του γονιδίου Neurofascin. Υπενθυμίζοντας, η 155kDa ισομορφή της Neurofascin (NF155) 

εκφράζεται από το γλοιακό κύτταρο και εντοπίζεται στην παρακομβική περιοχή στο σημείο 

αλληλεπίδρασης με το νευράξονα. Αντίστοιχα η ισομορφή των 186 kDa (NF186) εκφράζεται από το 

νευράξονα, στην περιοχή του κόμβου του Ranvier. Με αυτό τον τρόπο θέλαμε να δούμε εάν η rTAG-1 

συνεντοπίζεται με κάποια από αυτές (Εικόνα 22). Η διαγονιδιακή σειρά η οποία αναφέρεται παρακάτω με 

το όνομα (Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)) αντιστοιχεί στη σειρά με τον αριθμό 38, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάλυση του ΚΝΣ (Savvaki et al. 2010).  

 

Εικόνα 22: Θέση της διαγονιδιακής rTAG-1 σε σχέση με τις δύο ισομορφές της Neurofascin. Α. 

Ανοσοιστοχημική ανάλυση απομονωμένων ισχιακών νεύρων από φυσιολογικά ετερόζυγα (Tag-1
+/-

), ομόζυγα 

ελλειμματικά (Tag-1
-/-

) και διαγονιδιακά ζώα Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 για την πρωτεΐνη του κόμβου NF186 (πράσινο) και 

τη διαγονιδιακή rTAG-1 (κόκκινο). Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει συνεντοπισμός της διαγονιδιακής και της 

κομβικής πρωτεΐνης. Β. Ανοσοιστοχημική ανάλυση απομονωμένων ισχιακών νεύρων από φυσιολογικά ετερόζυγα 

(Tag-1
+/-

), ομόζυγα ελλειμματικά (Tag-1
-/-

)  και διαγονιδιακά ζώα Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 για την παρακομβική πρωτεΐνη 

NF155 (πράσινο)  και τη διαγονιδιακή rTAG-1 (κόκκινο). Οι δύο πρωτεΐνες δε συνεντοπίζονται και σε αυτή την 

περίπτωση. 

Η ανοσοιστοχημική ανάλυση έδειξε ότι η rTAG-1 δεν συνεντοπίζεται με καμία από τις δύο ισομορφές της 

Neurofascin, πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο ΠΝΣ το διαγονίδιο δεν εκφράζεται στα 
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σημεία επαφής του νευράξονα με το γλοιακό κύτταρο, στην περιοχή δηλαδή που σχηματίζονται οι αξονο-

γλοιακές αλληλεπιδράσεις.  

Ένα ερώτημα που δημιουργήθηκε ήταν το αν η διαγονιδιακή πρωτεΐνη η οποία εκφράζεται από τα κύτταρα 

Schwann έχει τη δυνατότητα να εντοπίζεται στην πλασματική μεμβράνη των γλοιακών κυττάρων όπως η 

φυσιολογική πρωτεΐνη. Για να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα, πραγματοποιήθηκαν πρωτογενείς 

καλλιέργειες γλοιακών κυττάρων Schwann που απομονώθηκαν από ισχιακά νεύρα διαγονιδιακών ζώων 4 

ημερών μετά τη γέννησή τους (Ρ4). Ακολούθησε η ανοσοιστοχημική ανάλυσή τους με ειδικό για τη rTAG-1 

αντίσωμα και ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της συνεστιακής μικροσκοπίας (Εικόνα 23). 

 

 

Εικόνα 23: Εντοπισμός της διαγονιδιακής rTAG-1 σε πρωτογενή καλλιέργεια κυττάρων Schwann. 
Ανοσοιστοχημική ανάλυση πρωτογενών καλλιεργειών γλοιακών κυττάρων Schwann από Tag-1

-/-
;plp

Tg(rTag-1)
 ζώα. Α. 

Ανοσοιστοχημεία σε μη μονιμοποιημένα κύτταρα  με τη βοήθεια ειδικού αντισώματος για την rTAG-1 (κόκκινο) και 

Το-Pro3 για την απεικόνιση των πυρήνων (μπλε). Β. Ανοσοιστοχημεία σε ζωντανά κύτταρα χρησιμοποιώντας μόνο 

το δευτεροταγές αντίσωμα a-rat IgG 555 (κόκκινο) και Το-Pro3 (μπλε) για την  πυρηνική απεικόνιση.  

Παράλληλα με τις πρωτογενείς καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοιστοχημείας σε 

απομονωμένες ίνες ισχιακού νεύρου διαγονιδιακών ζώων με αντισώματα ειδικά για την rTAG-1  σε 

συνδυασμό με τη λεκτίνη Concanavalin A η οποία εντοπίζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο των εμμύελων 

ινών (Εικόνα 24).  
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Εικόνα 24: Αποκλεισμός της πιθανότητας απομόνωσης της διαγονιδιακής rTAG-1 στο ενδοπλασματικό δίκτυο. 

Ανοσοιστοχημική ανάλυση απομονωμένων ινών ισχιακού νεύρου διαγονιδιακών ζώων, χρησιμοποιώντας ConA 

(κόκκινο) για τον εντοπισμό του ενδοπλασματικού δικτύου της ίνας σε συνδυασμό με ειδικό για την rTAG-1 

αντίσωμα (πράσινο) (Κλίμακα: 10μm). 

Ο συνδυασμός των παραπάνω πειραμάτων έδειξαν ότι η διαγονιδιακή πρωτεΐνη rTAG-1 εκφράζεται και 

εντοπίζεται κανονικά στην πλασματική μεμβράνη (στικτό σήμα στην εικόνα 23) των κυττάρων Schwann  

ενώ δεν παραμένει εγκλωβισμένη στο ενδοπλασματικό δίκτυο των κυττάρων κατά τη σύνθεσή της (Εικόνα 

24).   

Για να αποκλείσουμε την έκφραση της rTAG-1 στο σημείο σχηματισμού των αξονο-γλοιακών 

αλληλεπιδράσεων πραγματοποιήθηκε τελικά ανάλυση των ανοσοιστοχημικών αποτελεσμάτων (Εικόνα 22) 

με τη βοήθεια της συνεστιακής μικροσκοπίας (χzy scanning). Σύμφωνα με την παρούσα μέθοδο,  

δημιουργείται μία ψηφιακή διατομή της μονήρους εμμύελης ίνας δίνοντας μας τη δυνατότητα ανάλυσης του 

εντοπισμού των ινών με μεγαλύτερη λεπτομέρεια (Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 25: Εντοπισμός της διαγονιδιακής πρωτεΐνης στο ΠΝΣ, με τη βοήθεια της συνεστιακής μικροσκοπίας. 

Ανάλυση με συνεστιακή μικροσκοπία των ανοσοιστοχημειών που περιγράφονται στην εικόνα 22 (χzy scanning). Οι 

διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν σε ψηφιακές διατομές των ινών οι οποίες παραθέτονται ξεχωριστά. 

Στην περίπτωση του συνδυασμού αντισωμάτων : NF186/rTAG-1 και στις τέσσερις διατομές δεν εντοπίσαμε 

κάποιο συνεντοπισμό μεταξύ των δύο πρωτεϊνών (Εικόνα 25Α). Παρόμοια αποτελέσματα λάβαμε και από 

το συνδυασμό NF155/rTAG-1 (Εικόνα 25Β), όπου η rTAG-1 δε συνεντοπιζόνταν με τη γλοιακά 

εκφραζόμενη ισομορφή της Neurofascin. Συμπερασματικά, η διαγονιδιακή πρωτεΐνη εκφράζεται στην 

πλασματική μεμβράνη των κυττάρων Schwann, όχι στο σημείο των αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων αλλά 

κατά πάσα πιθανότητα στην εξωτερική πλευρά του μυελινώδους ελύτρου.  
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Γ.2.2. Ανοσοιστοχημική ανάλυση των μορίων της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στο ΠΝΣ 

των διαγονιδιακών ζώων. 

 

Η έως τώρα ανάλυσή μας έδειξε ότι η έκφραση της rTAG-1  υπό τον υποκινητή του plp γονιδίου οδηγεί 

στην έκτοπη έκφραση της πρωτεΐνης στο ΠΝΣ. Η διαγονιδιακή πρωτεΐνη εντοπίζεται στην παρακομβική 

περιοχή αλλά δε συνεντοπίζεται με της παρακομβικές πρωτεΐνες Caspr και NF155 αλλά ούτε και με την 

πρωτεΐνη του κόμβου NF186.  

Στη συνέχεια θέλαμε να εξετάσουμε αν η έκτοπη γλοιακή έκφραση της rTAG-1 είναι σε θέση να 

στρατολογήσει τα δύο μόρια με τα οποία αλληλεπιδρά φυσιολογικά, δηλαδή την Caspr2 και τους διαύλους 

καλίου (VGKCs). Για να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα, πραγματοποιήσαμε ανοσοιστοχημεία 

επίσης σε απομονωμένες ίνες ισχιακού νεύρου χρησιμοποιώντας ειδικά αντισώματα για την παρακομβική 

Caspr σε συνδυασμό είτε με την Caspr2 είτε με τους VGKCs (Εικόνα 26). 

 

Εικόνα 26: Μελέτη των πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στο ΠΝΣ των Tag-1-/-;plp
Tg(rTag-1)

 

ζώων. A. Ανοσοιστοχημική ανάλυση απομονωμένων ισχιακών νεύρων από φυσιολογικά ετερόζυγα (Tag-1
+/-

), 

ομόζυγα ελλειμματικά (Tag-1
-/-

) και διαγονιδιακά ζώα Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 για την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr 

(κόκκινο) και τους διαύλους καλίου VGKCs (πράσινο). Β. Ανοσοιστοχημική ανάλυση απομονωμένων ισχιακών 

νεύρων από φυσιολογικά ετερόζυγα (Tag-1
+/-

), ομόζυγα ελλειμματικά (Tag-1
-/-

) και διαγονιδιακά ζώα Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 για την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (κόκκινο) και την Caspr2 (πράσινο). Ο φαινότυπος των 

διαγονιδιακών ζώων είναι παρόμοιος με εκείνο των ομόζυγα ελλειμματικών και για τα δυο μόρια της εγγύς της 

παρακομβικής περιοχής.  

 Στα ομόζυγα ελλειμματικά για την TAG-1 ζώα, οι δίαυλοι καλίου διαχέονται προς το μεσοκομβικό 

τμήμα, ενώ η πρωτεΐνη Caspr2 παύει να εντοπίζεται στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή (Poliak et al. 

2003; Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2003). Στην περίπτωση των διαγονιδιακών ζώων, ο φαινότυπος 

ομοιάζει με εκείνο των ομόζυγα ελλειμματικών ζώων και για τις δυο πρωτεΐνες.  Επομένως η έκτοπη 

έκφραση της TAG-1 στο ΠΝΣ δεν επαρκεί για το σωστό εντοπισμό των μορίων της εγγύς της 

παρακομβικής περιοχής, αλλά ούτε είναι δυνατός ο σχηματισμός ενός έκτοπου συμπλόκου πρωτεϊνών.  
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Τα διαγονιδιακά ζώα που δημιουργήθηκαν έχουν τη δυνατότητα έκφρασης της ομόλογης rTAG-1 

αποκλειστικά από τα ολιγοδενδροκύτταρα και όχι από το νευράξονα στο ΚΝΣ. Επιπρόσθετα η γλοιακή και 

μόνο έκφραση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης είναι σε θέση να διασώσει το μοριακό φαινότυπο των ομόζυγα 

ελλειματικών ζώων (Savvaki et al. 2010). Παράλληλα όμως το διαγονίδιο εκφράζεται και από τα γλοιακά 

κύτταρα Schwann του ΠΝΣ. Στα κύτταρα αυτά η πρωτεΐνη παράγεται και εξέρχεται στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη των κυττάρων αλλά στο ενήλικο άτομο δεν εντοπίζεται στην εγγύς της 

παρακομβικής περιοχή αλλά στην παρακομβική περιοχή προς τη μεριά του κόμβου του Ranvier. Στο σημείο 

αυτό η πρωτεΐνη δε συνεντοπίζεται με καμία κομβική ή παρακομβική πρωτείνη, πράγμα που σημαίνει ότι 

δεν συγκεντρώνεται στο σημείο σχηματισμού των αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων, αλλά όπως φαίνεται 

εντοπίζεται στην εξωτερική πλευρά του μυελινώδους ελύτρου. Η έκτοπη έκφρασή της όμως οδηγεί στο μη 

σχηματισμό του συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής, με αποτέλεσμα, οι δίαυλοι ιόντων 

καλίου και η Caspr2 να μην εντοπίζονται στη φυσιολογική τους θέση, όπως και στην περίπτωση των 

ομόζυγα ελλειμματικών ζώων. 
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Γ.3. Μελέτη της οργάνωσης της εγγύς της παρακομβικής περιοχής  σε συνθήκες απομυελίνωσης 

και επαναμυελίνωσης. 

Η ανάλυση των παραπάνω διαγονιδιακών ζώων ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε το 2010 (Savvaki et al. 

2010). Η συγκεκριμένη διαγονιδιακή σειρά θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και στη συνέχεια της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. Έχοντας στην κατοχή μας τις παραπάνω σειρές ζώων και γνωρίζοντας 

ότι η TAG-1, μαζί με τις NF186 και  NF155 ταυτοποιήθηκαν ως αυτοαντιγόνα σε ασθενείς με ΚΠΣ 

(Derfuss et al. 2009; Mathey et al. 2007), το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στη μελέτη της οργάνωσης των 

αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων της εμμύελης ίνας σε συνθήκες απομυελίνωσης και επαναμυελίνωσης 

των ινών. Κατά την απομυελίνωση, το έλυτρο της μυελίνης καταστρέφεται οδηγώντας στον αξονικό 

εκφυλισμό ενώ η επαναμυελίνωση, μια διαδικασία η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια αποκατάστασης 

των βλαβών και επαναφοράς της ταχείας μετάδοσης δυναμικών κατά μήκος των αξόνων, είναι δυστυχώς 

ελλιπής. Ο ακριβής ρόλος των πρωτεϊνών των περικομβικών περιοχών στις παραπάνω διαδικασίες 

παραμένει ασαφής.  

Στην πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής θέλαμε αρχικά να μελετήσουμε το σύνολο των 

μεταβολών των μορίων που απαρτίζουν το σύμπλοκο της εγγύς της παρακομβικής περιοχής, σε συνθήκες 

απο- και επαναμυελίνωσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας δύο διαφορετικά ζωικά μοντέλα 

απομυελίνωσης του ΚΝΣ (της Πειραματικής Αυτόάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας/Experimental Autoimmune 

Encephalomyelitis- EAE και το μοντέλο της νευροτοξικής απο- και επαναμυελίνωσης, Cuprizone model) 

μελετάται ο τρόπος, η έκταση και η χρονική διαδοχή της απο- και επαναδιάταξης των πρωτεϊνών σε σχέση 

με εκείνες των υπόλοιπων περικομβικών περιοχών. Επιπλέον, η μελέτη επεκτείνεται και στο ρόλο της 

πρωτεΐνης TAG-1 στις παραπάνω συνθήκες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

το μοντέλο της νευροτοξικής απομυελίνωσης (Cuprizone model) στο οποίο υπόκεινται φυσιολογικά, 

ετερόζυγα, ομόζυγα ελλειμματικά για την TAG-1 καθώς και διαγονιδιακά ζώα που εκφράζουν την πρωτεΐνη 

μόνο από τα κύτταρα της γλοίας. 

 

Γ.3.1.Η εγγύς της παρακομβικής περιοχή κατά την έναρξη και εξέλιξη της ΕΑΕ 

 

Για τη μελέτη της παθογένειας της ΚΠΣ έχουν αναπτυχθεί ποικίλα ζωικά μοντέλα απομυελίνωσης του 

ΚΝΣ. Ένα ευρέως διαδεδομένο και αξιόπιστο μοντέλο είναι αυτό της πειραματικής αυτοάνοσης 

εγκεφαλομυελίτιδας (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis-EAE). Στο συγκεκριμένο μοντέλο τα 

ζώα ανοσοποιούνται με ένα ειδικό πεπτίδιο για μια βασική πρωτεΐνη της μυελίνης (Myelin Oligodendrocyte 

Glycoprotein-MOG) και με τη βοήθεια διαφορετικών παραγόντων (Υλικά και Μέθοδοι) , επιτυγχάνεται η 

επαγωγή εξειδικευμένης αυτοάνοσης ανοσολογικής απόκρισης η οποία οδηγείται στο ΚΝΣ μετά από την 
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επακόλουθη διάρρηξη του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού. Αποτέλεσμα της τεχνητής αυτοανοσίας, είναι η 

εκτεταμένη  απομυελίνωση των εμμύελων ινών με τρόπο ανάλογο με εκείνο που παρουσιάζεται στην ΚΠΣ.  

Αρχικός μας στόχος ήταν ο ενδελεχής χαρακτηρισμός των αλλοιώσεων του πολυ-πρωτεϊνικού συμπλόκου 

της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στα διάφορα στάδια της ΕΑΕ. Για την παρούσα μελέτη αναλύθηκαν 

παράλληλα τρεις ομάδες ζώων: 

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από αγρίου τύπου ζώα που θα αναφέρονται ως naive και είναι η ομάδα-

μάρτυρας (control) του πειράματος.  

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από ζώα τα οποία έχουν ανοσοποιηθεί με τη χορήγηση Complete Freund’s 

Adjuvant (CFA) και Mycobacterium tuberculosis με σκοπό την επαγωγή μη ειδικής φλεγμονής στο ΚΝΣ 

χωρίς όμως την επακόλουθη απομυελίνωση των ινών. Τα συγκεκριμένα ζώα θανατώθηκαν 14 μέρες μετά 

την ανοσοποίηση (εδώ θα αναφέρονται ως CFA-14dpi).  

Η τρίτη ομάδα  αποτελείται από ζώα στα οποία προκαλείται η ΕΑΕ μετά από ανοσοποίηση με το πεπτίδιο 

MOG. Σε αυτή την περίπτωση τα στάδια που εξετάστηκαν ήταν 14 ημέρες μετά την ανοσοποίηση (EAE-

14dpi, οξεία φάση της φλεγμονής και στάδιο μέγιστης απομυελίνωσης) και 28 ημέρες μετά την 

ανοσοποίηση (EAE-28dpi, υποχώρηση της φλεγμονής με εκτεταμένη απομυελίνωση). Η ανάπτυξη του 

παραπάνω μοντέλου πραγματοποιήθηκε από την Μαρκούλλη Κυριακή στο εργαστήριο του Δρ. Κλεόπα Α. 

Κλεόπα, στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας της Λευκωσίας (Markoullis et al. 2012).  

Γ.3.1.1.Χαρακτηρισμός του ΜΟG-EAE μοντέλου 

 

Η συνολική πειραματική διαδικασία επαγωγής της ΕΑΕ απεικονίζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση του πειραματικού χρονοδιαγράμματος κατά την επαγωγή της EAE. Τονίζονται 

κυρίως οι ημέρες (d) οι οποίες επιλέχθηκαν και τα κλινικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε σταδίου.  

 

Η έρευνά μας ξεκίνησε με τον κλινικό χαρακτηρισμό των προς ανάλυση ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, σε 

πρώτο στάδιο αξιολογήθηκε ο βαθμός φλεγμονής, απομυελίνωσης και απώλειας αξόνων στις διαφορετικές 

κατηγορίες ζώων. Σε οβελιαίες κρυοτομές αυχενικού και θωρακικού τμήματος του νωτιαίου μυελού 

πραγαμτοποιήθηκε ανοσοιστοχημική ανάλυση, με τη βοήθεια αντισωμάτων για τη δομική πρωτεΐνη της 

μυελίνης PLP (proteolipid protein) σε συνδυασμό με το γενικό δείκτη των νευροινιδίων του άξονα RT97 

(Εικόνα 27Α-Ι). Παράλληλα, καταμετρήθηκε και το επί τοις εκατό ποσοστό απώλειας του μυελινώδους 

ελύτρου και των αξόνων στις περιοχές αυτές (Εικόνα 27J,K).  
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Εικόνα 27: Χαρακτηρισμός των περιοχών απομυελίνωσης και αξονικής απώλειας στο μοντέλο της ΕΑΕ. 
Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανοσοιστοχημικής ανάλυσης οβελιαίων κρυοτομών αυχενικού (cervical) και 

θωρακικού (thoracic) τμήματος του νωτιαίου μυελού από φυσιολογικά και ΕΑΕ-14dpi ζώα (Α-Ι), με αντισώματα 

ειδικά για την πρωτεΐνη της μυελίνης PLP (A,D,G) και για τα νευροινίδια (RT97, B,E,H). Σε γαλάζιο πλαίσιο 

τοποθετείται η περιοχή που μεγεθύνεται στα G-I εικονίδια, στις οποίες τονίζονται με κίτρινα βέλη οι περιοχές 

απομυελίνωσης. Διάγραμμα μέτρησης του ποσοστού απομυελίνωσης της λευκής ουσίας του αυχενικού και 

θωρακικού τμήματος του νωτιαίου μυελού (J). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε σχέση με εκείνα των 

φυσιολογικών ζώων μαρτύρων και των CFA-14dpi ζώων όπου το ποσοστό είναι μηδενικό. Διάγραμμα μέτρησης του 

ποσοστού απώλειας των αξόνων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με τα φυσιολογικά ζώα (Κ). Κλίμακα A-F: 200μm, G-I: 

20μm. 
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Η επαγωγή της ασθένειας είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διακριτών περιοχών απομυελίνωσης (Εικόνα 

27,G-J) και την κατά 20% μείωση του αξονικού πληθυσμού σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό και στα δύο 

στάδια (14 και 28 dpi, Εικόνα  27K). Απώλεια αξόνων χωρίς όμως εμφανή απομυελίνωση παρουσίασαν και 

τα CFA-ζώα της τάξης του 8-17%, γεγονός που υποδηλώνει τον αξονικό εκφυλισμό εξαιτίας της ύπαρξης 

της φλεγμονής και απουσία απομυελίνωσης (Εικόνα 27J,K).  

Με παρόμοιο τρόπο μελετήθηκε και το ποσοστό της φλεγμονής σε όλες τις ομάδες ζώων, με τη βοήθεια του 

ειδικού αντισώματος για την ενεργοποιημένη μικρογλοία/μονοκύτταρα IbaI (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 28: Χαρακτηρισμός των επιπέδων φλεγμονής του νωτιαίου μυελού στο μοντέλο της ΕΑΕ.  

Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανοσοιστοχημικής ανάλυσης οβελιαίων κρυοτομών αυχενικού και θωρακικού 

τμήματος του νωτιαίου μυελού από φυσιολογικά και ΕΑΕ-14dpi ζώα (Α-D), με αντισώματα ειδικά για την πρωτεΐνη 

των ενεργοποιημένων μονοκυττάρων και μικρογλοίας IbaI.  Διάγραμμα μέτρησης του ποσοστού φλεγμονής της 

λευκής ουσίας του αυχενικού (cervical) και θωρακικού (thoracic) τμήματος του νωτιαίου μυελού (Ε). Κλίμακα A-F: 

200μm, G-I: 20μm. 

 

Όπως διαφαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, εστίες έντονης φλεγμονής  εμφανίζονται στη λευκή ουσία 

του νωτιαίου μυελού των MOG-EAE 14dpi ζώων, ενώ διάχυτη και σαφώς μειωμένη είναι τόσο στα MOG-

EAE 28dpi όσο και στα CFA-14dpi ζώα (Εικόνα 28Α-Ε). Στο φυσιολογικό ιστό αντίθετα, οι πληθυσμοί του 

ανοσοποιητικού συστήματος που εξετάζονται δεν ξεπερνούν το 1%  (Εικόνα 28Ε). 

Η συνολική αξιολόγηση της ΕΑΕ σε σχέση με την κλινική εικόνα των ζώων παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

πίνακα 1.   

Πίνακας 1: Κλινικά και παθολογικά χαρακτηριστικά των πειραματοζώων της παρούσας ανάλυσης. 

Ομάδα 

ζώων 

Κλινικό 

σκορ* 

(AVG 

± SEM) 

% λευκής ουσίας που 

καλύπτεται από 

κύτταρα ειδικά της 

φλεγμονής  (AVG ± 

SEM) 

% ποσοστό 

απομυελυνωμένων 

αξόνων (AVG ± SEM) 

 

% απώλεια αξόνων 

(AVG ± SEM) 

  Αυχενικό 

τμήμα 

 

Θωρακικό 

τμήμα 

Αυχενικό 

τμήμα 

 

Θωρακικό 

τμήμα 

Αυχενικό 

τμήμα 

 

Θωρακικό 

τμήμα 

Naive 

(n=6) 

0 0,6 ± 

0,11 

0,64 ± 0,02 0 0 0 0 

CFA 

(n=6) 

0 1,63 ± 

0,31 

1,69 ± 0,33 0 0 16,97 ± 

3,3 

7,38 ± 1,03 

EAE 

14 dpi 

(n=7) 

0,5 ± 

0,28 

4,2 ± 1,2 5,26 ± 1,27 2,83 ± 

1,45 

7,29 ± 3,17 17,47 ± 

6,49 

23,17 ± 

6,33 

EAE 

28 dpi 

(n=7) 

1,63 ± 

0,35 

2,44 ± 

0,89 

4,28 ± 1,55 1,1 ± 0,4 3,88 ± 1,91 32,33 ± 

1,82 

20,91 ± 

3,86 

* Τα κλινικά σκορ αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή των μετρήσεων της εβδομάδας. 
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Γ.3.1.2. Ανοσοιστοχημική ανάλυση κρυοτομών νωτιαίου μυελού για τις πρωτεΐνες των 

περικομβικών περιοχών σε ζώα με ΕΑΕ. 

 

Για την ανοσοιστοχημικη ανάλυσή μας χρησιμοποιήθηκαν διαμήκεις (longitudinal) τομές λευκής ουσίας 

του θωρακικού νωτιαίου μυελού. Αρχικά εξετάσαμε τον εντοπισμό των διαύλων καλίου (VGKCs) σε σχέση 

με την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr, στις διαφορετικές ομάδες ζώων, συγκρίνοντάς τες μεταξύ τους και σε 

σχέση με τη φυσιολογική κατάσταση (Εικονα 29).  

 

Εικόνα 29: Μοριακή ανάλυση των περικομβικών περιοχών στα διάφορα στάδια της ΕΑΕ. Ανοσοιστοχημική 

ανάλυση κρυοτομών νωτιαίου μυελού φυσιολογικών (naïve, A-C), CFA-14dpi (D-F), MOG-EAE 14dpi (G-I), MOG-
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EAE 28dpi (J-L) ζώων γιά την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (κόκκινο) και τους VGKCs (πράσινο). Τα ένθετα στην 

εκάστοτε φωτογραφία απεικονίζουν μια μονήρη περικομβική περιοχή ενώ οι αστερίσκοι αντιστοιχούν σε 

φυσιολογικά εντοπισμένο πρωτεϊνικό σύνολο. Στη φυσιολογική κατάσταση οι δίαυλοι καλίου εντοπίζονται δίπλα από 

την πρωτεΐνη Caspr (A-C). Μία μη ειδική φλεγμονή στο ΚΝΣ δε φαίνεται να αλλοιώνει τον εντοπισμό των διαύλων 

(D-F) κάτι το οποίο είναι εμφανές 14 ημέρες μετά την επαγωγή της ΕΑΕ (G-I). Κατά την 28
η
 ημέρα μετά την 

επαγωγή εμφανίζονται περιοχές στις οποίες παρατηρείται επανασυσσώρευση των περικομβικών περιοχών (J-L) Οι 

αστερίσκοι αντιστοιχούν σε σωστά οργανωμένες περιοχές. 

 

Στη φυσιολογική κατάσταση, οι δίαυλοι καλίου εντοπίζονται στην περιοχή δίπλα από την παρακομβική 

Caspr (naïve, Εικόνα 29A-C). Η επαγωγή της μη ειδικής φλεγμονής με τη βοήθεια του μυκοβακτηρίου, στο 

ΚΝΣ δε φαίνεται να αλλοιώνει την τοπολογία των περικομβικών πρωτεϊνών 14 ημέρες μετά την 

ανοσοποίηση των ζώων (CFA-14dpi, Εικόνα 29 D-F). Αντίθετα, κατά τη χρονική στιγμή της οξείας φάσης 

της εγκεφαλομυελίτιδας η εκτεταμένη απομυελίνωση αντικατοπτρίζεται και από τη σημαντική μείωση των 

σωστά οργανωμένων περικομβικών περιοχών (MOG-EAE 14dpi, Εικόνα 29G-I). Πιο συγκεκριμένα, 

μεγαλύτερη αποδιοργάνωση παρουσιάζει η πρωτεΐνη Caspr συγκριτικά με τους διαύλους καλίου, αν και οι 

τελευταίοι εμφανίζονται επίσης διάχυτοι στο συγκεκριμένο στάδιο. Κατά την 28
η
 ημέρα μετά την 

ανοσοποίηση (MOG-EAE 28dpi, Εικόνα 29J-L), παρατηρείται σταδιακή υποχώρηση της φλεγμονής, 

εκτεταμένη απομυελίνωση ενώ τοπικά εμφανίζονται περιοχές ενδεικτικές της επαναμυελινωτικής 

διαδικασίας (Εικόνα 29J-K). Στο στάδιο αυτό παρατηρούμε τοπική και περιορισμένη επανα-συσσώρευση 

της παρακοβικής πρωτεΐνης Caspr και των διαύλων καλίου, ενώ η πλειοψηφία της λευκής ουσίας παραμένει 

αποδιοργανωμένη.   

Παράλληλα με τη μελέτη των διαύλων καλίου, εξετάσθηκαν και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες του συμπλόκου της 

εγγύς της παρακομβικής περιοχής, Caspr2 (Εικόνα 30)  και TAG-1 (Εικόνα 32). Υπενθυμίζοντας, η  Caspr2 

πρωτεΐνη είναι επίσης ένα μόριο κυτταρικής συνάφειας το οποίο αλληλεπιδρά άμεσα με την πρωτεΐνη TAG-

1, μέσω των Ig περιοχών της (Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2003; Tzimourakas et al. 2007). Στην υγιή 

εμμύελη ίνα, εντοπίζεται και αυτή δίπλα από την παρακομβική Caspr και συνεντοπίζεται τόσο με την 

Caspr2 όσο και με TAG-1 (Εικόνα 30A-C, Εικόνα 32Α αντίστοιχα). Η ανάπτυξη μη ειδικής φλεγμονής στη 

λευκή ουσία του νωτιαίου μυελού, είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση της Caspr2 προς την παρακομβική 

περιοχή και το συνεντοπισμό της με την Caspr (Εικόνα 30D-F, ξεχωριστά κανάλια, ένθετες εικόνες). 

Συνεπώς, η έναρξη της μιας ανοσολογικής απόκρισης στο ΚΝΣ είναι σε θέση να διαρρήξει τα όρια μεταξύ 

των περικομβικών περιοχών.   
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Εικόνα 30: Μοριακή ανάλυση των περικομβικών περιοχών στα διάφορα στάδια της ΕΑΕ. Ανοσοιστοχημική 

ανάλυση διαμηκών κρυοτομών νωτιαίου μυελού από φυσιολογικά (Naïve, A-C), CFA-14dpi (D-F), MOG-EAE 14dpi 

(G-I) και MOG-EAE 28dpi (J-L), με αντισώματα ειδικά για την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (κόκκινο) και την 

εγγύς της παρακομβικής Caspr2 (πράσινο). Τα ένθετα απεικονίζουν μια μονήρη περικομβική περιοχή ενώ οι 

αστερίσκοι αντιστοιχούν σε φυσιολογικά εντοπισμένο πρωτεϊνικό σύνολο. Στη φυσιολογική κατάσταση η Caspr2 

εντοπίζεται δίπλα από την πρωτεΐνη Caspr (A-C). H μη ειδική φλεγμονή του ΚΝΣ οδηγεί στην μετατόπιση της 

Caspr2στην παρακομβική περιοχή  (D-F). Στην οξεία φάση της ΕΑΕ, ο  φυσιολογικός εντοπισμός των περικομβικών 

πρωτεϊνών καταστρέφεται (G-I). Κατά την 28
η
 ημέρα μετά την ανοσοποίηση εμφανίζονται περιοχές στις οποίες 

παρατηρείται επανα-συσσώρευση των περικομβικών περιοχών (J-L). 
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Στην οξεία φάση της EAE (MOG-EAE 14dpi), χαρακτηριστική είναι η εισροή των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος (Τ-ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα και κύτταρα ενεργοποιημένης μικρογλοίας) 

στη λευκή ουσία του νωτιαίου μυελού (Εικόνα 31). Ως αποτέλεσμα έχουμε την παρουσία μη ειδικού-

κυτταροπλασματικού σήματος από την παραγωγή αντισωμάτων ενάντια στις πρωτεΐνες της εμμύελης ίνας 

(εικόνα 31, εικόνα 30 G,I). 

 

Εικόνα 31: Η εισροή κυττάρων του ανοσοποιητικού στη λευκή ουσία προσδίδει μη ειδικό σήμα κατά την 

ανοσοιστοχημεία. Ανοσοφθορισμός διαμηκών τομών νωτιαίου μυελού κάνοντας χρήση μόνο του δευτεροταγούς 

(alexa a-mouse 555) απουσία ειδικού πρωτοταγούς αντισώματος (A-C). Εμφάνιση μη ειδικού κόκκινου σήματος στην 

κυτταροπλασματική περιοχή  συσσωματώματος κυττάρων (Β) στη λευκή ουσία του νωτιαίου μυελού MOG-EAE 

14dpi ζώων. 

 Σε αυτό το στάδιο, οι παρακομβικές περιοχές είναι εκτενέστατα αποδιοργανωμένες με την πρωτεΐνη Caspr 

να βρίσκεται διάχυτη κατά μήκος της ίνας και όσο η βλάβη επεκτείνεται να απουσιάζει από την 

προκαθορισμένη περιοχή της (Εικόνα, 30G-I). Παράλληλα επηρεάζεται έντονα και ο εντοπισμός της Caspr2 

στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή, ο οποίος εμφανίζει σημαντική μείωση. Συγκρίνοντας τις δυο 

ομόλογες πρωτεΐνες παρατηρούμε μια αυξημένη ευαισθησία της παρακομβικής περιοχής σε σχέση με την 

εγγύς της παρακομβικής στη βλάβη που προκαλεί η ασθένεια. Κατά την εικοστή όγδοη ημέρα μετά την 

ανοσοποίηση (MOG-EAE 28dpi), η έντονη φλεγμονή υποχωρεί ενώ εντοπίζονται διάσπαρτες περιοχές στη 

λευκή ουσία με εμφανή την προσπάθεια αποκατάστασης της κάκωσης. Πιο έντονη είναι η παρουσία 

αυξημένου αριθμού παρακομβικών περιοχών ενώ σε μικρότερο βαθμό εμφανίζονται και δομές με φθορισμό 

και για την Caspr2. Παρόλα αυτά, το μεγαλύερο τμήμα της περιοχής παραμένει αποδιατεταγμένη (Εικόνα 

30 J-L).  



 
 

80 
 

 

Εικόνα 32: Μοριακή ανάλυση των περικομβικών περιοχών στα διάφορα στάδια της ΕΑΕ. Ανοσοιστοχημική 

ανάλυση διαμηκών κρυοτομών νωτιαίου μυελού από φυσιολογικά (Naïve, A), CFA-14dpi (Β), MOG-EAE 14dpi (C) 

και MOG-EAE 28dpi (D), με αντισώματα ειδικά για την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (κόκκινο) και την εγγύς της 

παρακομβικής TAG-1 (πράσινο). Τα ένθετα απεικονίζουν μια μονήρη περικομβική περιοχή ενώ οι αστερίσκοι 

αντιστοιχούν σε φυσιολογικά εντοπισμένο πρωτεϊνικό σύνολο.  

Στη συνέχεια θέλαμε να μελετήσουμε και την υπεύθυνη για την οργάνωση του συμπλόκου πρωτεΐνη TAG-1 

κάτω από τις ίδιες παθολογικές συνθήκες. Συνεπώς, μια αντίστοιχη μελέτη ακολουθήθηκε και για το 

συγκεκριμένο μόριο (Eικόνα 32). Στα φυσιολογικά ζώα, η πρωτεΐνη εντοπίζεται και αυτή δίπλα από την 

παρακομβική Caspr (Eικόνα 32A), καλύπτοντας ένα συγκεκριμένο εύρος επιφάνειας πάνω στην εμμύελη 

ίνα (Εικόνα 32Α). Στα CFA-14dpi ζώα παρατηρείται μετατόπιση της TAG-1 πρωτεΐνης από την εγγύς της 

παρακομβικής στην παρακομβική περιοχή όπου και συνεντοπίζεται με την πρωτεΐνη Caspr, όπως και στην 

περίπτωση της Caspr2 που περιγράφεται πιο πάνω (Eικόνα 32B). Κατά την οξεία φάση της ΕΑΕ (MOG-

EAE 14dpi) η δράση των ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων οδηγεί στην καταστροφή του ελύτρου της 

μυελίνης προκαλώντας έντονες βλάβες στην τοπολογία των περικομβικών πρωτεϊνών με αποτέλεσμα την 

επακόλουθη διάχυσή τους κατά μήκος της ίνας.  Τέλος, κατά την 28
η
 ημέρα μετά την ανοσοποίηση, η 

προσπάθεια επιδιόρθωσης των βλαβών είναι μικρής έκτασης και χαρακτηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε από 

την επαναδιοργάνωση των παρακομβικών περιοχών και την εμφάνιση μικρού ποσοστού δομών, πρόδρομων 

εκείνων της ώριμης εμμύελης ίνας, στα οποία εμφανίζεται συσσωρευμένη η πρωτεΐνη TAG-1 (Eικόνα 

32D).  
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Γ.3.1.3. Ποσοτικοποίηση των μεταβολών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής κατά την 

έναρξη και εξέλιξη της ΕΑΕ. 

 

Τα αποτελέσματα της ανοσοιστοχημικής ανάλυσης έδειξαν μια σειρά αλλοιώσεων των πρωτεϊνών της εγγύς 

της παρακομβικής περιοχής. Θέλοντας να τις χαρακτηρίσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια, προχωρήσαμε 

σε μία σειρά μετρήσεων που αφορούν τις λιγότερο μελετημένες πρωτεΐνες Caspr2 και TAG-1 (Εικόνα 33).  

 

Εικόνα 33: Διάχυση των πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής κατά την εξέλιξη της ΕΑΕ. 
Διαγράμματα διασποράς του συνολικού μήκους της Caspr2 (Α-D) και της TAG-1-θετικής περιοχής (E-H) σε σχέση 

με το αντίστοιχο πλάτος, σε κάθε ομάδα ζώων (η ένθετη εικόνα στο διάγραμμα Α δείχνει με λευκές γραμμές τις 

περιοχές που μετρήθηκαν). Ραβδόγραμα μέτρησης του μέσου μήκους και εμβαδού των Caspr2 (Ι,Κ) και TAG-1-

θετικών περιοχών (J,L). (Στατιστική ανάλυση: non-parametric One Way ANOVA, Bonferroni post test, * p<0.05). 
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταμετρήθηκε το συνολικό μήκος σε σχέση με το αντίστοιχο πλάτος των 

Caspr2- και TAG-1-θετικών περιοχών (Εικόνα 33Α-Η, ένθετη εικόνα 33Α), το μέσο μήκος της εκάστοτε 

περιοχής (Εικόνα 33Ι,Κ) όπως και το συνολικό εμβαδό αυτής (Εικόνα 33J,L). Τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων απεικονίζονται με τη μορφή γραφημάτων διασποράς στην πρώτη περίπτωση και 

ραβδογραμμάτων στη δεύτερη. 

Η εγγύς της παρακομβικής περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών μήκους και πλάτους 

(Εικόνα  33Α,Ε και Ι- L). Στα CFA-14dpi ζώα, παρόλη την εμφανή μετατόπιση της Caspr2 (Εικόνα 30D-F) 

οι τιμές του μήκους της συνολικής περιοχής και του εμβαδού της δεν μεταβάλλονται σημαντικά σε σχέση 

με τις φυσιολογικές τιμές, αν και υπάρχει μια μικρή μετατόπιση προς υψηλότερες τιμές στο διάγραμμα 

διασποράς (Εικόνα 33Β,Ι,K). Η επαγωγή της ΕΑΕ έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του μυελινώδους 

ελύτρου και την αποδιοργάνωση των περικομβικών περιοχών. Στην περίπτωση της πρωτεΐνης που 

μελετούμε, το μήκος που καταλαμβάνεται σχεδόν διπλασιάζεται ενώ σημαντική αύξηση παρατηρείται και 

στο εμβαδό της περιοχής που καταλαμβάνεται από την Caspr2 (Εικόνα 33C,I,K). Καθώς η νόσος 

εξελίσσεται (MOG-EAE 28dpi) σύμφωνα με τα ανοσοιστοχημικά αποτελέσματα παρατηρείται μια 

επαναδιοργάνωση των παρακομβικών περιοχών (Εικόνες 29, 30,32). Στην περίπτωση της Caspr2 αντίθετα, 

οι διαστάσεις της περιοχής που καταλαμβάνει δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές από την οξεία φάση της 

νόσου (Εικόνα  33D,I, K). Αντίθετα, αυτό που παρατηρείται είναι μια γενική διατήρηση του μήκους και μία 

μετακίνηση των τιμών προς μεγαλύτερα πλάτη (Εικόνα 33D,I,K). 

Παρόμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε και στην περίπτωση TAG-1 – θετικής περιοχής (Εικόνα 33Ε-Η,J,L). 

Οι μετρήσεις των ινών στη λευκή ουσία νωτιαίου μυελού των CFA-14dpi ζώων υποδεικνύουν μια 

μετακίνηση των τιμών του μήκους προς υψηλότερα μεγέθη, χωρίς όμως να μεταβάλουν σημαντικά τόσο το 

μέσο μήκος  όσο και το εμβαδό της περιοχής (Εικόνα 33F,J,L). Όμοια με την περίπτωση της Caspr2 και η 

TAG-1–θετική περιοχή αυξάνει σε μήκος και εμβαδό (Εικόνα 33G,J,L) υποδεικνύοντας την 

αποδιοργάνωση της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στην οξεία φάση της ΕΑΕ, ενώ η διάχυση 

διατηρείται και εν συνεχεία στο επόμενο στάδιο (28dpi), με παράλληλη αύξηση του πλάτους της TAG-1 

θετικής περιοχής (Εικόνα 33Η,J,L).  

Γ.3.1.4. Ανάλυση των επιπέδων έκφρασης των περικομβικών πρωτεϊνών στην ΕΑΕ. 

 

Η έως τώρα σειρά πειραμάτων απέδειξε ότι η επαγωγή της αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας επηρεάζει 

σημαντικά τον εντοπισμό των περικομβικών πρωτεϊνών μιας εμμύελης ίνας. Το άμεσο ερώτημά μας ήταν 

αν αυτή η αλλοίωση δεν απαντάται μόνο στο επίπεδο του εντοπισμού τους πάνω στην ίνα, αλλά και στα 

επίπεδα έκφρασης των περικομβικών πρωτεϊνών σε κάθε περίπτωση. Κατά συνέπεια, για να προσεγγίσουμε 

το παραπάνω ερώτημα συνδυάσαμε δύο διαφορετικές πειραματικές τεχνικές, αυτή της ανοσοαποτύπωσης 
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κατά Western και της ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qReal time 

PCR). Με αυτούς τους τρόπους μπορέσαμε να μελετήσουμε επίπεδα μεταγραφής και μετάφρασης του 

εκάστοτε γονιδίου της περικομβικής περιοχής.   

Σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα νωτιαίου μυελού πραγματοποιήθηκε ανοσοαποτύπωση κατά Western με ειδικά 

αντισώματα για τις περικομβικές πρωτεΐνες και για το ενδογενές γονίδιο GAPDH (πρωτεΐνη αναφοράς-

δευδρογενάση της 3-Ρ-γλυκεραλδεύδης). Σε κάθε περίπτωση η ένταση των πρωτεϊνικών ζωνών 

ποσοτικοποιήθηκε με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος TinaScan v2.0 ενώ οι τιμές 

κανονικοποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ενδογενούς γονιδίου (Εικόνα 34).   
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Εικόνα 34: Επίπεδα έκφρασης των περικομβικών πρωτεϊνών κατά την εξέλιξη της ΕΑΕ. Ανοσοαποτύπωση κατά 

Western με αντισώματα ειδικά για τις πρωτεΐνες Caspr, VGKCs, Caspr2, TAG-1 (A-D). Η ποσοτικοποίηση της 

έντασης των ζωνών έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος TinaScan v2.0 ενώ οι τιμές κανονικοποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες τιμές της πρωτεΐνης αναφοράς GAPDH. Τα αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης παρουσιάζονται με τη 

μορφή ραβδογράμματος, ενώ οι τιμές των φυσιολογικών ζώων θεωρούνται ως 100%. (Στατιστική ανάλυση: non-

parametric One Way ANOVA, Bonferroni post test, * p<0.05). 

   

Στην εικόνα αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης της 

παρακομβικής περιοχής Caspr (Εικόνα 34Α). Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρήσαμε ως 100% τα επίπεδα 
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έκφρασης των φυσιολογικών ζώων. Το σύνολο το ζώων που αποτελούσε την εκάστοτε ομάδα, 

χαρακτηρίζονταν από σημαντική ετερογένεια ως προς τα πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασης. Στην περίπτωση 

της Caspr, παρατηρούμε μια σχετική μείωση των επιπέδων έκφρασης σε CFA-14dpi και MOG-EAE 14dpi 

ζώα, σε σχέση με τη φυσιολογική κατάσταση, η οποία όμως λόγω ετερογένειας δεν είναι και στατιστικά 

σημαντική. Αντίθετα, σημαντική είναι η αύξηση των επιπέδων στα MOG-EAE 28dpi ζώα, σε σχέση με όλες 

τις υπόλοιπες ομάδες (Εικόνα 34Α).  

Παράλληλα με τα πρωτεϊνικά επίπεδα, μελετήθηκαν και τα μεταγραφικά επίπεδα του γονιδίου της Caspr 

μέσω ποσοτικής Real time PCR, σε δείγματα RNA απομονωμένα από νωτιαίο μυελό ζώων της κάθε ομάδας 

(Εικόνα 35). Και σε αυτή την περίπτωση οι τιμές κανονικοποιήθηκαν με τις αντίστοιχες για κάθε δείγμα 

τιμές του γονιδίου αναφοράς το οποίο σε αυτή την περίπτωση αντιστοιχεί στο 18SrRNA της ριβοσωμικής 

υπομονάδας. Το πέρας της πειραματικής ανάλυσης έδειξε ότι τα μεταγραφικά επίπεδα τoυ γονιδίου της 

Caspr παραμένουν σχεδόν σταθερά σε όλες τις πειραματικές ομάδες (Εικόνα 35). 

 

Εικόνα 35: Μεταγραφικά επίπεδα του γονιδίου της παρακομβικής Caspr κατά την εξέλιξη της ΕΑΕ: Ποσοτική 

Real time PCR σε δείγματα RNA απομονωμένα από το νωτιαίο μυελό ζώων της κάθε ομάδας. Τα μεταγραφικά 

επίπεδα της Caspr φαίνεται να παραμένουν σταθερά κατά την ΕΑΕ. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

ομάδων θεωρείται όταν p<0.05 (One way ANOVA και  Bonfeρroni post-test).   

 

Πρωτεΐνες της εγγύς της παρακομβικής περιοχής. 

Σημαντικές μειώσεις των επιπέδων έκφρασης εμφανίζουν οι πρωτεΐνες των εγγύς των παρακομβικών 

περιοχών VGKCs, Caspr2, TAG-1 (Εικόνα 34Β,C,D). Συγκεκριμένα στην περίπτωση των διαύλων καλίου, 
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η μείωση των επιπέδων είναι σημαντική, στα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα των CFA-14dpi ζώων και 

επιδεινώνεται κατά την έναρξη και εξέλιξη της ΕΑΕ (MOG-EAE 14 και 28dpi, Εικόνα 34Β).  

 

 

Εικόνα 36: Μεταγραφικά επίπεδα του γονιδίου των VGKCs κατά την εξέλιξη της ΕΑΕ: Ποσοτική Real time 

PCR σε δείγματα RNA απομονωμένα από το νωτιαίο μυελό ζώων της κάθε ομάδας. Τα μεταγραφικά επίπεδα των 

VGKCs φαίνεται να παραμένουν σταθερά ως και την οξεία φάση της ασθένειας αλλά παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση στα MOG-EAE 28dpi ζώα. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων θεωρείται όταν p<0.05 (One 

way ANOVA και  Bonferroni post-test).   

Παράλληλα η ανάλυση με real time PCR έδειξε ότι τα επίπεδα μεταγραφής των VGKCs παραμένουν 

σταθερά μέχρι και την οξεία φάση της ασθένειας αλλά αυξάνονται σημαντικά στο νωτιαίο μυελό των ζώων 

που βρίσκονται στις 28 ημέρες μετά την επαγωγή της ΕΑΕ (ΜΟG-EAE 28dpi, Eικόνα 36).  

Παρόμοια εικόνα με τους διαύλους καλίου έχουμε και στην περίπτωση της Caspr2 (Εικόνα 34C). Η μείωση 

των επιπέδων της σε σημαντικό βαθμό παρατηρείται τόσο στην περίπτωση των CFA-14dpi ζώων όσο και 

στην περίπτωση της οξείας φάσης της ΕΑΕ (MOG-EAE 14dpi). Κατά την 28
η
 ημέρα της ΕΑΕ, τα επίπεδά 

της αν και εμφανίζονται αυξημένα δεν εμφανίζουν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο με τα 

φυσιολογικά όσο και με τα  MOG-EAE 14dpi ζώα.  

Η πρωτεΐνη TAG-1, τέλος, παρουσίασε τις μικρότερες διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες πρωτεΐνες του 

συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής, εμφανίζοντας μια σημαντική μείωση της τάξης του 30% 

στην οξεία φάση της ΕΑΕ και 60% στα MOG-EAE 28dpi σε σχέση με τα φυσιολογικά (Εικόνα 34D).  
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Συνολικά βλέπουμε ότι η επαγωγή της ασθένειας δεν επηρεάζει μόνο τον εντοπισμό των πρωτεϊνών αλλά 

και τα επίπεδα έκφρασής τους. Σε μεταγραφικό επίπεδο, το Tag-1 γονίδιο αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με 

τη φυσιολογική κατάσταση με την επαγωγή της φλεγμονής και διατηρείται σε υψηλά επίπεδα μέχρι και 28 

ημέρες μετά την ανοσοποίηση όπου και φαίνεται σταδιακά να μειώνεται (Εικόνα 37).  

 

 

Εικόνα 37: Μεταγραφικά επίπεδα του γονιδίου της TAG-1 κατά την εξέλιξη της ΕΑΕ: Ποσοτική Real time PCR 

σε δείγματα RNA απομονωμένα από το νωτιαίο μυελό ζώων της κάθε ομάδας. Τα μεταγραφικά επίπεδα της TAG-1 

φαίνεται να αυξάνονται κατά την επαγωγή της μη ειδικής φλεγμονής ενώ παραμένουν σταθερά ως και στα MOG-

EAE 28dpi ζώα όπου σημειώνουν μια μικρή αλλά σημαντική μείωση. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

ομάδων θεωρείται όταν p<0.05 (One way ANOVA και  Bonferroni post-test).   

 

Γ.3.1.5. Ανάλυση των διαφορετικών φαινοτύπων περικομβικής αποδιάταξης στα διάφορα 

στάδια της ΕΑΕ. 

 

Θέλοντας να χαρτογραφήσουμε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο αποδιατάσσεται η εγγύς της 

παρακομβικής περιοχή κατά την ΕΑΕ μετρήσαμε μια σειρά από χαρακτηριστικές δομές οι οποίες 

εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ασθένειας (Εικόνα 38). Αρχικά μετρήσαμε το συνολικό ποσοστό 

μείωσης των σωστά δομημένων εμμύελων ινών. Με αυτό τον τρόπο θέλαμε να δείξουμε το ποσοστό της 
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καταστροφής της οργάνωσης των εμμύελων ινών κατά την ΕΑΕ (Εικόνα 39Α). Πρακτικά, ως φυσιολογική 

χαρακτηρίζεται μια ίνα στην οποία η εγγύς της παρακομβικής περιοχής εντοπίζεται δίπλα στην 

παρακομβική περιοχή. Στα φυσιολογικά ζώα το ποσοστό των φυσιολογικών ινών είναι στο 100%. Η μη 

ειδική φλεγμονή δεν αλλοιώνει σε σημαντικό βαθμό την οργάνωση των εμμύελων ινών. Αντίθετα, στην 

οξεία φάση της ΕΑΕ (14dpi) το ποσοστό μειώνεται στο 50% και παραμένει σε παρόποια επίπεδα και στα 

ΕΑΕ-28dpi ζώα (Εικόνα 39Α). 

Παρόμοια μείωση εμφανίζεται και στην πυκνότητα των κόμβων του Ranvier (Εικόνα 39Β). Η κομβική 

πυκνότητα δεν επηρεάζεται από τη δημιουργία μη ειδικής φλεγμονής αλλά μειώνεται σημαντικά στην οξεία 

φάση της ασθένειας (14dpi) ενώ δεν αλλάζει σημαντικά και στις 28dpi όπου το μεγαλύτερο ποσοστό της 

φλεγμονής έχει υποχωρήσει από τη λευκή ουσία (Εικόνα 39Β). Παράλληλα, παρατηρήθηκε η αύξηση 

ξεχωριστών δομών που έχουν ονομαστεί ως ημι-κόμβοι (heminodes) στο στάδιο των 28 ημερών μετά την 

ανοσοποίηση (Εικόνα 39C). Οι συγκεκριμένες δομές εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της μυελίνωσης και 

χαρακτηρίζονται από τη συσσώρευση περικομβικών περιοχών στην άκρη του γλοιακού κυττάρου κατά την 

επέκταση των γλοιακών κυττάρων πάνω στον άξονα. Δυο heminodes που προέρχονται από απέναντι 

γλοιακά κύτταρα θα ενωθούν και θα δώσουν τελικά τον ώριμο κόμβο του Ranvier. Στη δική μας περίπτωση, 

οι συγκεκριμένες δομές αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσπάθειας αναδιοργάνωσης του 

συστήματος μέσω της διαδικασίας της επαναμυελίνωσης.  

Κατά την ανοσοιστοχημική ανάλυση των κρυοτομών παρατηρήσαμε ότι εμφανίζονται κάποιοι 

χαρακτηριστικοί φαινότυποι κατά την έναρξη και εξέλιξη της ΕΑΕ (Εικόνα 38). Συγκεκριμένα, εκτός της 

φυσιολογικά οργανωμένης ίνας, συχνά εμφανίζονται ίνες με οργανωμένη παρακομβική περιοχή απουσία 

εγγύς της παρακομβικής περιοχής και το αντίθετο (Εικόνα 38).  

 

Εικόνα 38: Χαρακτηριστικοί φαινότυποι των περικομβικών περιοχών της εμμύελης ίνας. Οι φωτογραφίες 

προέρχονται από ανοσοιστοχημική μελέτη τομών με αντισώματα για την Caspr (κόκκινο) και την Caspr2 (πράσινο) a. 

Φυσιολογική εμμύελη ίνα (clustered). b. Ίνα με σχηματισμένη παρακομβική περιοχή και απούσα εγγύς της 

παρακομβικής περιοχή (PNJ wo JXP). c. Ίνες με εντοπισμένη εγγύς της παρακομβικής περιοχή και αποδιατεταγμένη  

παρακομβική περιοχή (JXP wo PNJ).    
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Στα δύο στάδια της ΕΑΕ που μελετήσαμε, καταμετρήθηκαν τα ποσοστά εμφάνισης των συγκεκριμένων 

φαινοτύπων και τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στα διαγράμματα D και E της εικόνας 

39. Από διάγραμμα D συμπεραίνουμε ότι στην οξεία φάση της ΕΑΕ οι παρακομβικές περιοχές εμφανίζουν 

μεγαλύτερη ευαισθησία στην αποδιοργάνωση μιας και στο συγκεκριμένο στάδιο παρατηρούμε αρκετά 

μειωμένο αριθμό παρακομβικών περιοχών σε σχέση με τις εγγύς των παρακομβικών περιοχές. Αντίθετα στο 

στάδιο των 28 ημερών μετά την ανοσοποίηση, η εμφάνιση των παρακομβικών περιοχών αυξάνεται ενώ 

παράλληλα μειώνεται το ποσοστό των εγγύς των παρακομβικών περιοχών. Στο διάγραμμα E, 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για την παρακομβική πρωτεΐνη 

Caspr με κάθε μία από τις πρωτεΐνες της εγγύς της παρακομβικής περιοχής. Με αυτό τον τρόπο είδαμε ότι 

οι παρακομβικές περιοχές είναι αυτές οι οποίες επηρεάζονται πρώτες και σε μεγαλύτερο βαθμό κατά στην 

οξεία φάση ενώ μεγαλύτερο ποσοστό και των τριών πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής 

εμφανίζεται εντοπισμένο πάνω στην ίνα. Αντίθετα στα MOG-ΕΑΕ 28dpi ζώα, το φαινόμενο αυτό 

αντιστρέφεται και έχουμε πλέον μείωση του εντοπισμού των πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής 

περιοχής με παράλληλη αύξηση της παρακομβικής Caspr.   

 

 

Εικόνα 39: Ποσοτικοποίηση των αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών της εμμύελης ίνας κατά την ΕΑΕ. 

A. Διάγραμμα στήλης όπου απεικονίζεται συνολικά το ποσοστό  μείωσης  σωστά οργανωμένων εμμύελων ινών στα 

στάδια της ΕΑΕ. Β. Διάγραμμα στήλης στο οποίο παρουσιάζεται το επι τοις εκατό ποσοστό της πυκνότητας των 

κόμβων του Ranvier σε όλες τις κατηγορίες των ζώων. C. Διάγραμμα στήλης των μετρήσεων του αριθμού των 

heminodes ανά περιοχή στα διάφορα στάδια της ΕΑΕ, σε σχέση με τα φυσιολογικά ζώα. D. Διάγραμμα μέτρησης του 

ποσοστού εμφάνισης των χαρακτηριστικών μη-φυσιολογικών φαινοτύπων κατά τη διάρκεια της ΕΑΕ. Ε. Διάγραμμα 

στο οποίο απεικονίζεται ο λόγος εμφάνισης της παρακομβικής πρωτεΐνης Caspr και των τριών πρωτεϊνών της εγγύς 

της παρακομβικής περιοχής στα δύο υπό εξέταση στάδια της ΕΑΕ.  
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Γ.4.Μελέτη των περικομβικών περιοχών κατά την απo- και επαναμυελίνωση στο μοντέλο της 

νευροτοξικής απομυελύνωσης  (Cuprizone model).  

 

Γ.4.1.Χαρακτηρισμός του μοντέλου Cuprizone. 

 

Το μοντέλο της αυτόάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας (ΕΑΕ) έμφανίζει αρκετές ομοιότητες με την ανθρώπινη 

ΚΠΣ. Υπενθυμίζοντας, στο συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργείται ειδική αυτό-άνοση απόκριση από τον 

οργανισμό ενάντια στη δομική πρωτεΐνη της μυελίνης MOG. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εκτεταμένη 

φλεγμονή, απομυελίνωση και απώλεια αξόνων όπως στην ανθρώπινη κατάσταση ενώ μέσω της 

συγκεκριμένης πειραματικής διαδικασίας είναι δυνατόν να προσομοιαστεί και την υποτροπιάζουσα μορφή 

(ΥΚΠΣ-remitting relapsing) όπου μετά το πέρας της πρώτης ανοσολογικής απόκρισης ακολουθεί μια 

δεύτερη αυτοάνοση «επίθεση». Στη δική μας περίπτωση η υποτροπή παρατηρείται κατά την 50
η
 ημέρα μετά 

την ανοσοποίηση (50dpi).  

Παρόλη τη σημαντική ομοιότητα του παραπάνω μοντέλου με την ανθρώπινη ασθένεια, σημαντικά στοιχεία 

κατά την εξέλιξη της νόσου δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν εκτενώς όπως η διαδικασία της 

επαναμυελίνωσης. Στο ΕΑΕ-μοντέλο, η επαναμυελίνωση είναι μια διαδικασία που συμβαίνει τοπικά και σε 

μικρή έκταση, ενώ η εισροή των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και η παραγωγή αντισωμάτων 

κάνουν αρκετά δύσκολη τη μελέτη των περικομβικών πρωτεϊνών.  

Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το σύνολο των περικομβικών πρωτεϊνών σε συνθήκες 

επαναμυελίνωσης, αποφεύγοντας την εμπλοκή του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος, 

χρησιμοποιήθηκε ένα διαφορετικό μοντέλο απομυελίνωσης του ΚΝΣ, το λεγόμενο μοντέλο νευροτοξικής 

απομυελίνωσης με τη βοήθεια της τοξίνης Cuprizone. Στο συγκεκριμένο σύστημα, η τοξίνη χορηγείται για 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μαζί με την κανονική τροφή των ζώων μέχρι να επιτευχθεί εκτενής ή 

πλήρης απομυελίνωση του μεσολοβίου του εγκεφάλου (CC-Corpus Callosum).  
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Σχήμα 2 : Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την επαγωγή της απο- και 

επανα-μυελίνωσης μέσω της χορήγησης της νευροτοξίνης Cuprizone. Σε αυτή την περίπτωση τονίζονται οι 

εβδομάδες (w-weeks) οι οποίες επιλέχθηκαν για την παρούσα ανάλυση.  

 

Μετά το πέρας  4.5 εβδομάδων συνεχούς χορήγησης, επιτυγχάνουμε εκτενή απομυελίνωση του μεσολοβίου 

η οποία είναι εμφανής με τη μορφή διακριτών απομυελινωτικών περιοχών (Εικόνα 41Β, lesions-L). Η 

διαδικασία της απομυελίνωσης συνεχίζεται και έως την 6
η
 εβδομάδα ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και 

τοπικές εστίες, μικρής έκτασης επαναμυελίνωσης (Εικόνα 41C). Η απομάκρυνση της τοξίνης από την 

τροφή για ένα χρονικό εύρος 3 εβδομάδων έχει ως αποτέλεσμα την επαναμυελίνωση του μεσολοβίου και 

την εξάλειψη των απομυελινωμένων περιοχών. Στην παρούσα μελέτη το συνολικό διάστημα θα αναφέρεται 

ως διάστημα 9 εβδομάδων (Εικόνα 41D).  

Η απομυελίνωση στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν προέρχεται από την παραγωγή αντισωμάτων αλλά από την 

απόπτωση των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων που σχηματίζουν το μυελινώδες έλυτρο, εξαιτίας της δράσης 

της τοξίνης. Στην εικόνα παραθέτονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες ανοσοιστοχημικής ανάλυσης 

κρυοτομών μεσολοβίου, με αντισώματα ενάντια στο δείκτη των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων CC-1 και 

του δείκτη της ενεργοποιημένης μικρογλοίας IbaI (Eικόνα 40).  

Ο φυσιολογικός ιστός χαρακτηρίζεται από έναν επαρκή πληθυσμό, ομοιόμορφα κατανεμημένων, ώριμων 

ολιγοδενδροκυττάρων ενώ η παρουσία της ενεργοποιημένης μικρογλοίας είναι μειωμένη και διάχυτη κατά 
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μήκος του ιστού (Eικόνα 40Α). Μετά από 4.5 εβδομάδες παρουσίας της τοξίνης στην τροφή των μυών, η 

περιοχή της βλάβης χαρακτηρίζεται από την μείωση του πληθυσμού των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων 

(Eικόνα 40Β), απουσία σήματος για τη βασική δομική πρωτεΐνη της μυελίνης ΜΒΡ (Eικόνα 41Β) και από 

παράλληλη εισροή κυττάρων της μικρογλοίας στη συγκεκριμένη περιοχή (Eικόνα 40Β). Μετά το πέρας της 

6
ης

 εβδομάδας, αν και η απομυελίνωση είναι αρκετά εκτεταμένη (Eικόνα 41C), τοπικά, νέα ώριμα 

ολιγοδενδροκύτταρα εισβάλουν στο σημείο της κάκωσης, ενώ η ενεργοποιημένη μικρογλοία αρχίζει να 

υποχωρεί από τα σημεία αυτά (Eικόνα 40C). Η απομάκρυνση της τοξίνης από την τροφή και η φυσιολογική 

διατροφή για 3 συνεχόμενες εβδομάδες (9 εβδομάδες, Eικόνα 41D), έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη 

υποχώρηση της ενεργοποιημένης μικρογλοίας, την αύξηση των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων και την 

επανεμφάνιση του μυελινώδους ελύτρου (Eικόνα 40D).  

 

Εικόνα 40: Πληθυσμός των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων και μικρογλοίας στο μοντέλο Cuprizone.  

Ανοσοιστοχημική ανάλυση κρυοτομών μεσολοβίου με αντισώματα ενάντια στα ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα (CC-1-

κόκκινο) και στην ενεργοποιημένη μικρογλοία (ΙbaI-πράσινο). Οι πυρήνες των κυττάρων απεικονίζονται με μπλε 

χρώμα (Το-Ρro3). Α. Φυσιολογικός ιστός. Β. 4.5 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης της τοξίνης. Οι περιοχές της βλάβης 

χαρακτηρίζονται από μειωμένη παρουσία ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων και εισροή ενεργοποιημένης μικρογλοίας. C. 

6 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης τοξίνης. Ο πληθυσμός των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων αρχίζει να αυξάνεται στο 

σημείο της βλάβης ενώ η ενεργοποιημένη μικρογλοία υποχωρεί. D. Μετά την συνεχή διατροφή των πειραματόζωων 
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με την τοξίνη για 6 εβδομάδες ακολουθούν 3 επιπλέον εβδομάδες με τροφή απουσία τοξίνης (9 εβδομάδες). Τα 

επίπεδα των δύο πληθυσμών επανέρχονται σχεδόν στα φυσιολογικά επίπεδα. 

 

Γ.4.2.Ανοσοιστοχημική ανάλυση των περικομβικών πρωτεϊνών  

 

Όπως και στην περίπτωση της ΕΑΕ έτσι και στο παρόν μοντέλο πραγματοποιήθηκε μια σειρά 

ανοσοιστοχημειών στο πρόσθιο τμήμα του μεσολοβίου με αντισώματα ειδικά για τις περικομβικές 

πρωτεΐνες, σε όλες τις συνθήκες (εικόνα 41Ε-Ρ). Αρχικά μελετήσαμε την οργάνωση των διαύλων νατρίου 

του κόμβου του Ranvier σε σχέση με την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr (Eικόνα 41E-H) 

Στην περίπτωση των κόμβων του Ranvier, η εκτενής απομυελίνωση που επέρχεται ύστερα από 4.5 

εβδομάδες Cuprizone, οδηγεί στην αποδιάταξη και τη σημαντική μείωση των παρακομβικών περιοχών. Η 

καταστροφή των τελευταίων έχει ως αποτέλεσμα  τη διάχυση των διαύλων νατρίου και την επακόλουθη 

αύξηση του μήκους της περιοχής των κόμβων (Eικόνα 41F, άσπρα βέλη). Με το πέρας των 6 εβδομάδων 

τοξίνης, αν και όπως διαφαίνεται και στην εικόνα 41C οι περιοχές απομυελίνωσης είναι αρκετά έντονες, 

αρχίζουν να εμφανίζονται τοπικά, σημεία επαναδιοργάνωσης των απομυελινωμένων περιοχών (Eικόνα 

41G). Αν και αρκετοί κόμβοι παραμένουν αποδιοργανωμένοι (βέλη), σημαντική είναι  η αύξηση των 

παρακομβικών περιοχών με σωστά οργανωμένους κόμβους (Eικόνα 41G). Η απομάκρυνση της 

νευροτοξίνης, δίνει τη δυνατότητα επαναμυελίνωσης η οποία προκαλείται από τη στρατολόγηση νέων 

ολιγοδενδροκυττάρων στην περιοχή της βλάβης (Eικόνα 41D). Παράλληλα, στο επίπεδο της οργάνωσης 

των εμμύελων ινών, στο συγκεκριμένο στάδιο παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των παρακομβικών 

περιοχών και της κομβικής πυκνότητας των εμμύελων ινών του μεσολοβίου  (Eικόνα 41Η). 

Η μελέτη μας ακολούθως εστιάζεται στις πρωτεΐνες των εγγύς των παρακομβικών περιοχών, VGKCs  και 

Caspr2 (Eικόνα 41). Σε συνθήκες απομυελίνωσης (4.5 και 6 εβδομάδες Cuprizone) παρατηρούνται 

σημαντικές αλλοιώσεις στον εντοπισμό τόσο της Caspr που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, 

όσο και της Caspr2 (Eικόνα 41J,K). Χαρακτηριστικά, στις 4.5 εβδομάδες, βλέπουμε σημαντικά μειωμένο το 

ποσοστό εντοπισμού της Caspr2 στις εγγύς των παρακομβικών περιοχές  (Eικόνα 41J).  Στο συγκεκριμένο 

στάδιο, η πρωτεΐνη η οποία ανιχνεύεται βρίσκεται κατά μεγάλο ποσοστό διάχυτη προς το μεσοκομβικό 

τμήμα (Eικόνα 41J, άσπρα βέλη). Με το πέρας των 6 εβδομάδων η Caspr2 είναι διάχυτη και προς το 

μεσοκομβικό τμήμα αλλά και προς την παρακομβική περιοχή (Eικόνα, 41Κ, βέλη). Η απομάκρυνση της 

ουσίας από την τροφή έχει ως αποτέλεσμα την επαναμυελίνωση του ιστού και την αναδιοργάνωση των 

εμμύελων ινών που σε αντίθεση με το μοντέλο της ΕΑΕ επανασχηματίζουν και τις εγγύς των 

παρακομβικών περιοχές (Eικόνα  41L). 
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Αντίστοιχη με την Caspr2 ανάλυση ακολουθήθηκε και για τους VGKCs (Eικόνα 41Μ-Ρ). Στις έντονα 

απομυελινωμένες περιοχές του μεσολοβίου οι δίαυλοι καλίου κατά κύριο λόγο διαχέονται προς το 

μεσοκομβικό τμήμα (Eικόνα 41Ν, άσπρα βέλη). Δύο εβδομάδες αργότερα (6 εβδομάδες, Eικόνα 41Ο), η 

διάχυση των διαύλων είναι έντονη και στις δύο γειτονικές περιοχές, εμφανίζοντας έντονη αλληλοεπικάλυψη 

με την πρωτεΐνη Caspr (Eικόνα 41Ο, άσπρα βέλη). Κατά τη διάρκεια της επαναμυελίνωσης, η περικομβικές 

περιοχές ξαναδημιουργούνται με αποτέλεσμα τη συσσώρευση των διαύλων καλίου στην σωστή περιοχή 

(Eικόνα 41Ρ).  
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Εικόνα 41: Μελέτη των περικομβικών περιοχών στο μοντέλο του Cuprizone. Ανοσοιστοχημική ανάλυση 

εγκάρσιων κρυοτομών μεσολοβίου σε ομάδες ζώων στις οποίες επάχθηκε νευροτοξική απομυελίνωση (Cuprizone 

model). A-D:  Απεικόνιση της σταδιακής απώλειας της βασικής δομικής πρωτείνης του μυελινώδους ελύτρου ΜΒΡ 

(κόκκινο). Το ομοιογενές σήμα, το οποίο χαρακτηρίζει τη φυσιολογική κατάσταση, απεικονίζεται στην εικόνα Α. 4.5 

εβδομάδες συνεχούς χορήγησης της τοξίνης Cuprizone, οδηγούν στην καταστροφή του ελύτρου της μυελίνης και στο 

σχηματισμό χαρακτηριστικών περιοχών απομυελίνωσης (L-lesions-B).Η καταστροφή της μυελίνης γίνεται πιο 

εκτεταμένη κατά μήκος του μεσολοβίου με το πέρας 6 εβδομάδων τοξίνης (C). Απομάκρυνση της τοξίνης από την 
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τροφή  και με το πέρας 3 επιπρόσθετων εβδομάδων (9 εβδομάδες- 9 weeks), οδηγεί στην επαναμυελίνωση του 

μεσολοβίου και την επαναφορά του ομοιογενούς σήματος για την ΜΒΡ (D). E-H: Εντοπισμός των διαύλων νατρίου 

(πράσινο) σε σχέση με την παρακομβική πρωτείνη Caspr (κόκκινο) στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Κατά την 

απομυελίνωση, χαρακτηριστική είναι η έντονη αποδιάταξη και τελικώς απώλεια των παρακομβικών περιοχών, ενώ 

χαρακτηριστική είναι και η διάχυση των διαύλων του κόμβου με αποτέλεσμα την αύξηση των διαστάσεων της 

περιοχής (F, G).  Η επαναμυελίνωση που ακολουθεί οδηγεί στο σταδιακό επανασχηματισμό των περιοχών αυτών (G, 

H). I-L: Εντοπισμός της εγγύς της παρακομβικής πρωτεΐνης Caspr2 (πράσινο) σε σχέση με την Caspr (πράσινο). 

Σταδιακή διάχυση και απώλεια των πρωτεινών κατά την απομυελίνωση (J, K) και επανεμφάνισή τους κατά την 

επαναμυελίνωση (L). M-P: Εντοπισμός των διαύλων καλίου (πράσινο) σε σχέση με την παρακομβική Caspr 

(κόκκινο). Στις περιοχές απομυελίνωσης παρατηρούμε εκτός από την αποδιοργάνωση της παρακομβικής περιοχής και 

την έντονη διάχυση των VGKCs αρχικά προς το μεσοκομβικό τμήμα (Ν) και στη συνέχεια  και προς την 

παρακομβική περιοχή (Ο). Kαι σε αυτή την περίπτωση η επαναμυελίνωση οδηγεί στην αναδιοργάνωση των 

πρωτεινών (Ρ). Q: ποσοτικοποίηση των παρακομβικών περιοχών στα διάφορα προς εξέταση στάδια. Στο διάγραμμα 

παρουσιάζεται η μέση τιμή των παρακομβικών περιοχών ανά περιοχή. R: Διάγραμμα στήλης όπου παρουσιάζεται η 

μέση τιμή των σωστά οργανωμένων ινών σε σχέση με το συνολικό αριθμό αυτών σε κάθε πειραματική ομάδα (άσπρα 

βέλη: χαρακτηριστικοί φαινότυποι αποδιάταξης των περιοχών, non parametric One way ANOVA, Bonferroni post-

test, * p<0.05). 

 

Θέλοντας να αποκτήσουμε μια πιο λεπτομερή εικόνα της ανοσοιστοχημικής ανάλυσης που 

πραγματοποιήσαμε παραπάνω, συνεχίσαμε με την ποσοτηκοποίηση δύο βασικών χαρακτηριστικών: του 

μέσου αριθμού των σωστά οργανωμένων παρακομβικών περιοχών που εντοπίζονται στο μεσολόβιο των 

διαφορετικών πειραματικών ομάδων (Εικόνα 41Q) και τη μέση τιμή των σωστά οργανωμένων 

περικομβικών πρωτεϊνών στις εμμύελες ίνες του μεσολοβίου στις ομάδες αυτές (R). Ως σωστά οργανωμένες 

εμμύελλες ίνες θεωρούμε περιοχές με παρακομβική και εγγύς της παρακομβικής περιοχή, όπως και στην 

περίπτωση του ΕΑΕ μοντέλου (Εικόνα 38a).  

Στο μοντέλο της νευροτοξικής απομυελίνωσης, ο θάνατος των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων οδηγεί στην 

σημαντική απομυελίνωση περιοχών όπως αυτή του μεσολοβίου. Χαρακτηριστικά, μετά το πέρας 4.5 

εβδομάδων συνεχούς χορήγησης της τοξίνης στην τροφή των πειραματόζωων, ο αριθμός των σωστά 

οργανωμένων παρακομβικών περιοχών μειώνεται σημαντικά (περίπου 80%) σε σχέση με τη φυσιολογική 

κατάσταση (Εικόνα 41Q). Παράλληλα και οι εγγύς των παρακομβικών περιοχών επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό, στο συγκεκριμένο στάδιο (Εικόνα 41R). Μετά το πέρας και της έκτης εβδομάδας, σύμφωνα και με 

τον προηγούμενο χαρακτηρισμό του μοντέλου (Matsushima and Morell 2001), στην περιοχή του 

μεσολοβίου, η διαδικασία της απομυελίνωσης συνεχίζεται αλλά παράλληλα εμφανίζονται τοπικά περιοχές 

επαναμυελίνωσης, πιθανώς αντίστοιχες με εκείνες του ΕΑΕ μοντέλου, οι οποίες στην περίπτωση της 

ανάλυσής μας απεικονίζονται με την αύξηση των παρακομβικών περιοχών (Εικόνα 41Q) η οποία όμως δεν 

ακολουθείται από αντίστοιχη αναδιοργάνωση των εγγύς των παρακομβικών περιοχών (Εικόνα 41R). Οι 

εμμύελες ίνες αναδιοργανώνονται και πλησιάζουν τη φυσιολογική εικόνα ινών μόνο όταν επιτραπεί η 

εκτενής επαναμυελίνωση του μεσολοβίου με την απομάκρυνση της τοξίνης και το πέρας τριών 

επιπρόσθετων εβδομάδων (9 εβδομάδες, Εικόνα 41Q,R).  
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Γ.5. Μελέτη της οργάνωσης των περικομβικών περιοχών των εμμύελων ινών στο μοντέλο της 

τοξικής από και επαναμυελίνωσης: διερεύνηση του ρόλου της TAG-1 πρωτεΐνης. 

 

Στο πρώτο τμήμα των αποτελεσμάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής  παρουσιάστηκε μία σειρά 

γενετικά τροποποιημένων ζώων που διαθέτουμε στο εργαστήριό μας, καθώς και αρκετά από τα φαινοτυπικά 

τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια της μελέτης μας θέλαμε να εφαρμόσουμε το παραπάνω μοντέλο τοξικής 

απo- και επαναμυελίνωσης και στα γενετικά τροποποιημένα ζώα που ήδη διαθέτουμε και έχουμε αναλύσει. 

Έως τώρα περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο αποδιατάσσονται και επαναδιατάσσονται οι πρωτεΐνες των 

περικομβικών περιοχών των εμμύελων ινών φυσιολογικών ζώων στα οποία επάγεται η απομυελίνωση των 

ινών με δύο διαφορετικές πειραματικές μεθόδους: την επαγωγή της αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας με την 

ανοσοποίηση των ζώων ενάντια σε μια δομική πρωτεΐνη του μυελινώδους ελύτρου και με την επαγωγή 

απομυελίνωσης με τη βοήθεια της νευροτοξίνης Cuprizone.   

Για την προσέγγιση των επόμενων ερωτημάτων μας επιλέξαμε το μοντέλο της νευροτοξικής απο- και 

επαναμυελίνωσης το οποίο μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη «συμπεριφορά» των μορίων των εμμύελλων 

ινών κατά την απομυελίνωση αλλά και κατά την επαναμυελίνωση, μια δυνατότητα η οποία απουσιάζει από 

το μοντέλο της ΕΑΕ και μάλιστα χωρίς την εμπλοκή του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος. 

Γ.5.1.Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των διαφόρων γενετικά τροποποιημένων ζώων κατά την 

επαγωγή της νευροτοξικής απομυελίνωσης. 

 

Ο πειραματικός σχεδιασμός και οι γονιδιακές σειρές ζώων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 

απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης χρησιμοποιήσαμε όμοια 

χρονικά διαστήματα (time points) όπως και στην περίπτωση των φυσιολογικών ζώων που εξετάστηκε 

παραπάνω.  
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Σχήμα 3 : Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την επαγωγή της απο- και 

επανα-μυελίνωσης μέσω της χορήγησης της νευροτοξίνης Cuprizone στους διαφορετικούς γονοτύπους. Σε αυτή την 

περίπτωση τονίζονται η εβδομάδες (w-weeks) οι οποίες επιλέχθηκαν για την παρούσα ανάλυση.  

 

Όσον αφορά τα Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

  διαγονιδιακά ζώα αν και οι δυο σειρές εκφράζουν την ομόλογη TAG-1 

πρωτεΐνη του αρουραίου αποκλειστικά από τα γλοιακά κύτταρα, εκείνη που φέρει το νούμερο 29 εκφράζει 

την πρωτεΐνη σε παρόμοια ποσότητα με εκείνη του φυσιολογικού, ενώ εκείνη με το νούμερο 38 την υπερ-

εκφράζει. Υποβάλλοντας το σύνολο των παραπάνω γονοτύπων στη διαδικασία απομυελίνωσης, 

προσπαθούμε να κατανοήσουμε το ρόλο που μπορεί να παίζει η  πρωτεΐνη της εγγύς της παρακομβικής 

περιοχής TAG-1 στην παραπάνω παθολογική κατάσταση. Υπάρχει διαφορά στο βαθμό απο- και 

επαναμυελίνωσης όταν η συγκεκριμένη πρωτεΐνη απουσιάζει τόσο από τον άξονα όσο και από το γλοιακό 

κύτταρο; Ποιος είναι ο ρόλος της γλοιακά εκφραζόμενης TAG-1 στις παραπάνω διαδικασίες.  

Η προσθήκη της τοξίνης Cuprizone στην τροφή των πειραματόζωων εκτός των ώριμων 

ολιγοδενδροκυττάρων επηρεάζει και την ηπατική λειτουργία. Για το λόγο αυτό έχει παρατηρηθεί ότι κατά 

τη διάρκεια της αγωγής τα ζώα χάνουν αρκετό βάρος, φαινόμενο το οποίο είναι αναστρέψιμο με την 

απομάκρυνσή της.  Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά το βάρος της κάθε γονοτυπικής 

ομάδας σε κάθε επιλεγόμενη χρονική στιγμή (Εικόνα 42).  
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Εικόνα 42: Απώλεια βάρους των πειραματοζώων κατά τη χορήγηση της τοξίνης.  Γραφική παράσταση στην 

οποία συγκρίνονται το μέσο βάρος των διαφόρων γονοτύπων σε κάθε χρονική στιγμή. Ανεξάρτητα με το γονότυπο, 

μετά από 4.5 και 6 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης τοξίνης, η απώλεια βάρους είναι σταδιακή και στατιστικά 

σημαντική (p<0.05). Απομάκρυνση της τοξίνης οδηγεί σε σημαντική αύξηση του βάρους των ζώων σε όμοια με τα 

φυσιολογικά επίπεδα.  

 

Γ.5.2. Ιστολογική μελέτη κρυοτομών του μεσολοβίου των διαφόρων γενοτύπων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η τοξίνη Cuprizone οδηγεί τα ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα σε αποπτωτικό θάνατο 

συνεπάγοντας την καταστροφή του μυελινώδους ελύτρου και τον εκφυλισμό του άξονα. Μετά από 4.5 

εβδομάδες συγκεκριμένα στην περιοχή του μεσολοβίου γίνονται εμφανείς διακριτές περιοχές 

απομυελίνωσης (lesions) οι οποίες επεκτείνονται όσο η τοξίνη παραμένει στην τροφή των ζώων (6 

εβδομάδες). Ένας πρώτος, αδρός φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των εστιών απομυελίνωσης του μεσολοβίου 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια της ισολογικής χρώσης Luxol Fast Blue η οποία προσκολλάται στις 

εμμύελες περιοχές βάφοντάς τες με ένα χαρακτηριστικό κυανό χρώμα αφήνοντας ταυτόχρονα τις αμμύελες 

περιοχές άσπρες. Όπως είναι φυσικό απώλεια τμημάτων της μυελίνης οδηγεί στον αντίστοιχο 

αποχρωματισμό της περιοχής.  Το εύρος της περιοχής που εξετάσθηκε αντιστοιχεί σ’εκείνη του μεσολοβίου 

και ξεκινά από το βρέγμα 1.10mm ως το -0.70 mm του πρόσθιου τελεγκέφαλου σύμφωνα με το 

στερεοτακτικό χάρτη των Franklin and Paxinos. Στην εικόνα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές 

φωτογραφίες του μεσολοβίου σε κάθε στάδιο, απεικονίζοντας την εξέλιξη της απομυελίνωσης και την 

επίτευξη της επαναμυελίνωσης σε κάθε γονότυπο.  
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Εικόνα 43: Επίπεδα μυελίνωσης του μεσολοβίου στους διάφορους γονοτύπους. Ιστολογική ανάλυση οβελιαίων 

κρυοτομών μεσολοβίου (η περιοχή μαρκάρεται με διακεκομμένες γραμμές) των πέντε γονοτύπων μετά από 4.5 

εβδομάδες (A,D,G,J,M), 6 εβδομάδες (Β,Ε,Η,Κ,Ν) συνεχούς χορήγησης της τοξίνης και έπειτα από 6 εβδομάδες 

χορήγησης τοξίνης με 3 επακόλουθες εβδομάδες απουσίας αυτής (9 εβδομάδες- C,F,I,L,O). Σε όλους τους 

γονοτύπους η απομυελίνωση του μεσολοβίου ήταν σταδιακή και αυξανόμενη από την 4.5 εβδομάδα ως την 6
η
 

εβδομάδα σε σχέση με τη φυσιολογική κατάσταση (untreated-a). Με την απομάκρυνση της τοξίνης τα επίπεδα 

μυελίνης επανέρχονται σχεδόν σε φυσιολογικά επίπεδα, αν και σε πολλές περιπτώσεις διακρίνονται ακόμα μικρές 

απομυελινωτικές περιοχές (C,F,I,L,O-λευκά βέλη).  

 

Στη φυσιολογική κατάσταση, η μυελίνη του μεσολοβίου είναι ομοιογενής κατά μήκος του ιστού και 

συνεκτική (Εικόνα 43, untreated, a). Ο θάνατος των ολιγοδενδροκυττάρων και η σταδιακή αποικοδόμηση 
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του ελύτρου έχουν ως αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό του μεσολοβίου και την εμφάνιση απομυελινωτικών 

περιοχών (Εικόνα 43Α,Β,D,E,G,H,J,K,M,N). Ανεξαρτήτως του γονοτύπου, η παρουσία τέτοιων περιοχών 

ήταν έντονη μετά 4.5 εβδομάδες,  ενώ η απομυλείνωση διευρύνεται με το πέρας και της 6
ης

 εβδομάδας 

συνεχούς χορήγησης τοξίνης (Εικόνα 43Β,Ε,Η,Κ,Ν). Στο τέλος της 9
ης

 πειραματικής εβδομάδας 

αναμένουμε την εκτεταμένη επαναμυελίνωση του μεσολοβίου (Matsushima and Morell 2001). Όπως είδαμε 

και παραπάνω (Εικόνα 41) στο αγρίου τύπου ζώο, έχει επανέλθει το έντονο μπλε χρώμα στο μεγαλύτερο 

τμήμα του μεσολοβίου, ενδεικτικό της επαναμυελινωτικής διαδικασίας (Εικόνα 43C). Αντίστοιχα, 

συγκρίνοντας και τους υπόλοιπους γονοτύπους παρατηρήσαμε ότι σε όλους υπάρχει η δυνατότητα εκτενούς 

επαναμυελίνωσης ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη της TAG-1 πρωτεΐνης (Εικόνα 43C,F, I,L,O, τα 

λευκά βέλη υποδεικνύουν εστίες απομυελίνωσης). Γενικά παρατηρήσαμε ότι οι δύο διαγονιδιακές σειρές 

Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)29 

και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)38

 δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές τόσο μεταξύ τους όσο 

και με τα φυσιολογικά ζώα. Για λόγους απλοποίησης και ευκρίνειας των εικόνων θα παρουσιάζονται  

χαρακτηριστικές φωτογραφίες από μια σειρά από τις δύο σε κάθε σετ πειραμάτων.  

Παράλληλα με την παραπάνω ιστολογική ανάλυση, παρατηρήσαμε πως η δομή του εγκεφάλου 

μεταβαλλόταν σημαντικά όσο η τοξίνη παρέμενε στην τροφή των πειραματόζωων. Για το λόγο αυτό 

εφαρμόσαμε σε κρυοτομές εγκεφάλου την ιστολογική χρώση της αιματοξυλινης ηωσίνης με την οποία 

βάφεται με μωβ χρώμα ο πυρήνας των κυττάρων και με ροζ το κυτταρόπλασμα αυτών κάνοντας με αυτό 

τον τρόπο πιο διακριτές τις δομές του ιστού (Εικόνα 44Α-D). Στην εικόνα παρουσιάζονται ενδεικτικές 

εικόνες από ένα φυσιολογικό ζώο (Εικόνα 44Α) χωρίς χορήγηση τοξίνης και τρεις διαφορετικοί γονότυποι 

(Tag-1
+/-

, Tag-1
-/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)29

) μετά από χορήγηση Cuprizone για έξι εβδομάδες όπου η 

αλλοίωση είναι πιο έντονη (Εικόνα 44Β-D). Χαρακτηριστικά σε όλους τους γονοτύπους παρατηρήσαμε μια 

σταδιακή από την 4.5 ως την έκτη πειραματική εβδομάδα, διόγκωση των κοιλιών του εγκεφάλου. Το πέρας 

της 6
ης

 πειραματικής εβδομάδας είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλου αριθμού πειραματόζωων με 

διογκωμένες κοιλίες οι οποίες όμως είχαν σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση της περιοχής του μεσολοβίου και τη 

συρρίκνωση αυτού (Εικόνα 44Β-D). Επιπρόσθετα, συγκρίνοντας το μέγεθος του εγκεφαλικού φλοιού των 

φυσιολογικών ζώων με εκείνο των έξι εβδομάδων παρατηρήσαμε και μια σημαντική μείωση του συνολικού 

μεγέθους του (Εικόνα 44Β-D). Τα παραπάνω φαινόμενα είναι παροδικά και εξαλείφονται με την 

απομάκρυνση της νευροτοξίνης και το πέρας της 9
ης

 πειραματικής  εβδομάδας. 
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Εικόνα 44: Μείωση του εγκεφαλικού όγκου μετά από 6 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης τοξίνης.  Ιστολογική 

χρώση αιματοξυλίνης ηωσίνης σε κρυοτομές εγκεφαλικού φλοιού με την οποία διακρίνεται ο συνολικός αριθμός των 

κυττάρων και διαγράφονται οι εγκεφαλικές δομές. Α: Τμήμα του εγκεφαλικού φλοιού από ένα φυσιολογικό ζώο. Β: 

Tag-1 
+/- 

ζώο στο οποίο έχει χορηγηθεί η τοξίνη Cuprizone για έξι συνεχείς εβδομάδες. C: Tag-1
-/-  

ζώο στο οποίο έχει 

χορηγηθεί η τοξίνη Cuprizone για έξι συνεχείς εβδομάδες. D: Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)29

 ζώο στο οποίο έχει χορηγηθεί η 

τοξίνη Cuprizone για έξι συνεχείς εβδομάδες. Σε όλους τους γονοτύπους παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση του 

εγκεφαλικού φλοιού και του μεσολοβίου με παράλληλη διόγκωση των κοιλιών.  

 

Γ.5.3. Ανοσοιστολογική ανάλυση κρυοτομών του μεσολοβίου των διαφόρων γενοτύπων 

 

Γ.5.3.1 Αστροκύτταρα και μικρογλοία 

Η ιστολογική ανάλυση των πέντε γονοτύπων που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι ανεξάρτητα από την 

παρουσία ή όχι της TAG-1 πρωτεΐνης, η απο- και επαναμυελίνωση του μεσολοβίου φαίνεται παρόμοια σε 

όλες ομάδες ζώων, χωρίς την εμφάνιση έντονων μεταξύ προς διαφορών. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε 

κοινές μορφολογικές αλλοιώσεις του εγκεφαλικού φλοιού οι οποίες προς εξαλείφονται σταδιακά με την 

απομάκρυνση της τοξίνης.  

Εκτός των αδρών μορφολογικών χαρακτηριστικών συνεχίσαμε την ανάλυσή μας με τη βοήθεια της 

ανοσοιστοχημείας εξετάζοντας μια σειρά ξεχωριστών κυτταρικών πληθυσμών σε κάθε γονότυπο πριν 

προχωρήσουμε στη μελέτη των περικομβικών περιοχών. 

Αρχικά εξετάσαμε τα επίπεδα μυελίνωσης του μεσολοβίου στα διάφορα στάδια με τη βοήθεια της 

ανοσοιστοχημείας με ειδικό αντίσωμα για τη βασική πρωτεΐνη της μυελίνης ΜΒΡ, σε συνδυασμό με ένα 

αντίσωμα για τη χαρακτηριστική πρωτεΐνη των αστροκυττάρων της λευκής ουσίας GFAP (Glial Fibrillary 

Acidic Protein) (Εικόνα 45).  
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Εικόνα 45: Το φαινόμενο της αστρογλοίωσης στους διαφορετικούς γονοτύπους. Ανοσοιστοχημική ανάλυση 

οβελιαίων κρυοτομών μεσολοβίου των πέντε διαφορετικών γονοτύπων με ειδικό αντίσωμα για τη βασική πρωτεΐνη 

της μυελίνης ΜΒΡ (κόκκινο) και για την πρωτεΐνη GFAP (πράσινο) των αστροκυττάρων. Σε όλους του γονοτύπους 

το ποσοστό απομυελίνωσης αυξάνεται από την 4.5 ως την 6
η
 πειραματική εβδομάδα ενώ μειώνεται με την 

απομάκρυνση της τοξίνης (9 εβδομάδες-weeks). Χαρακτηριστική είναι και μορφολογία των αστροκυττάρων στα 

διάφορα πειραματικά στάδια τα οποία εμφανίζονται διογκωμένα στις περιοχές της απομυελίνωσης (Β- ένθετη εικόνα, 

C,G,K,O) καταλαμβάνοντας μεγαλύτερη επιφάνεια (αστρογλοίωση). Κατά την επαναμυελίνωση (Η,L,P) η 

μορφολογία των αστροκυττάρων επανέρχεται στη φυσιολογική κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα TAG-1 ελλειμματικά ζώα (Ι-L) στα οποία η μορφαλογία των αστροκυττάρων είναι εξ’ 

αρχής διαφορετική στα φυσιολογικά ζώα, ενώ η αστρογλοίωση είναι έντονη και κατά την επαναμυελίνωση (L).  

 Τα ανοσοιστοχημικά αποτελέσματα για την ΜΒΡ πρωτεΐνη έδειξαν ότι ανεξάρτητα από το γενετικό 

υπόβαθρο, οι διαφορετικές ομάδες ζώων εμφανίζουν παρόμοιο βαθμό απο- και επαναμυελίνωσης, 

συμφωνώντας με τα αποτελέσματα της ιστολογικής χρώσης Luxol Fast Blue (Εικόνα 43).  

Παράλληλα με τα επίπεδα μυελίνωσης εξετάσθηκε και ο πληθυσμός των αστροκυττάρων μέσω της 

έκφρασης της πρωτεΐνης GFAP (Εικόνα 45). Τα αστροκύτταρα παίζουν έναν αρκετά σημαντικό ρόλο κατά 
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τη διαδικασία της απομυελίνωσης και του νευρωνικού εκφυλισμού. Στο φυσιολογικό ιστό εμφανίζονται 

διάσπαρτα κατά μήκος του μεσολοβίου (Εικόνα 45Α,Ε,Ι,Μ) παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια και 

εξασφαλίζοντας την ομοιόσταση ουσιών και ιόντων (Matsushima and Morell 2001). Κατά την 

απομυελίνωση του μεσολοβίου ο αριθμός των αστροκυττάρων αυξάνεται ενώ η μορφολογία τους 

μεταβάλλεται (διόγκωση των αστροκυττάρων και πολλαπλασιασμός των προεκβολών) συμβάλλοντας στο 

φαινόμενο της αστρογλοίωσης στο σημείο της βλάβης (Matsushima and Morell 2001).  

Συγκρίνοντας αρχικά την περιοχή του μεσολοβίου όλων των γονοτύπων πριν την έναρξη της χορήγησης της 

τοξίνης Cuprizone (Εικόνα 45Α,Ε,Ι,Μ), παρατηρούμε ότι στα Tag-1 
-/- 

ζώα, η μορφολογία του 

συγκεκριμένου κυτταρικού πληθυσμού διαφέρει από εκείνο των υπόλοιπων γονοτύπων (Εικόνα 45Ι). 

Συγκεκριμένα, τα αστροκύτταρα των TAG-1 ελλειμματικών ζώων παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό 

προεκβολών, γεγονός που είχε παρατηρηθεί και από τους Chatzopoulou et al. (Chatzopoulou et al. 2008).  

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επαγωγή της απομυελίνωσης του μεσολοβίου (4.5 εβδομάδες Cuprizone) έχει 

ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού των αστροκυττάρων στην περιοχή, φαινόμενο που γίνεται αρκετά πιο 

έντονο στις περιοχές εκτεταμένης βλάβης (Εικόνα 45, ένθετη εικόνα, L-lesion η οποία μαρκάρεται με 

διακεκομμένες γραμμές) και μετά το πέρας των 6 εβδομάδων Cuprizone (Εικόνα 45C,G,K,O). Η επαγωγή 

της  επαναμυελίνωσης συνεπάγεται και τη σταδιακή υποχώρηση της αστρογλοίωσης (Εικόνα 45D,H,L,P) η 

οποία όμως εξακολουθεί να είναι αρκετά έντονη στην περίπτωση των TAG-1 ελλειμματικών ζώων (Εικόνα 

45L).  

Με αντίστοιχο τρόπο εξετάσαμε και τα επίπεδα ενεργοποιημένης μικρογλοίας/μακροφάγων του μεσολοβίου 

σε κάθε στάδιο και στους διαφορετικούς γονότυπους. Στην εικόνα 45 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες από Tag-1
+/+

, Tag-1
+/-

, Tag-1
-/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)29

 ζώα στη φυσιολογική κατάσταση, 

στο στάδιο των έξι εβδομάδων όπου το φαινόμενο που εξετάζουμε είναι πιο έντονο και στο στάδιο των 

εννέα εβδομάδων.  



 
 

105 
 

 

Εικόνα 46: Ενεργοποιημένη μικρογλοία/ μακροφάγα κατά την απο- και επαναμυελίνωση. Ανοσοιστοχημική 

ανάλυση κρυοτομών μεσολοβίου με ειδικό αντίσωμα για την ενεργοποιημένη μικρογλοία/μακροφάγα IbaI. Τα 

φυσιολογικά επίπεδα μικρογλοίας διαφαίνονται σε καθέναν από τους τέσσερις γονοτύπους στα Α,D,G και J 

αντίστοιχα. Η ενεργοποιημένη μικρογλοία αυξάνεται σημαντικά τόσο σε πυκνότητα όσο και κυτταρικό μέγεθος μετά 

το πέρας των έξι εβδομάδων στις περιοχές απομυελίνωσης (Β,Ε,Η,Κ). Κατά την επαναμυελίνωση, η μικρογλοία 

σταδιακά υποχωρεί (C,F,I,L) σε όλους τους γονοτύπους, αν και στα αγρίου τύπου ζώα η μείωση φαίνεται μεγαλύτερη 

C. Το-Pro3 (μπλε): πυρήνες κυττάρων. Κλίμακα: 150μm. 

  

Η πρωτεΐνη IbaI έχει την ικανότητα πρόσδεσης ιόντων ασβεστίου και εκφράζεται σε μεγάλη ποσότητα από 

την ενεργοποιημένη μικρογλοία και τα μακροφάγα. Όπως και τα αστροκύτταρα, έτσι και ο συγκεκριμένος 

IbaI-θετικός πληθυσμός, υπό φυσιολογικές συνθήκες εντοπίζεται σε όλο το μήκος του μεσολοβίου (Εικόνα 
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46 A,D,G,J). Μετά το πέρας και της έκτης εβδομάδας χορήγησης Cuprizone, όπου η καταστροφή του 

ελύτρου είναι εκτεταμένη, ο συγκεκριμένος πληθυσμός ενεργοποιείται και πολλαπλασιάζεται εισρέοντας 

στην περιοχή της βλάβης (Εικόνα 46Β,Ε,Η,Κ). Όσο η επαναμυελίνωση επεκτείνεται και το έλυτρο επανα-

δημιουργείται, η ενεργοποιημένη μικρογλοία και τα μακροφάγα σταδιακά υποχωρούν, αν και η παρουσία 

της στο συγκεκριμένο στάδιο παραμένει έντονη σε όλους τους προς εξέταση γονοτύπους (Εικόνα 

46C,F,I,L). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων ζώων.  

 

Γ.5.3. 2 Πληθυσμοί ολιγοδενδροκυττάρων 

 

Ένας από τους σημαντικότερους κυττταρικούς πληθυσμούς στη διαδικασία της μυελίνωσης είναι εκείνος 

των ολιγοδενδροκυττάρων. Ο πληθυσμός αυτός, όπως αναφέρεται με λεπτομέρεια στην εισαγωγή της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής, αποτελείται από μικρότερους υπο-πληθυσμούς οι οποίοι 

αντικατοπτρίζουν και τα διάφορα στάδια διαφοροποίησης. Ο ίδιος πληθυσμός είναι και εκείνος ο οποίος 

στρατολογείται μεταξύ άλλων και στην περίπτωση της απομυελίνωσης. Χαρακτηριστικά, τα πρόδρομα 

ολιγοδενδροκύτταρα (OPCs) τα οποία εδράζουν τόσο στις κοιλιακές ζώνες όσο και ανενεργά σε όλο το 

μήκος της λευκής ουσίας, πολλαπλασιάζονται, διαφοροποιούνται προς ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα και 

στρατολογούνται στο σημείο της βλάβης όπου καλούνται να αντικαταστήσουν το κατεστραμμένο 

μυελινώδες έλυτρο. Παρόλα αυτά η διαδικασία της επαναμυελίνωσης τόσο στους ανθρώπους όσο και στα 

περισσότερα ζωικά μοντέλα παραμένει ελλιπής με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός λεπτότερου ελύτρου 

κατά την επαναμυελίνωση.  Tο μοντέλο της τοξικής απομυελίνωσης με τη βοήθεια της ουσίας Cuprizone 

έχει τη δυνατότητα εκτενούς επαναμυελίνωσης της λευκής ουσίας με την απομάκρυνση της τοξίνης. Με 

αυτό τον τρόπο οι ερευνητές είναι σε θέση να μελετήσουν το ρόλο μιας πληθώρας μορίων κατά την απο- 

και επαναμυελίνωση στο ίδιο ζωικό μοντέλο.  

Ώριμα Ολιγοδενδροκύτταρα 

Η επαγωγή της απομυελίνωσης στο συγκεκριμένο μοντέλο πραγματοποιείται με τον αποπτωτικό θάνατο 

των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων και την καταστροφή του ελύτρου της μυελίνης. Γνωρίζοντας ότι η TAG-

1 εκφράζεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα  και από το νευράξονα στην εμμύελη ίνα, αλλά και το ότι έλλειψη 

της πρωτεΐνης οδηγεί στην υπομυελίνωση του οπτικού νεύρου των τρωκτικών θέλαμε να δούμε κατά πόσο 

η απουσία ή η αποκλειστική έκφραση της TAG-1 από τα ολιγοδενδροκύτταρα θα επηρεάσει το 

συγκεκριμένο κυτταρικό πληθυσμό και τι αντίκτυπο θα έχει τόσο κατά την απομυελίνωση, όσο και κατά 

την επαναμυελίνωση του μεσολοβίου.  
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Ξεκινώντας την ανάλυσή μας επικεντρωθήκαμε στη μελέτη των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων του 

μεσολοβίου. Στο στάδιο αυτό τα κύτταρα χαρακτηρίζονται από την έκφραση του παράγοντα CC-1 (Εικόνα 

47).  Κατά συνέπεια εξετάσαμε τις μεταβολές του αριθμού των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων στους 

διαφορετικούς γονοτύπους και στα διαφορετικά πειραματικά στάδια (Εικόνα 47).  

 

Εικόνα 47: Ο πληθυσμός των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων στους διαφορετικούς γονοτύπους κατά την απο- 

και επαναμυελίνωση. Ανοσοιστοχημική ανάλυση κρυτομών μεσολοβίου με αντίσωμα ειδικό για τον παράγοντα CC-

1 (κόκκινο), ειδικό μάρτυρα των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων, σε όλους τους γονοτύπους και σε όλα τα πειραματικά 

στάδια. Με μπλε απεικονίζονται οι πυρήνες των κυττάρων (Το-Pro3). Στο φυσιολογικό ιστό, τα ώριμα 

ολιγοδενδροκύτταρα εντοπίζονται κατά μήκος του μεσολοβίου (Α,Ε,Ι,Μ). Μετά από 4.5 εβδομάδες χορήγησης της 

τοξίνης (B,F,J,N) η πυκνότητα των κυττάρων μειώνεται  σημαντικά στα Tag-1
+/+

, Tag-1
+/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)38 

ζώα (B,F,N). Αντίθετα, στα  Tag-1
-/-

 ζώα, ο αριθμός των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων παραμένει υψηλός (J) ενώ 

φαίνεται να μειώνεται μετά το τέλος και της έκτης πειραματικής εβδομάδας (Κ). Με το πέρας των έξι εβδομάδων 

(C,G,K,O), η πυκνότητα των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων αυξάνεται σε Tag-1
+/+

, Tag-1
+/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)38 

 

ενώ μειώνεται στα ομόζυγα ελλειμματικά ζώα (Κ). Κατά την επαναμυελίνωση (D,H,L,P), ο συγκεκριμένος 

πληθυσμός επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα σε όλους τους γονοτύπους. 
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Την ανοσοιστοχημική ανάλυση ακολούθησε και η ποσοτικοποίηση του αριθμού των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων 

ανά επιφάνεια σε όλους τους γονοτύπους (Εικόνα 49). Στην εικόνα48, με κόκκινα πλαίσια τονίζονται οι περιοχές τις 

ποσοτικοποίησης οι οποίες αντιστοιχούν και στις περιοχές στις οποίες εμφανίζονται και οι βλάβες.  

 

Εικόνα 48: Περιοχές ποσοτικοποίησης. Οβελιαία τομή πρόσθιου εγκεφάλου με χρώση της μυελίνης, Luxol Fast 

Blue. Στην εικόνα τονίζονται με κόκκινα πλαίσια οι περιοχές εμφάνισης απομυελινωτικών βλαβών και επομένως οι 

περιοχές καταμέτρησης της κυτταρικής πυκνότητας κατά την ποσοτικοποίηση. 

 

 

Εικόνα 49: Μεταβολές στον αριθμό των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων κατά την απο/επαναμυελίνωση. 

Ραβδόγραμμα του μέσου αριθμού CC-1-θετικών κυττάρων ανά περιοχή μεσολοβίου στους διαφορετικούς γονοτύπους 

(Two Way ANOVA, Bonferroni post-test, * p<0.05). 

 

Στο φυσιολογικό ιστό όλων των προς εξέταση γονοτύπων, τα ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα βρίσκονται 

διάσπαρτα κατά μήκος του μεσολοβίου (Εικόνα 47Α,Ε,Ι,Μ) ενώ οι γονότυποι δεν εμφανίζουν κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους όσον αφορά τον αρχικό αριθμό των κυττάρων αυτών (Εικόνα 
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47, untreated). Μετά από 4.5 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης της τοξίνης, η πυκνότητα των κυττάρων 

μειώνεται  σημαντικά στα Tag-1
+/+

, Tag-1
+/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)38 

ζώα  (Εικόνα 47B,F,N και Εικόνα 

49). Αντίθετα, στα Tag-1
-/-

 ζώα, ο αριθμός των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων παραμένει σημαντικά 

υψηλότερος από τους υπόλοιπους τρεις γονοτύπους (Εικόνα 47J και Εικόνα 49). Στο τέλος και της έκτης 

πειραματικής εβδομάδας η απομυελίνωση είναι εκτεταμένη ενώ αρχίζει τοπικά να πραγματοποιείται μικρής 

έκτασης επαναμυελίνωση η οποία διαφαίνεται και από την αύξηση του αριθμού των ώριμων 

ολιγοδενδροκυττάρων στην περιοχή του μεσολοβίου σε Tag-1
+/+

, Tag-1
+/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)38 

ζώα 

(Εικόνα 47C,G,O και Εικόνα 49).  Αντίθετα, στο συγκεκριμένο χρονικό στάδιο η πυκνότητα των ώριμων 

ολιγοδενδροκυττάρων μειώνεται σημαντικά στα ομόζυγα ελλειμματικά ζώα (Εικόνα 47Κ και Εικόνα 49) 

ενώ διατηρείται σε χαμηλότερα των άλλων γονοτύπων επίπεδα και κατά την επαναμυελίνωση του 

μεσολοβίου (Εικόνα 47D,H,L,P και Εικόνα 49). 

  

Πρόδομα ολιγοδενδροκύτταρα  

Έως τώρα δείξαμε ότι όλες οι ζωικές ομάδες ακολουθούν παρόμοιο πρότυπο απομυελίνωσης και 

επαναμυελίνωσης, ενώ σε όλα εμφανίζεται το φαινόμενο της αστρογλοίωσης και της εισροής της 

ενεργοποιημένης μικρογλοίας στην απομυελινωτική περιοχή. Παρόλα αυτά στα TAG-1 ομόζυγα 

ελλειμματικά ζώα ο αριθμός των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων εμφανίζεται αρκετά πιο υψηλός σε σχέση 

εκείνο των υπολοιπων γονοτύπων μετά από 4.5 εβδομάδες cuprizone.   

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαφορά στραφήκαμε προς τον πληθυσμό των πρόδρομων 

ολιγοδενδροκυττάρων του μεσολοβίου. Τα πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα εντοπίζονται φυσιολογικά στην 

κοιλιακή ζώνη του τελεγκεφάλου και σε μικρό αριθμό «ανενεργά» κατά μήκος του μεσολοβίου ενώ 

χαρακτηρίζονται από την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα PDGFRα (Platelet-Derived Growth Factor 

Receptor α). (Kessaris et al. 2008; Richardson et al. 2006; Rivers et al. 2008). Σε περίπτωση 

απομυελίνωσης, τα πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται προς ώριμα 

με σκοπό την επαναμυελίνωση. Θέλοντας να εξακριβώσουμε αν ο πληθυσμός αυτός μεταβάλεται με 

διαφορετικό τρόπο στους γονοτύπους μας  χρησιμοποιήσαμε ένα ειδικό αντίσωμα ενάντια στο μεταγραφικό 

παράγοντα PDGFRα, με αποτέλεσμα να χαρτογραφήσουμε το συγκεκριμένο κυτταρικό πληθυσμό στην 

περιοχή του μεσολοβίου σε όλους τους γονοτύπους και σε όλα τα πειραματικά στάδια. Στην παρακάτω 

εικόνα παρουσιάζονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες του μεσολοβίου από κάθε γονότυπο ξεχωριστά 

(Εικόνα 50).  
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Εικόνα 50: Ο πληθυσμός των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων στους διαφορετικούς γονοτύπους κατά την 

απο- και επαναμυελίνωση. Ανοσοιστοχημική ανάλυση κρυτομών μεσολοβίου με αντίσωμα ειδικό για το 

μεταγραφικό παράγοντα PDGFRα (πράσινο), ειδικό μάρτυρα των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων, σε όλους τους 

γονοτύπους και σε όλα τα πειραματικά στάδια. Με μπλε απεικονίζονται οι πυρήνες των κυττάρων (Το-Pro3). Στο 

φυσιολογικό ιστό, τα πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα εντοπίζονται κατά μήκος του μεσολοβίου (Α,Ε,Ι,Μ). Μετά από 

4.5 εβδομάδες χορήγησης της τοξίνης (B,F,J,N) η πυκνότητα των κυττάρων αυξάνεται σημαντικά με τα Tag-1
+/+

  και  

Tag-1
+/-

 ζώα να φαίνεται να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Με το πέρας των έξι εβδομάδων (C,G,K,O), η 

πυκνότητα παραμένει μεγαλύτερη της φυσιολογικής, αλλά  φαίνεται να μειώνεται σε Tag-1
+/+

,  Tag-1
+/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)29 

ζώα. Τέλος, κατά την επαναμυελίνωση (D,H,L,P), ο συγκεκριμένος πληθυσμός μειώνεται σημαντικά σε 

όλους τους γονοτύπους. 

 

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, τα πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα εντοπίζονται φυσιολογικά κατά μήκος 

του μεσολοβίου σε όλους τους γονοτύπους, χωρίς κάποια εμφανή διαφορά μεταξύ τους (Εικόνα 

50Α,Ε,Ι,Μ). Η έναρξη της απομυελίνωσης ξεκινά μετά την τρίτη εβδομάδα συνεχούς χορήγησης τοξίνης 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Matsushima and Morell 2001). Επομένως 4.5 εβδομάδες μετά, η 
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απομυελίνωση είναι εκτεταμένη ενώ ο πληθυσμός των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων έχει 

στρατολογηθεί στο σημείο της βλάβης στο μεσολόβιο. Η αύξηση της πυκνότητας των PDGFRα-θετικών 

κυττάρων είναι εμφανής τόσο στα  Tag-1
+/+

  και  Tag-1
+/-

 ζώα (Εικόνα 50B,F) και σε μικρότερο βαθμό 

στους υπόλοιπους γονοτύπους (Εικόνα 50J,N). Με το πέρας και της έκτης πειραματικής εβδομάδας (Εικόνα 

50C,G,K,O) η πυκνότητα εμφανίζεται μειωμένη σε Tag-1
+/+

  και  Tag-1
+/-

 ζώα (Εικόνα 50C,G), με 

παράλληλη μικρή αύξηση σε ελλειμματικά και διαγονιδιακά ζώα (Εικόνα 50K,O). Κατά την 

επαναμυελίνωση (9 εβδομάδες) η πυκνότητα των πρόδρομων κυττάρων μειώνεται αρκετά σε όλους τους 

γονοτύπους (Εικόνα 50D,H,L,P) και φτάνει σε επίπεδα  παρόμοια με τη φυσιολογική κατάσταση.  

Αντίστοιχες μετρήσεις με των CC-1-θετικών κυττάρων πραγματοποιήθηκαν και σε αυτή την περίπτωση. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται πιο κάτω με τη μορφή ραβδογραμμάτων ανά γονότυπο και 

ανά πειραματικό στάδιο. 

 

 

 

Εικόνα 51: Ποσοτικοποίηση των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων στους διαφορετικούς γονοτυπους κατά την 

απο/επαναμυελίνωση. Ραβδόγραμμα της πυκνότητας των PDGFRα-θετικών κυττάρων όπου παρουσιάζονται 
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ομαδοποιημένοι οι ξεχωριστοί γονότυποι ανά πειραματικό στάδιο. (Two Way ANOVA, Bonferroni post-test, * 

p<0.05). 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν ότι η πυκνότητα των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων δεν 

παρουσιάζει διαφορά μεταξύ των γονοτύπων στο ενήλικο μεσολόβιο (Εικόνα 51). Στην οξεία φάση της 

απομυελίνωσης με το πέρας των 4.5 εβδομάδων Cuprizone ο αριθμός των αγρίου τύπου ζώων αυξάνεται 

σημαντικά (Εικόνα 51) και παραμένει υψηλός μέχρι και το τέλος της έκτης εβδομάδας (Εικόνα 51). Η 

επαναμυελίνωση του ιστού (9 εβδομάδες) οδηγεί στη μείωση της πυκνότητας των συγκεκριμένων κυττάρων 

τα οποία καθόλη την πορεία της επαναμυελίνωσης διαφοροποιούνται προς ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα και 

παύουν να εκφράζουν PDGFRa (Εικόνα 51). Σε αντίθεση με τα αγρίου τύπου και τα ετερόζυγα ζώα τα 

οποία δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές, στα Tag-1
-/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)  

ζώα δεν εμφανίζεται 

αντίστοιχη αύξηση της κυτταρικής πυκνότητας (Εικόνα 51). Τα επίπεδα των πρόδρομων κυττάρων σε 

ελλειμματικά και διαγονιδιακά ζώα κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με τους αντίστοιχους μάρτυρες 

(Εικόνα 35). Με το πέρας των 6 εβδομάδων  τα PDGFRα-θετικά κύτταρα αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται 

σε αγρίου τύπου και ετερόζυγα ζώα, ενώ αυξάνονται στα ελλειμματικά σε σχέση με τις 4,5 εβδομάδες. 

Παρόλα αυτά οι τιμές των τελευταίων είναι σημαντικά μειωμένες (Εικόνα 51). Στα Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)  

ζώα 

εξαιτίας της ετερογένειας μεταξύ των ζώων τα αποτελέσματα δεν είναι σαφή στο συγκεκριμένο στάδιο. 

Τέλος, κατά την επαναμυελίνωση, ο αριθμός των PDGFRα – θετικών κυττάρων επανέρχεται σε παρόμοια 

με το φυσιολογικό επίπεδα, χωρίς κάποια χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ των γονοτύπων  (Εικόνα 51).  

Olig2-θετικά ολιγοδενδροκύτταρα 

Ο μεταγραφικός παράγοντας Olig2, αρχίζει να εκφράζεται στα ολιγοδενδροκύτταρα από το στάδιο των 

πρόδρομων κυττάρων μέχρι και στο στάδιο των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων. Για να μπορέσουμε να 

έχουμε μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με την επίδραση της  TAG-1 στη συγκεκριμένη κυτταρική ομάδα, 

πραγματοποιήσαμε μια αντίστοιχη με τις παραπάνω ανοσοιστοχημική ανάλυση με αντίσωμα ειδικό για το 

συγκεκριμένο μόριο (Εικόνα 52). Στη συνέχεια ποσοτικοποιήσαμε αντίστοιχα τον αριθμό των Olig2-

θετικών ολιγοδενδροκυττάρων του μεσολοβίου ανά περιοχή (Εικόνα 53). Με αυτό τον τρόπο θέλαμε να  

παρακολουθήσουμε τον πληθυσμό των ολιγοδενδροκυττάρων σε όλα τα στάδια της διαφοροποιησής τους 

από το στάδιο των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων ως και την ώριμη μορφή τους.  
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Εικόνα 52: Ο πληθυσμός των Olig2-θετικών ολιγοδενδροκυττάρων στους διαφορετικούς γονοτύπους κατά την 

απο- και επαναμυελίνωση. Ανοσοιστοχημική ανάλυση κρυτομών μεσολοβίου με αντίσωμα ειδικό για το 

μεταγραφικό παράγοντα Olig2 (πράσινο), σε όλους τους γονοτύπους και τα πειραματικά στάδια. Με μπλε 

απεικονίζονται οι πυρήνες των κυττάρων (Το-Pro3). Στο φυσιολογικό ιστό, τα ολιγοδενδροκύτταρα εντοπίζονται 

κατά μήκος του μεσολοβίου (Α,Ε,Ι,Μ). Μετά από 4.5 εβδομάδες χορήγησης της τοξίνης (B,F,J,N) η πυκνότητα των 

κυττάρων εμφανίζεται μειωμένη σε όλους τους γονοτύπους. Με το πέρας των έξι εβδομάδων (C,G,K,O), τα Olig2-

θετικά κύτταρα φαίνεται να διατηρούν παρόμοιους αριθμούς με των 4.5 εβδομάδων σε  Tag-1
+/+

 και  Tag-1
+/-

 ζώα 

(B,F), ενώ εμφανίζονται μειωμένοι σε Tag-1
-/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)38 

ζώα (Κ,Ο). Κατά την επαναμυελίνωση 

(D,H,L,P), ο συγκεκριμένος πληθυσμός δεν παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των γονοτύπων. 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται πιο κάτω με τη μορφή ραβδογραμμάτων ανά γονότυπο 

και ανά πειραματικό στάδιο (Εικόνα 53). 
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Εικόνα 53: Ποσοτικοποίηση των Olig2-θετικών ολιγοδενδροκυττάρων στους διαφορετικούς γονοτυπους κατά 

την απο/επαναμυελίνωση. Ραβδόγραμμα της πυκνότητας των Olig2-θετικών κυττάρων όπου παρουσιάζονται 

ομαδοποιημένοι οι ξεχωριστοί γονότυποι ανά πειραματικό στάδιο. (Two Way ANOVA, Bonferroni post-test, * 

p<0.05). 

 

Με τον παραπάνω τρόπο θέλαμε να έχουμε μια γενική εικόνα του συνολικού αριθμού των 

ολιγοδενδροκυττάρων σε κάθε περίπτωση και σε κάθε γονότυπο. Παρόλα αυτά η ετερογένεια του 

πληθυσμού που περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαφοροποίησης και επιπρόσθετα οι αποκλίσεις μεταξύ των 

ζώων σε κάθε ομάδα ξεχωριστά δυσχεραίνουν τη διαξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων μιας η σύγκριση 

μεταξύ των γονοτύπων δεν προσδίδει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά (Εικόνα 53). Συνολικά, ο 

πληθυσμός των ολιγοδενδροκυττάρων φαίνεται να μειώνεται σταδιακά σε όλους τους γονοτύπους σε σχέση 

με τη φυσιολογική κατάσταση πριν την προσθήκη της τοξίνης, μέχρι και το στάδιο της επαναμυελίνωσης. 
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Γ.6. Ανοσοιστοχημική ανάλυση των περικομβικών περιοχών των εμμύελων ινών των γονοτύπων 

 

Το τελικό τμήμα των αποτελεσμάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής συμπεριλαμβάνει τα 

αποτελέσματα της ανοσοιστοχημικής ανάλυσης κρυοτομών μεσολοβίου των παραπάνω γονοτύπων για τις 

περικομβικές πρωτεΐνες Caspr, Caspr2 και VGKCs. Όπως και στην περίπτωση του αγρίου τύπου ζώου που 

περιγράφεται στην εικόνα 41, έτσι και σ’ αυτή την περίπτωση, οβελιαίες τομές μεσολοβίου από Tag-1
+/+

, 

Tag-1
+/-

, Tag-1
-/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)29

  και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)38

 ζώα αναλύονται ανοσοιστοχημικά 

αρχικά με ειδικά αντισώματα για την παρακομβική πρωτεΐνη Caspr και την πρωτεΐνη της εγγύς της 

παρακομβικής περιοχής Caspr2 (Εικόνα 54). 

 

Εικόνα 54: Μελέτη των πρωτεϊνών Caspr και Caspr2 στους διάφορους γονοτύπους στο μοντέλο Cuprizone. 

Ανοσοιστοχημική ανάλυση κρυοτομών μεσολοβίου με αντισώματα για την παρακομβική Caspr (κόκκινο) και για την 

Caspr2 (πράσινο). Η πορεία των δύο πρωτεϊνών στο Tag-1
+/+ 

 ζώο παρουσιάζεται στα A,E,I,M.  Παρόμοια τρόπο  με 
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εκείνο των Tag-1
+/+ 

 αποδιάταξης και επαναδιάταξης των περικομβικών πρωτεϊνών συναντάμε στα Tag-1
+/- 

(B,F,J,N) 

και στις 2 σειρές διαγονιδιακών ζώων (εδώ παρουσιάζεται μόνο η Tag-1-/-;plp
Tg(rTag-1)29 

) (D,H,L,P). Συνοπτικά οι 

παρακομβική πρωτεΐνη Caspr αποδιατάσσεται διαδοχικά μεταξύ των 4.5 και 6 εβδομάδων συνεχούς χορήγησης 

Cuprizone, ενώ η πρωτεΐνη Caspr2 διαχέεται επίσης και σταδιακά εξαφανίζεται από την εγγύς της παρακομβικής 

περιοχή. Κατά την επαναμυελίνωση (9 εβδομάδες-9 weeks), τόσο η Caspr όσο και η Caspr2 συσσωρεύονται στη 

φυσιολογική τους θέση. Στα Tag-1
-/-

 ζώα, η απουσία της Caspr2 εξαιτίας της έλλειψης της TAG-1, δε φαίνεται να 

επηρεάζει το βαθμό αποδιάταξης και επαναδιάταξης της παρακομβικής Caspr (C,G,K,O). 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στα Tag-1
+/+

 ζώα μετά το πέρας 4.5 εβδομάδων συνεχούς χορήγησης της 

τοξίνης στην τροφή των πειραματοζώων, ο αριθμός των σωστά οργανωμένων παρακομβικών περιοχών 

μειώνεται σημαντικά και η πρωτεΐνη Caspr2 χάνει σημαντικά τον σωστό εντοπισμό της στην εγγύς της 

παρακομβικής περιοχή (Εικόνα 54A,E). Μετά το πέρας και της έκτης εβδομάδας, η παρακομβική Caspr 

είναι ακόμα αποδιατεταγμένη ενώ η Caspr2 απουσιάζει από τη φυσιολογική της θέση (Εικόνα 54I). Τελικά,  

οι εμμύελες ίνες αναδιοργανώνονται όταν επιτραπεί η εκτενής επαναμυελίνωση του μεσολοβίου με την 

απομάκρυνση της τοξίνης (9 εβδομάδες, Εικόνα 54M). Παρόμοια εικόνα με εκείνη των Tag-1
+/+

  έχουμε 

και για τα Tag-1
+/- 

(Εικόνα 54B,F,J,N) ζώα αλλά και για τις 2 σειρές διαγονιδιακών ζώων (εδώ 

παρουσιάζεται μόνο η Tag-1-/-;plp
Tg(rTag-1)29

 ) (Εικόνα 54D,H,L,P) που εκφράζουν την TAG-1 μόνο από τα 

ολιγοδενδροκύτταρα. Στα Tag-1
-/-

 ζώα, η απουσία της Caspr2 εξαιτίας της έλλειψης της TAG-1, δε φαίνεται 

να επηρεάζει το βαθμό αποδιάταξης και επαναδιάταξης της παρακομβικής Caspr (Εικόνα 54 C,G,K,O). Αν 

και από τις ίνες παύει να εντοπίζεται η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, το γεγονός αυτό δε φαίνεται να επηρεάζει 

την επαναμυελίνωση των ινών του μεσολοβίου.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η έλλειψη της TAG-1 ή η έκφραση της αποκλειστικά από τα 

ολιγοδενδροκύτταρα δεν επηρεάζουν το βαθμό αποδιάταξης και αναδιοργάνωσης των ινών σε συνθήκες 

απομυελίνωσης/ επαναμυελίνωσης. Παράλα αυτά έχει αναφερθεί στο παρελθόν, ότι οι VGKCs βρίσκονται 

διάχυτοι προς το μεσοκομβικό τμήμα απουσία της TAG-1 (Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2003; 

Tzimourakas et al. 2007), ενώ η γλοιακά εκφραζόμενη πρωτεΐνη είναι ικανή να επαναφέρει τους διαύλους 

στη σωστή τους θέση πάνω στην εμμύελη ίνα (Savvaki et al. 2010). Επιπρόσθετα στα Tag-1
+/+

  ζώα, οι 

δίαυλοι καλίου βρίσκονται διάχυτοι κατά την απομυελίνωση κατά μήκος της ίνας. Πώς επηρεάζονται οι 

VGKCs στους διάφορους γονοτύπους στο μοντέλο Cuprizone;  

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα πραγματοποιήσαμε μια παρόμοια με την παραπάνω 

ανοσοιστοχημική ανάλυση αυτή τη φορά με ειδικό αντίσωμα για την Caspr και για τους διαύλους καλίου- 

VGKCs (Εικόνα 55). 
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Εικόνα 55: Μελέτη των πρωτεϊνών Caspr και VGKCs στους διάφορους γονοτύπους στο μοντέλο Cuprizone. 

Ανοσοιστοχημική ανάλυση κρυοτομών μεσολοβίου με αντισώματα για την παρακομβική Caspr (κόκκινο) και για 

τους VGKCs (πράσινο). Η πορεία των δύο πρωτεϊνών στο Tag-1
+/+ 

 ζώο παρουσιάζεται στα A,E,I,M.  Παρόμοια 

τρόπο  με εκείνο των Tag-1
+/+ 

 αποδιάταξης και επαναδιάταξης των περικομβικών πρωτεϊνών συναντάμε στα Tag-1
+/- 

(B,F,J,N) και στις 2 σειρές διαγονιδιακών ζώων (εδώ παρουσιάζεται μόνο η Tag-1-/-;plp
Tg(rTag-1)29 

) (D,H,L,P). 

Συνοπτικά οι παρακομβική πρωτεΐνη Caspr αποδιατάσσεται διαδοχικά μεταξύ των 4.5 και 6 εβδομάδων συνεχούς 

χορήγησης Cuprizone, ενώ οι VGKCs διαχέονται σταδιακά προς το μεσοκομβικό τμήμα και την παρακομβική 

περιοχή. Κατά την επαναμυελίνωση (9 εβδομάδες-9 weeks), τόσο η Caspr όσο και οι VGKCs συσσωρεύονται στη 

φυσιολογική τους θέση. Στα Tag-1
-/-

 ζώα, οι δίαυλοι βρίσκονται διάχυτοι προς το μεσοκομβικό τμήμα κάτι που 

διατηρείται και κατά την απομυελίνωση (C,G,K ). Αντίθετα, κατά την επαναμυελίνωση (P) οι δίαυλοι βρίσκονται σε 

μεγάλο ποσοστό εντοπισμένοι στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή παρόλη την απουσία της TAG-1 από την 

εμμυέλη ίνα. 

Στα Tag-1
+/+

 ζώα μετά το πέρας 4.5 εβδομάδων συνεχούς χορήγησης της τοξίνης στην τροφή των 

πειραματοζώων, οι VGKCs βρίσκονται διάχυτοι κυρίως προς το μεσοκομβικό τμήμα (Εικόνα 55A,E). Μετά 

το πέρας και της έκτης εβδομάδας, η διάχυση επεκτείνεται και προς την παρακομβική περιοχή (Εικόνα 55I). 

Τελικά,  οι εμμύελες ίνες αναδιοργανώνονται και πλησιάζουν τη φυσιολογική εικόνα όταν επιτραπεί η 
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εκτενής επαναμυελίνωση του μεσολοβίου με την απομάκρυνση της τοξίνης (9 εβδομάδες, Εικόνα 55M). 

Παρόμοια με εκείνη των Tag-1
+/+

  έχουμε και για τα Tag-1
+/- 

(Εικόνα 55B,F,J,N) ζώα αλλά και για τις 2 

σειρές διαγονιδιακών ζώων (Εικόνα 55D,H,L,P) . 

Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της Caspr2, στα Tag-1
-/-

 ζώα, οι VGKCs είναι διάχυτοι προς το 

μεσοκομβικό τμήμα μετά από 4.5 εβδομάδες (Εικόνα 55G) αλλά από το πέρας των 6 εβδομάδων χορήγησης 

της τοξίνης, η διάχυση αυτή φαίνεται να μειώνεται με αποτέλεσμα οι δίαυλοι να εμφανίζονται σε αρκετές 

περιοχές λιγότερο διάχυτοι απ’ ότι στις 4.5 εβδομάδες (Εικόνα 55K). Η απομάκρυνση της τοξίνης από την 

τροφή και το πέρας 3 επιπλέον εβδομάδων είχε ως αποτέλεσμα την επαναμυελίνωση των ινών (Εικόνα 

55O). Σε αυτή την περίπτωση όμως οι δίαυλοι εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό αναδιοργάνωσης και 

επανασυσσώρευσης στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή, παρόλη την έλλειψη της TAG-1 πρωτεΐνης από 

την εμμύελη ίνα (Εικόνα 55O).  Μάλιστα, ποσοτικοποίηση της επανασυσσώρευσης των διαύλων μεταξύ 

της φυσιολογικής κατάστασης και της επαναμυελίνωσης έδειξε ότι οι VGKCs επανασυσσωρεύονται στην 

εμμύελη ίνα κατά την επαναμυελίνωση σε βαθμό μεγαλύτερο από το χωρίς προσθήκη τοξίνης-untreated 

στάδιο των Tag-1
-/-

 ζώων (Εικόνα 56). 

 

Εικόνα 56: Επανασυσσώρευση των διαύλων καλίου VGKCs κατά την επαναμυελίνωση στα Tag-1
-/- 

ζώα. 

Ραβδόγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται ο λόγος των σωστά εντοπισμένων VGKCs προς το συνολικό αριθμό των 

παρακομβικών περιοχών στα ελλειμματικά ζώα και σύγκρισή τους με την αντίστοιχη τιμή στο στάδιο της 

επαναμυελίνωσης (t-test,* p<0.05).  
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Δ. Συζήτηση 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τον τύπο των αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών της 

εμμύελης ίνας σε συνθήκες απομυελίνωσης αλλά και επαναμυελίνωσης του ΚΝΣ. Η ανάλυση 

πραγματοποιείται τόσο σε φυσιολογικά ζώα όσο και σε στελέχη μυών που φέρουν διαφορετικές αλλοιώσεις 

του γονιδίου του νευρωνικού μορίου κυτταρικής συνάφειας της εγγύς της παρακομβικής περιοχής, TAG-

1/Contactin-2. Με αυτή τη μελέτη χαρτογραφούμε το πλήθος και τον τύπο των μεταβολών στην μοριακή 

αρχιτεκτονική των εμμύελων ινών, εστιάζοντας στα μόρια που δομούν το πολύ-πρωτεϊνικό σύμπλοκο της 

εγγύς της παρακομβικής περιοχής. Τέλος προσπαθούμε να διερευνήσουμε τον ακριβή ρόλο του μορίου της 

TAG-1 πρωτεΐνης στις παραπάνω παθολογικές συνθήκες μελετώντας τις συνέπειες που μπορεί να 

επιφέρουν οι διάφορες αλλοιώσεις της στη μοριακή αρχιτεκτονική της ίνας σε συνθήκες από- και 

επαναμυελίνωσης. Στο πρώτο τμήμα της συζήτησης αναφέρονται τα είδη των γενετικά τροποποιημένων 

μυών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη και ο ρόλος της γλοιακά εκφραζόμενης TAG-1 στο 

περιφερικό σε σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα των Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 ζώων.  

 

Δ.1. Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

: Η εγγύς της παρακομβικής περιοχή σε ΚΝΣ και ΠΝΣ. 

 

Κατά τη διαδικασία της μυελίνωσης το γλοιακό κύτταρο έρχεται σε άμεση επαφή με το νευράξονα μέσω 

της δημιουργίας συγκεκριμένων πρωτεϊνικών συμπλόκων (Susuki and Rasband 2008; Zoupi et al. 2011). Η 

συγκεκριμένη αλληλεπίδραση οδηγεί στην επέκταση του γλοιακού κυττάρου κατά μήκος του άξονα και στη 

σταδιακή περιέλιξή του γύρω από αυτόν μέχρις ότου σχηματιστεί το πλήρες έλυτρο της μυελίνης (Εικόνα 

57). Στο ΠΝΣ, η επαφή του κυττάρου με τον άξονα πραγματοποιείται αρχικά μέσω των παρακομβικών 

περιοχών, οι οποίες διαδοχικά θα σχηματίσουν τόσο τον ώριμο κόμβο του Ranvier όσο και τη γειτονική, 

εγγύς της παρακομβικής περιοχή πάνω στην ίνα. Στην τελευταία, δημιουργείται ένα επιπλέον σημείο 

επαφής μεταξύ του άξονα και της γλοίας με τη φυσική αλληλεπίδραση των μορίων κυτταρικής συνάφειας, 

TAG-1/Contactin-2 και Caspr2 με τους  τασεοελεγχόμενους διαύλους καλίου (VGKCs) (Poliak et al. 2003) 

(Traka et al. 2002; Traka et al. 2003). Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας έδειξαν ότι το νευρωνικό 

μόριο κυτταρικής συνάφειας TAG-1/Contactin-2 εκφράζεται τόσο από τα κύτταρα της γλοίας 

(ολιγοδενδροκύτταρα στο ΚΝΣ και κύτταρα Schwann στο ΠΝΣ) όσο και από τον άξονα των εμμύελων ινών 

(Traka et al. 2002; Traka et al. 2003).  



 
 

120 
 

 

Εικόνα 57: Το σύνολο των γνωστών μορίων που διαμεσολαβούν τις αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις κατά 

μήκος της εμμύελης ίνας (Zoupi et al. 2011) 

Παράλληλα, η δημιουργία των Tag-1
-/-

 ζώων μας έδωσε τη δυνατότητα μελέτης μιας πληθώρας φαινοτύπων 

που σχηματίζονται από την έλλειψη της πρωτεΐνης (Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2002; Traka et al. 

2003). Η συμπεριφορική ανάλυση των ελλειμματικών μυών έδειξε ότι αν και έχουν τη δυνατότητα να ζουν 

και να αναπαράγονται φυσιολογικά, εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα, μνήμης, μάθησης  και συντονισμού 

των κινήσεων (Savvaki et al. 2008) ενώ πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι το οπτικό τους νεύρο  είναι 

σημαντικά υπομυελινωμένο (Chatzopoulou et al. 2008).  

Στο επίπεδο των περικομβικών περιοχών στην εμμύελη ίνα, τα Tag-1
-/-

 ζώα εμφανίζουν άθικτες 

παρακομβικές περιοχές όπως και καλά οργανωμένους κόμβους του Ranvier (Savvaki et al. 2008; Traka et 

al. 2003). Στις εγγύς της παρακομβικής περιοχές, η απουσία της TAG-1 οδηγεί στην αποδιοργάνωση του 

συμπλόκου με αποτέλεσμα την απουσία της Caspr2 από την περιοχή και την παράλληλη διάχυση των 

διαύλων καλίου προς το μεσοκομβικό τμήμα (Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2003). Παρόμοιος 

φαινότυπος με εκείνο των Tag-1
-/-

  ζώων έχει παρατηρηθεί και στα αντίστοιχα Caspr2
-/-

 ζώα (Poliak et al. 

2003). 

Σειρά in vitro πειραμάτων έδειξε ότι η TAG-1 έχει τη δυνατότητα ομοφιλικής αλληλεπίδρασης με τον εαυτό 

της μέσω των FN-like δομών, ενώ μέσω των Ig- περιοχών μπορεί και αλληλεπιδρά με τα άλλα δύο μόρια 

του συμπλόκου (Pavlou et al. 2002; Tzimourakas et al. 2007). Η αρχική μας υπόθεση λοιπόν σχετικά με τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης των μορίων στην εγγύς της παρακομβικής περιοχής περιγράφεται στο ακόλουθο 

σχήμα (Σχήμα 4) 
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Σχήμα 4: Μοντέλο αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής που προκύπτει από τα in 

vitro  πειράματα του εργαστηρίου μας.  

 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η πρωτεΐνη TAG-1 που εκφράζεται από το κύτταρο της γλοίας 

αλληλεπιδρά ομοφιλικά με το αντίστοιχο μόριο της TAG-1 που εκφράζεται από τον άξονα. Η 

αλληλεπίδραση αυτή η οποία επιτυγχάνεται μέσω των φιμπρονεκτινικών περιοχών της πρωτεΐνης 

δημιουργεί ένα επιπλέον σημείο επαφής μεταξύ του άξονα και της γλοίας, ενώ οι ανοσοσφαιρινικές 

περιοχές της TAG-1, αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη Caspr2 και τους διαύλους καλίου (VGKCs) στον 

άξονα.  

Έως και σήμερα η TAG-1 είναι το μόνο ταυτοποιημένο μόριο κυτταρικής συνάφειας που εκφράζεται από το 

γλοιακό κύτταρο στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή. Μέχρι στιγμής όμως δεν είναι γνωστό αν ο ρόλος 

της διαφέρει από την αξονικά εκφραζόμενη TAG-1.  Για να εξακριβώσουμε τον ξεχωριστό ρόλο μεταξύ της 

γλοιακής και αξονικής πρωτεΐνης δημιουργήσαμε στο εργαστήριό μας μία γενετική κατασκευή η οποία 

έφερε την ομόλογη πρωτεΐνη του αρουραίου (rTAG-1) κάτω από τον υποκινητή του Plp γονιδίου. Η 

κατασκευή αυτή στη συνέχεια ενέθηκε σε βλαστοκύστες θηλυκών μυών, ενώ οι απόγονοί τους 

διασταυρώθηκαν εκ νέου με Tag-1
-/-

 ζώα. Από την προηγούμενη διασταύρωση προέκυψαν τέσσερις σειρές 

διαφορετικών ζώων στις οποίες είχε πλέον επιτευχθεί η αποκλειστική έκφραση της rTAG-1 από τα κύτταρα 

της γλοίας με παράλληλη απουσία της πρωτεΐνης από τον άξονα (Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

).  

Η έκφραση της γλοιακής μορφής της TAG-1 στο ΚΝΣ είναι δυνατόν να διασώσει το συμπεριφορικό 

φαινότυπο των ομόζυγα ελλειμματικών ζώων. Επιπρόσθετα, η γλοιακή έκφραση είναι αρκετή στο να 

επαναφέρει το πάχος του μυελινώδους ελύτρου σε παρόμοια με το φυσιολογικό επίπεδα, εξαλείφοντας έτσι 
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την υπομυελίνωση του οπτικού νεύρου. Σε μοριακό επίπεδο, η γλοιακή TAG-1 επαναφέρει τον εντοπισμό 

τόσο της αξονικής Caspr2 όσο και των VGKCs στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή σε όλες τις 

εξεταζόμενες περιοχές του ΚΝΣ, αλληλεπιδρώντας άμεσα μεταξύ τους (ανάλυση από τη Μ.Σαββάκη).  

Στο ΚΝΣ,η μελέτη των Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 ζώων διαμορφώνει το Σχήμα 4 ως εξής:    

 

Σχήμα 5: Προτεινόμενο μοντέλο 2 περιπτώσεων της δράσης της γλοιακής TAG-1 στο ΚΝΣ. Σύμφωνα με το νέο 

μοντέλο που διαμορφώνεται από την ανάλυση των διαγονιδιακών ζώων η γλοιακή TAG-1 είτε έχει τη δυνατότητα in 

trans αλληλεπίδρασης με την Caspr2 και τους VGKCs στον άξονα μέσω των ανοσοσφαιρινικών περιοχών (μπλε 

κύκλοι), είτε η γλοιακή TAG-1 αποκόπτεται από τη μεμβράνη και σχηματίζει ομοδιμερές με την προσδεδεμένη TAG-

1 στη γλοιακή μεμβράνη, ενώ οι ελεύθερες ανοσοσφαιρινικές περιοχές της πρώτης αλληλεπιδρούν με τα άλλα δύο 

μόρια.  

Σύμφωνα με τη νέα μας υπόθεση, μια πιθανότητα είναι ότι η διαγονιδιακή TAG-1 μπορεί να έχει τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης in trans μέσω των ανοσοσφαιρινικών της περιοχών με τους φυσικούς της 

συνδέτες Caspr2, VGKCs στον άξονα.  

Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι η γλοιακή rTAG-1 αρχικά αποκόπτεται από τη μεμβράνη και 

απελευθερώνεται στον περιαξονικό χώρο. Εκεί έχει τη δυνατότητα σχηματισμού ομοδιμερών με την rTAG-

1 που παραμένει στη μεμβράνη μέσω των FN-III like περιοχών ενώ οι ανοσοσφαιρινικές περιοχές 

αλληλεπιδρούν με την Caspr2 και τους VGKCs στον άξονα. Η δεύτερη υπόθεση προκύπτει και από το 

γεγονός ότι η διαγονιδιακή TAG-1 ανιχνεύτηκε στο θρεπτικό μέσο  καλλιεργειών ολιγοδενδροκυττάρων 

από το ΚΝΣ των Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

  (Ανάλυση Μ.Σαββάκη).   

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η πρωτεΐνη PLP εκφράζεται και από το ΠΝΣ αλλά παραμένει στο χώρο γύρω 

από τον πυρήνα χωρίς να μεταφέρεται στην πλασματική μεμβράνη. Μέχρις στιγμής δεν είναι γνωστός ο 

ρόλος της παρουσίας της στα κύτταρα Schwann (Macklin et al. 1987). Εξελικτικά, η PLP αντικαταστάθηκε 

από μία μικρότερη ισομορφή του ίδιου γονιδίου που ονομάζεται DM20 και αποτελεί μια από τις βασικές 
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δομικές πρωτεΐνες του ελύτρου στο ΠΝΣ. Δομικά, από την πρωτεΐνη DM20 απουσιάζει ένα μικρό τμήμα 

(34αα) το οποίο την καθιστά περισσότερο υδρόφοβη από την PLP και συνεπάγεται την ισχυρότερη 

συμπύκνωση του ελύτρου της μυελίνης (Jiang et al. 2000; Macklin et al. 1987; Willard and Riordan 1985). 

Στο ΠΝΣ, η DM20 συσσωρεύεται στην παρακομβική περιοχή και στις Schmindt-Lantermann εγκοπές των 

εμμύελων ινών (Jiang et al. 2000). Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω πληροφορίες, παράλληλα με την 

ανάλυση του ΚΝΣ πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη μελέτη στο ΠΝΣ. Από τις τέσσερις διαφορετικές σειρές 

που δημιουργήθηκαν μόνο δύο από αυτές εξέφραζαν την rTAG-1 στα κύτταρα Schwann. Η πρωτεΐνη και 

στις δύο περιπτώσεις εντοπίζονταν φυσιολογικά στην επιφάνεια των γλοιακών κυττάρων και σε επαρκή 

ποσότητα. Στην ώριμη όμως εμμύελη ίνα η διαγονιδιακή πρωτεΐνη δεν εντοπιζόταν στην εγγύς της 

παρακομβικής περιοχή αλλά έκτοπα στην άκρη της παρακομβικής περιοχής κοντά στον κόμβο του Ranvier. 

Στο ΠΝΣ των Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 μυών, η rTAG-1 εντοπίζεται εκτός της φυσιολογικής της θέσης πάνω 

στην ίνα, στην εξωτερική πλευρά του μυελινώδους ελύτρου και όχι στο σημείο επαφής με τον άξονα στην 

εγγύς της παρακομβικής περιοχή.  

Όσον αφορά την αλληλεπίδρασή της με τους φυσικούς της συνδέτες, την Caspr2 και τους VGKCs, η 

έκτοπη έκφραση της πρωτεΐνης δεν οδήγησε στην επανασυσσώρευση των συνδετών της στις εγγύς των 

παρακομβικών περιοχές. Σε αντίθεση με το ΚΝΣ, στο ΠΝΣ η γλοιακή έκφραση της TAG-1 οδήγησε στον 

έκτοπο εντοπισμό της και στη μη διάσωση του μοριακού φαινοτύπου των TAG-1 ομόζυγα ελλειμματικών 

ζώων.   

Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στις παρακάτω υποθέσεις. Από τη στιγμή που η PLP πρωτεΐνη στο 

ΠΝΣ, παραμένει στο κυτταρόπλασμα και δεν εξέρχεται στην κυτταρική μεμβράνη, αναμένεται και η 

διαγονιδιακή πρωτεΐνη rTAG-1 να περιορίζεται στον κυτταροπλασματικό χώρο. Τα αποτελέσματα μας 

όμως δείχνουν ότι σε πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων Schwann η rTAG-1 εξέρχεται φυσιολογικά στην 

κυτταρική μεμβράνη. Επιπρόσθετα, η ανοσοιστοχημική ανάλυση στις ώριμες εμμύελες ίνες των ισχιακών 

νεύρων έδειξε ότι η διαγονιδιακή πρωτεΐνη εντοπίζεται κυρίως στην εξωτερική πλευρά του ελύτρου στο 

σημείο των παρακομβικών περιοχών. Συνεπώς οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στο ΠΝΣ η rTAG-1 

πιθανώς να οδηγείται στη μεμβράνη όχι πλέον από την PLP αλλά από την DM20 που την υποκαθιστά ή από 

κάποιο άλλο έκτοπο προϊόν εναλλακτικού ματίσματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παρόν διαγονιδιακό 

ζώο δεν είναι το κατάλληλο για τη διερεύνηση του ρόλου της γλοιακά εκφραζόμενης TAG-1 στο ΠΝΣ.  

Αν και η παραπάνω υπόθεση φαίνεται πιο πιθανή, για την κατανόηση των αποτελεσμάτων του ΠΝΣ στα 

Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 ζώα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τη συνεισφορά ενός επιπρόσθετου παράγοντα 

ο οποίος επικυρώνεται από έρευνες των τελευταίων ετών. Ο παράγοντας αυτός δεν είναι άλλος από τη 

διαφορετική ρύθμιση των ίδιων ή παρόμοιων πρωτεϊνών μεταξύ ΚΝΣ και ΠΝΣ. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο της NRG-1 type III, μιας EGF-like πρωτεΐνης η οποία εκφράζεται 

από το νευράξονα και αποτελεί ένα καλά χαρακτηρισμένο αξονικό σήμα που παίζει ρόλο στον 

πολλαπλασιασμό και στην τελική διαφοροποίηση των κυττάρων Schwann. Επιπρόσθετα, κατά τη 

διαδικασία της μυελίνωσης καθορίζει το πάχος του μυελινώδους ελύτρου (Brinkmann et al. 2008; La Marca 

et al. 2011; Michailov et al. 2004; Nave and Salzer 2006; Taveggia et al. 2008; Taveggia et al. 2005; 

Velanac et al. 2012). Στο ΚΝΣ η ίδια πρωτεΐνη εμπλέκεται στη διαδικασία της μυελίνωσης χωρίς όμως να 

έχει τον ίδιο ρόλο όπως στο ΠΝΣ (Brinkmann et al. 2008). Μία υπόθεση είναι ότι η δράση της 

υποκαθίσταται στο ΚΝΣ από κάποια άλλη ισομορφή, μια άποψη η οποία υποστηρίζεται και από την εύρεση 

της έκφρασης διαφορετικών ErbB υποδοχέων σε ΠΝΣ και ΚΝΣ, υποδοχείς απαραίτητοι για τη μετάδοση 

του σήματος και τη λειτουργία της NRG-1.(Brinkmann et al. 2008; Taveggia et al. 2008; Velanac et al. 

2012). Τέλος, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε την εντονότερη έκφραση του μορίου στο σωματοδενδριτικό 

τμήμα των εμμύελων νευρώνων συσχετίζοντάς τη με την ωρίμανση των προς μυελίνωση νευρώνων στο 

ΚΝΣ (Bare et al. 2011).  

Η διαφορετική ρύθμιση παρόμοιων μορίων μεταξύ ΚΝΣ και ΠΝΣ προήλθε και από μελέτες πάνω στις 

ισομορφές της Neurofascin (NF186  στον κόμβο του Ranvier και NF155 στην παρακομβική περιοχή) 

(Charles et al. 2002b; Sherman et al. 2005; Tait et al. 2000) (Pillai et al. 2009; Zonta et al. 2008). 

Φυσιολογικά, η έλλειψη των ισομορφών αυτών προκαλεί την αποδιάταξη των παρακομβικών περιοχών 

όπως και των κόμβων του Ranvier, διαρρηγνύοντας τα διακριτά όρια μεταξύ των περιοχών πάνω στην 

εμμύελη ίνα και διαταράσσοντας την αγωγιμότητα των ινών (Pillai et al. 2009; Pomicter et al. 2010; 

Sherman et al. 2005; Zonta et al. 2011; Zonta et al. 2008). Παρόλα αυτά η διαγονιδιακή έκφραση της 

παρακομβικής NF155 σε ομόζυγα μεταλλαγμένους μύες για το γονίδιο των πρωτεϊνών αυτών ήταν επαρκής 

για τη διάσωση του παρακομβικού φαινοτύπου σε ΚΝΣ και ΠΝΣ, ενώ είχε τη δυνατότητα διάσωσης και του 

φαινοτύπου των κόμβων του Ranvier στο ΚΝΣ αλλά όχι στο ΠΝΣ. (Labasque et al. 2011; Zonta et al. 

2008). 

Τα παραπάνω παραδείγματα διαμορφώνουν την εικόνα ότι το ΚΝΣ και ΠΝΣ ελέγχουν με διαφορετικούς 

μηχανισμούς παρόμοιες βασικές διαδικασίες. Κατ’ επέκταση η έκφραση της διαγονιδιακής πρωτεΐνης 

rTAG-1 υπό τον υποκινητή του Plp γονιδίου μπορεί να οδηγεί στο σωστό εντοπισμό της πρωτεΐνης στο 

ΚΝΣ αλλά η επικράτηση της DM20 έναντι της PLP στο ΠΝΣ και η πιθανή ύπαρξη ενός εναλλακτικού 

μηχανισμού ρύθμισης της TAG-1-  όπως και στην περίπτωση της γλοιακής NF155- στο ΠΝΣ,  οδηγούν σε 

ανομοιογενή αποτελέσματα για τα δύο συστήματα. 
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Δ.2. Μελέτη των αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών κατά την επαγωγή και εξέλιξη της 

πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας (ΕΑΕ) σε φυσιολογικούς μύες.  

 

Ο διαχωρισμός των ινών στις περικομβικές περιοχές και η μετέπειτα διατήρησή τους στο ενήλικο άτομο 

είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένες με την ομοιόσταση των νευρώνων και με τη σωστή και ταχεία επαγωγή 

των δυναμικών ενεργείας κατά μήκος των αξόνων τους. Μέχρι σήμερα, η μελέτη των γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών έχει προσδώσει πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη βιολογία και τη 

λειτουργία των πρωτεϊνών των εμμύελων ινών σε ΚΝΣ και ΠΝΣ. Για παράδειγμα, αλλοιώσεις των μορίων 

της παρακομβικής περιοχής (Caspr, Contactin-1/F3, NF155) οδηγεί σε αποδιοργάνωση και επιμήκυνση των 

περιοχών αυτών ως αποτέλεσμα της διάχυσης των μορίων του κόμβου του Ranvier και της εγγύς της 

παρακομβικής περιοχής. Φυσιολογικά, η παραπάνω διαταραχή οδηγεί στη μείωση της αγωγιμότητας της 

ίνας (Boyle et al. 2001; Rios et al. 2000; Sherman et al. 2005; Tait et al. 2000; Zonta et al. 2008).  

Η καταστροφή των οργανωμένων παρακομβικών περιοχών έχει συνδεθεί και με τον εκφυλισμό των αξόνων 

μιας και απώλεια του φυσικού φραγμού της διάχυσης στις εμμύελες ίνες οδηγεί στην αποδιοργάνωση των 

νευροινιδίων και στη διόγκωση των αξόνων στα σημεία της παρακομβικής περιοχής και στην περιοχή του 

κόμβου του Ranvier (Griffiths et al. 1998; Mathis et al. 2001; Pillai et al. 2009). Παράλληλα, ελλείψεις των 

πρωτεϊνών της γειτονικής εγγύς της παρακομβικής περιοχής, Caspr2 και TAG-1 οδήγησαν στην διάχυση 

των τασεοελεγχόμενων διαύλων καλίου προς το μεσοκομβικό τμήμα (Horresh et al. 2008; Poliak et al. 

2003; Savvaki et al. 2008; Traka et al. 2003) ενώ στα Tag-1
-/- 

ζώα παρατηρήθηκε και σημαντική 

υπομυελίνωση του οπτικού νεύρου (Chatzopoulou et al. 2008).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με αντίστοιχες έρευνες σε ανθρώπινο ιστό ασθενών με 

ΚΠΣ που έδειξαν ότι εκτός των πρωτεϊνών του ελύτρου της μυελίνης που έχουν ήδη συσχετιστεί με την 

ΚΠΣ, υπάρχουν και αξονικά μόρια τα οποία εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της ασθένειας (Coman et al. 

2005). Χαρακτηριστικά, σε μονιμοποιημένο ιστό ασθενών με ΚΠΣ παρατηρήθηκε ότι οι εμμύελες ίνες 

αποδιατάσσονται διαδοχικά στην περιοχή γύρω από τη βλάβη, ενώ οι δίαυλοι νατρίου των κόμβων του 

Ranvier και η NF186 ανακατανέμονται τόσο στην οξεία όσο και στη χρόνια φάση της ΚΠΣ (Craner et al. 

2005; Craner et al. 2004a; Craner et al. 2004b; Howell et al. 2006; Waxman et al. 2004). Επιπρόσθετα, ο 

εντοπισμός της παρακομβική πρωτεΐνης Caspr η οποία εκφράζεται από τον άξονα και της γλοιακά 

εκφραζόμενης NF155 δείχθηκε να επηρεάζεται νωρίς κατά την απομυελίνωση οδηγώντας στο συμπέρασμα 

ότι η διάρρηξη των ορίων μεταξύ των περικομβικών περιοχών προηγείται της απομυελίνωσης της ίνας 

(Coman et al. 2006; Howell et al. 2006; Howell et al. 2010). Τέλος, τόσο οι ισομορφές της Νeurofascin όσο 

και η ΤΑG-1 ταυτοποιήθηκαν ως αυτόαντιγόνα στο ΕΝΥ ασθενών με ΚΠΣ, υποδηλώνοντας την επαγωγή 



 
 

126 
 

εξειδικευμένης ανοσολογικής απόκρισης ενάντια σε πρωτεΐνες των περικομβικών περιοχών κατά την ΚΠΣ. 

(Derfuss et al. 2009; Mathey et al. 2007).  

Μέχρι και σήμερα το σύνολο των ερευνών που αφορούν την αποδιάταξη των εμμύελων ινών κατά την 

απομυελίνωση επικεντρώνονται στους κόμβους του Ranvier και στις πρωτεΐνες των παρακομβικών 

περιοχών. Αντίθετα, οι αλλοιώσεις στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή παραμένουν άγνωστες.  

Πρώτος μας στόχος ήταν ο χαρακτηρισμός των συνεπειών της απο- και επαναμυελίνωσης των ινών στις 

πρωτεΐνες που απαρτίζουν την εγγύς της παρακομβικής περιοχή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 

αρχικά το πιο καλά χαρακτηρισμένο ζωικό μοντέλο της ΚΠΣ, αυτό της πειραματικής αυτοάνοσης 

εγκεφαλομυελίτιδας (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis-EAE).  Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι 

μύες ανοσοποιούνται με ειδικό ανασυνδυασμένο πεπτίδιο της δομικής πρωτεΐνης της μυελίνης MOG και σε 

συνδυασμό με τη χορήγηση της τοξίνης pertussis, διαρρηγνύεται ο αιματο-εγκεφαλικός φραγμός 

προκαλώντας την εισροή ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων στο ΚΝΣ και την επαγωγή της αυτοανοσίας 

ενάντια του μυελινώδους ελύτρου στη λευκή ουσία.  Στο συγκεκριμένο μοντέλο η ασθένεια χαρακτηρίζεται 

από το στάδιο της οξείας φάσης (MOG-EAE 14dpi) όπου η φλεγμονή στην λευκή ουσία είναι έντονη και η 

απομυελίνωση εκτεταμένη και από το στάδιο της υποχώρησης της φλεγμονής  (ΜΟG-EAE 28dpi) όπου η 

απομυελίνωση παραμένει ενώ τοπικά διαφαίνονται ημιτελείς προσπάθειες του οργανισμού για 

επαναμυελίνωση και αποκατάσταση των βλαβών (Εικόνα 58). 

 

Εικόνα 58: Επαγωγή της ΕΑΕ σε φυσιολογικά ζώα (Αποτελέσματα Γ.3.1.1.). 

 Στα στάδια αυτά εξετάστηκαν μια προς μια οι τρεις πρωτεΐνες της εγγύς της παρακομβικής περιοχής TAG-

1,Caspr2 και VGKCs σε σχέση με τις πρωτεΐνες της παρακομβικής και της περιοχής του κόμβου του 

Ranvier. Ως θετικούς μάρτυρες χρησιμοποιήσαμε ίδιας ηλικίας, φύλου και στελέχους φυσιολογικά ζώα 

(naive) καθώς και μύες στους οποίους προκλήθηκε τεχνητά φλεγμονή στο ΚΝΣ απουσία απομυελίνωσης 
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(CFA-14dpi). Το παρόν ζωικό μοντέλο αναπτύχθηκε στο εργαστήριο του Δρ Κλεόπα Α. Κλεόπα από την 

Κυριακή Μαρκούλη στο Ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής της Κύπρου.  

Αρχικά παρατηρήσαμε ότι η επαγωγή και μόνο της φλεγμονής χωρίς την ύπαρξη απομυελίνωσης (CFA 

ζώα) είναι ικανή να διαρρήξει τα όρια μεταξύ των περικομβικών περιοχών προκαλώντας τη διάχυση τόσο 

της TAG-1 όσο και της Caspr2 προς την παρακομβική περιοχή. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για 

πρώτη φορά από τους Howell et al. (Howell et al. 2010) οι οποίοι διαπίστωσαν την παροδική 

αλληλοεπικάλυψη των VGKCs με την παρακομβική NF155 σε MOG-EAE ζώα δέκα μέρες μετά την 

ανοσοποίησή τους (10dpi). Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν και επεκτείνουν την προηγούμενη μελέτη 

μιας και εκτός των διαύλων και τα άλλα δύο μόρια του συμπλόκου διαχέονται στα CFA-14dpi ζώα. Γενικά, 

η χυμική απόκριση έχει συνδεθεί με την αποδιάταξη των εμμύελων ινών στην ΚΠΣ οδηγώντας σε 

καταστροφή των παρακομβικών περιοχών και σταδιακό εκφυλισμό των αξόνων (Howell et al. 2006; Howell 

et al. 2010; Wolswijk and Balesar 2003). Η ύπαρξη όμως του φλεγμονώδους περιβάλλοντος χωρίς την 

παρουσία εξειδικευμένης ανοσολογικής απόκρισης για το έλυτρο της μυελίνης είναι σε θέση να προκαλέσει 

παροδική κατάλυση των ορίων μεταξύ των περικομβικών περιοχών και μικρής έκτασης διαταραχή στην 

ομοιόσταση των εμμύελων ινών.  

 Το συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί όμως και επηρεάζει εκτός από τον εντοπισμό των πρωτεϊνών και τα 

επίπεδα έκφρασής τους μιας και σύμφωνα με τη βιοχημική μας ανάλυση στα CFA ζώα σημαντική είναι η 

μείωση των επιπέδων της Caspr2 και των VGKCs. Αντίθετα  η TAG-1 δεν παρουσίασε αντίστοιχη μείωση 

γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από την πιθανή μικρότερη ευπάθεια του συγκεκριμένου μορίου σε ήπιες 

και παροδικές αλλαγές της μοριακής αρχιτεκτονικής, όντας ο βασικός οργανωτής του συμπλόκου της εγγύς 

της παρακομβικής περιοχής. Η αύξηση όμως των μεταγραφικών επιπέδων του Τag-1 γονιδίου σε αυτή την 

περίπτωση δεν αποκλείει και την πιθανή αυξημένη ταχύτητα ανακύκλωσής της. Ο ανασχηματισμός των 

ορίων μεταξύ των περικομβικών περιοχών μπορεί να επανέλθει από την ανακύκλωση των πρωτεϊνών και 

την επανασυσσώρευσή τους στα κατάλληλα σημεία με την πάροδο του χρόνου αν και ο ρυθμός 

ανακύκλωσης και εντοπισμού των πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στη μεμβράνη 

παραμένει άγνωστος.  

Η επαγωγή της ΕΑΕ έχει άμεση επίδραση στην αρχιτεκτονική των εμμύελων ινών. Κατά την οξεία φάση 

της νόσου οι παρακομβικές περιοχές είναι εκείνες οι οποίες επηρεάζονται πρώτες γεγονός σύμφωνο με τη 

θέση τους πάνω στην εμμύελη ίνα. Οι παρακομβικές περιοχές αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του 

γλοιακού κυττάρου με τον άξονα μετά τον α-μύελο κόμβο του Ranvier πράγμα που τις καθιστά 

περισσότερο ευπαθείς σε σχέση με τις εγγύς των παρακομβικών περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το 

μυελινώδες έλυτρο. Στην οξεία φάση της ΕΑΕ οι παρακομβικές περιοχές αρχικά επιμηκύνονται εξαιτίας της 

διάχυσης των πρωτεϊνών τους προς τις γειτονικές περιοχές ενώ η καθολική απουσία των παρακομβικών 
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πρωτεϊνών από την περιοχή αυτή συνεπάγεται και την καταστροφή τους. Ως συνέπεια, το συνολικό 

ποσοστό των σωστά οργανωμένων παρακομβικών περιοχών μειώνεται σημαντικά κατά την απομυελίνωση 

των ινών.  

Σημαντική μείωση εμφανίζουν και οι ώριμοι κόμβοι του Ranvier. Αν και το ποσοστό της αξονικής 

απώλειας στο συγκεκριμένο στάδιο είναι της τάξης του 20% περίπου, το ποσοστό των ώριμων κόμβων του 

Ranvier μειώνεται στο 40% περίπου σε σχέση με τα φυσιολογικά και τα CFA ζώα. Σημειωτέον ότι η μη 

ειδική φλεγμονή του ΚΝΣ δεν έχει κάποια εμφανή επίδραση στους κόμβους του Ranvier. Το μέγεθος της 

απώλειας αυτής εξηγείται λοιπόν εν μέρει από την απώλεια των αξόνων. Σε περιπτώσεις απομυελίνωσης 

των ινών έχει δειχθεί ότι ο εκφυλισμός της ίνας συνεπάγεται και την αντικατάσταση των διαύλων νατρίου 

του ώριμου κόμβου (Νav1.6) από τη μορφή Nav1.2 που είναι χαρακτηριστική των ανώριμων κόμβων 

(Black et al. 2002; Craner et al. 2003; Craner et al. 2004b; Waxman et al. 2004). Η αντικατάσταση των 

Nav1.6 διαύλων από τους Nav1.2 οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι στης χαμηλότερης έντασης δυναμικά, 

αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια επαναφοράς της απαιτούμενης μετάδοσης σήματος στους 

απομυελινωμένους άξονες .  

Η επαγωγή της ΕΑΕ επηρεάζει και τις λιγότερο εκτεθειμένες εγγύς των παρακομβικών περιοχές. Στην οξεία 

φάση της νόσου και οι τρεις βασικές πρωτεΐνες του συμπλόκου εμφανίζουν σημαντικά μειωμένο ποσοστό 

εντοπισμού στις ίνες της λευκής ουσίας. Στις ίνες στις οποίες είναι δυνατή η ανίχνευση των πρωτεϊνών, οι 

εγγύς των παρακομβικών περιοχών εμφανίζονται σημαντικά επιμηκυμένες εξαιτίας της διάχυσης των 

πρωτεϊνών προς την παρακομβική περιοχή και το μεσοκομβικό τμήμα. Συγκρίνοντας όμως το ποσοστό 

σωστού εντοπισμού των παρακομβικών και των εγγύς των παρακομβικών περιοχών πάνω στην εμμύελη ίνα 

διαπιστώσαμε ότι στην οξεία φάση, μεγαλύτερο ποσοστό βλάβης εμφανίζουν παρακομβικές περιοχές.  

Η απομυελίνωση δεν επηρεάζει μόνο τον εντοπισμό των πρωτεϊνών πάνω στην εμμύελη ίνα αλλά επηρεάζει 

και τα πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασής τους. Τόσο τα επίπεδα της παρακομβικής Caspr όσο και των τριών 

πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής μειώνονται αισθητά. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει 

πλέον να εξετάσουμε αν η συγκεκριμένες μειώσεις των πρωτεϊνικών επιπέδων υφίστανται και στην 

περίπτωση των ασθενών με ΚΠΣ. Όσον αφορά τα επίπεδα μεταγραφής των αντίστοιχων γονιδίων που 

εξετάστηκαν τα αποτελέσματα είναι λιγότερο σαφή μιας και δεν βρέθηκαν σημαντικές αλλαγές μεταξύ των 

ομάδων εκτός της περίπτωσης της TAG-1 όπου τα μεταγραφικά επίπεδα του γονιδίου της παραμένουν 

σημαντικά υψηλότερα των φυσιολογικών. Οι πιθανές μεταβολές στα μεταγραφικά επίπεδα των υπόλοιπων 

πρωτεϊνών πιθανώς να μην είναι ανιχνεύσιμες στα συγκεκριμένα χρονικά στάδια που εξετάσαμε. 

Έχοντας δείξει την επίδραση της μη ειδικής φλεγμονής και της απομυελίνωσης στην μοριακή αρχιτεκτονική 

των εμμύελων ινών προχωρήσαμε την έρευνά μας εξετάζοντας το στάδιο της ΕΑΕ όπου η φλεγμονή έχει 

πλέον σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει (MOG-EAE 28dpi). Στο στάδιο αυτό μια εμφανής προσπάθεια 
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επανασύστασης των παρακομβικών περιοχών λαμβάνει χώρα με τα πρωτεϊνικά επίπεδα της Caspr να 

αυξάνονται σημαντικά με επακόλουθη επανεμφάνιση της πρωτεΐνης στην εμμύελη ίνα. Χαρακτηριστική 

είναι και η εμφάνιση δομών που ονομάζονται heminodes και αποτελούν πρόδρομες δομές των ώριμων 

κόμβων του Ranvier. Αντίθετα, τα ποσοστά των ώριμων κόμβων στο συγκεκριμένο στάδιο δεν διαφέρουν 

από εκείνο της οξείας φάσης της ΕΑΕ, συμφωνώντας με την άποψη ότι η περιοχή των κόμβων είναι η 

τελευταία η οποία επανακάμπτει της βλάβης (Coman et al. 2006; Craner et al. 2004b; Waxman 2006).  

Στο συγκεκριμένο στάδιο, οι εγγύς των παρακομβικών περιοχές δεν παρουσιάζουν παρόμοια σημεία 

επανασύστασης. Το μήκος που καταλαμβάνει το καθένα από τα τρία μόρια της εγγύς της παρακομβικής 

περιοχής παραμένει αυξημένο και δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το στάδιο της οξείας φάσης 

της ΕΑΕ. Επιπρόσθετο φαινόμενο του συγκεκριμένου σταδίου είναι η αύξηση του πλάτους των περιοχών 

πάνω στην ίνα, γεγονός χαρακτηριστικό της διόγκωσης των αξόνων και κατ’ επέκταση του εκφυλισμού 

τους (Griffiths et al. 1998; Nave 2010a; Soulika et al. 2009; Werner et al. 1998; Wolswijk and Balesar 

2003). Σε πρωτεϊνικό επίπεδο τα επίπεδα των πρωτεϊνών της εγγύς της παρακομβικής περιοχής παραμένουν 

σημαντικά μειωμένα γεγονός που αντικατοπτρίζει εν μέρει το ποσοστό της αξονικής απώλειας σε 

συνδυασμό με την έλλειψη αναδιοργάνωσης των περιοχών αυτών. Αρκετό ενδιαφέρον προκαλεί η 

σημαντική αύξηση των μεταγραφικών επιπέδων των VGKCs στο συγκεκριμένο στάδιο το οποίο πιθανώς να 

αντανακλά μια προσπάθεια παραγωγής νέων VGKCs με σκοπό την αποκατάσταση των ήδη μειωμένων 

επιπέδων τους και την επανασυσσώρευσή τους στην αξονική μεμβράνη.  

Σύνοψη: Στο μοντέλο της ΕΑΕ, η αποδιάταξη των περικομβικών περιοχών είναι διαδοχική και ξεκινά από 

τις εκτεθειμένες παρακομβικές περιοχές οι οποίες διαρρηγνύονται προσωρινά εξαιτίας του φλεγμονώδους 

περιβάλλοντος που δημιουργείται στην περιοχή, με αποτέλεσμα την εισροή των πρωτεϊνών της εγγύς της 

παρακομβικής περιοχής. Κατά την απομυελίνωση οι ίδιες περιοχές επιμηκύνονται και σταδιακά 

καταστρέφονται ενώ η αποδιάταξη των εγγύς των παρακομβικών περιοχών ακολουθεί. Στις τελευταίες, οι 

VGKCs, Caspr2 και TAG-1 εμφανίζουν παρόμοιο πρότυπο και έκταση διάχυσης κατά μήκος των ινών. Η 

οξεία φάση της νόσου επηρεάζει τελευταία και τους ώριμους κόμβους του Ranvier οι οποίοι μειώνονται 

σημαντικά και παραμένουν μειωμένοι καθ’ όλη την εξέλιξη της ΕΑΕ. Η υποχώρηση της φλεγμονής, δίνει 

τη δυνατότητα μερικής αναδιοργάνωσης των παρακομβικών περιοχών αλλά δεν επαρκεί για την 

επανασύσταση των γειτονικών εγγύς των παρακομβικών περιοχών, η οποία αν επιτευχθεί αποτελεί 

μεταγενέστερο γεγονός.  
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Δ.3. Μελέτη των αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών στο μοντέλο της νευροτοξικής απο- 

και επαναμυελίνωσης (Cuprizone model)- Σύγκριση με το μοντέλο της ΕΑΕ.   

 

Η επαγωγή της αυτοανοσίας μέσω της ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα στην επαγωγή και εξέλιξη της ΚΠΣ, ενώ αρκετό ενδιαφέρον φαίνεται να αποκτά τελευταία και 

το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου (μακροφάγα και μικρογλοία) (Howell et al. 2010). Για να 

μελετήσουμε το πλήθος των μεταβολών στη μοριακή αρχιτεκτονική των εμμύελων ινών αποφεύγοντας την 

ανάμιξη του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος και κατ’ επέκταση της εισροής των 

ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων, χρησιμοποιήσαμε ένα δεύτερο μοντέλο απο- και επαναμυελίνωσης 

του ΚΝΣ, το μοντέλο Cuprizone (Groebe et al. 2009; Kipp et al. 2009; Matsushima and Morell 2001). 

 Στο συγκεκριμένο μοντέλο η τοξίνη cuprizone (χηλική ένωση χαλκού-copper chelator) αναμιγνύεται με τη 

βασική τροφή των τρωκτικών και χορηγείται σ’ αυτά για συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων. Η τοξίνη δρα 

στα ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα οδηγώντας τα σε απόπτωση, χωρίς όμως την διάρρηξη του αιματο-

εγκεφαλικού φραγμού και την επαγωγή εξειδικευμένης ανοσολογικής απόκρισης. Η απόπτωση των 

ολιγοδενδροκυττάρων ξεκινά από την τρίτη  εβδομάδα συνεχούς χορήγησης της ουσίας στην τροφή, ενώ με 

το πέρας της 5
ης

 εβδομάδας έχει επιτευχθεί η πλήρης απομυελίνωση του μεσολοβίου του εγκεφαλικού 

φλοιού. Μεταξύ 5
ης

 και 6
ης

 εβδομάδας χορήγησης τοξίνης η απομυελίνωση είναι αρκετά εκτεταμένη αλλά 

παράλληλα εμφανίζονται τοπικά σημεία επανάκαμψης του οργανισμού (spontaneous remyelination). Μετά 

το πέρας της έκτης εβδομάδας η απομάκρυνση της τοξίνης από την τροφή επιτρέπει τη σταδιακή 

επαναμυελίνωση του μεσολοβίου (Groebe et al. 2009; Matsushima and Morell 2001; Pott et al. 2009). 

Στην παρούσα μελέτη υποβάλαμε ζώα αγρίου τύπου σε 4.5 και 6 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης της 

τοξίνης ενώ επιλέξαμε και το στάδιο των 9 εβδομάδων (6 εβδομάδες Cuprizone στην τροφή και 3 επιπλέον 

εβδομάδες απουσία της τοξίνης) ως το στάδιο της επαναμυελινωσης (Εικόνα 59).  
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Εικόνα 59: Πειραματική διάταξη επαγωγής νευροτοξικής απομυελίνωσης και επαναμυελίνωσης με τη 

χορήγηση της τοξίνης cuprizone (Αποτελέσματα Γ.4.1.). 

Σε κάθε περίπτωση μελετήσαμε τον τύπο των αλλοιώσεων που λαμβάνουν χώρα στις περικομβικές περιοχές 

των εμμύελλων ινών του μεσολοβίου. Κατά την απομυελίνωση (4.5 και 6 εβδομάδες) οι παρακομβικές 

περιοχές επηρεάζονται πρώτες και σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι εγγύς των παρακομβικών περιοχές 

εμφανίζοντας αρχικά διάχυση των πρωτεϊνών και επιμήκυνση της περιοχής με επακόλουθη καθολική 

καταστροφή τους. Αντίστοιχα οι πρωτεΐνες της εγγύς της παρακομβική περιοχής διαχέονται κατά μήκος της 

ίνας και όσο διαρκεί η απομυελίνωση καταστρέφονται με αποτέλεσμα την απουσία σήματος από την 

περιοχή. Αντίστοιχα οι κόμβοι του Ranvier αποδιατάσσονται σταδιακά ενώ διαφαίνονται ίνες οι οποίες 

έχουν απογυμνωθεί με αποτέλεσμα και την εμφανή διάχυση των διαύλων νατρίου. 

Στο στάδιο των 6 εβδομάδων συνεχούς χορήγησης διαφαίνεται μια πρώτη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των 

παρακομβικών περιοχών με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής τους πυκνότητας στο μεσολόβιο κατ’ 

αντιστοιχία με την εικόνα των ινών του νωτιαίου μυελού στην ΕΑΕ, 28 ημέρες μετά την ανοσοποίηση. Η 

απομάκρυνση της τοξίνης και η επαναμυελίνωση του μεσολοβίου οδήγησε στην αναδιοργάνωση των 

περακομβικών περιοχών των εμμύελων ινών φτάνοντας τα φυσιολογικά επίπεδα. Το σύνολο των 

αποτελεσμάτων στα δύο μοντέλα απομυελίνωσης του ΚΝΣ και η μεταξύ τους σύγκριση συνοψίζονται στο 

παρακάτω σχήμα.  
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Σχήμα 6: Σχηματική αναπαράσταση του συνόλου των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των περικομβικών περιοχών 

των εμμύελων ινών στο μοντέλο της ΕΑΕ (Α) και στο μοντέλο της νευροτοξικής απομυελίνωσης (Cuprizone model- 

B). Σε κάθε στάδιο συνοψίζεται το πλήθος των αλλοιώσεων των πρωτεινών των περικομβικών περιοχών. 

Διακεκομένες γαλάζιες γραμμές- κατεστραμένο μυελινώδες έλυτρο, γαλάζιες γραμμές- φυσιολογικό μυελινώδες 

έλυτρο, καφέ γραμμες- αξονική πλασματική μεμβράνη. 
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Σύνοψη: Σε αντίθεση με το μοντέλο της ΕΑΕ που επιτρέπει μια μικρής έκτασης προσπάθεια επιδιόρθωσης 

των βλαβών που προκαλούνται από την αυτοάνοση αντίδραση έναντι των εμμύελων ινών, το μοντέλο της 

νευροτοξικής απο- και επαναμυελίνωσης επιτρέπει την εκτενή επαναμυελίνωση της λευκής ουσίας με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται και ο ανασχηματισμός των εγγύς των παρακομβικών περιοχών. Οι 

παρακομβικές περιοχές είναι εκείνες που και στα δυο μοντέλα επανασχηματίζονται ίσως σε μια προσπάθεια 

του οργανισμού να προστατεύσει τις ίνες από περαιτέρω καταστροφή. Αντίθετα, ο ανασχηματισμός των 

εγγύς των παρακομβικών περιοχών επιτυγχάνεται μόνο μετά από εκτεταμένη επαναμυελίνωση του 

απομυελινωμένου ιστού πιθανώς απουσία φλεγμονώδους περιβάλλοντος.   

 

Δ.4. Μελέτη του ρόλου της TAG-1 σε συνθήκες απο- και επαναμυελίνωσης. 

 

Έως τώρα περιγράψαμε το σύνολο των αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών που λαμβάνουν χώρα 

κατά την από- και επαναμυελίνωση σε δύο διαφορετικά μοντέλα απομυελίνωσης του ΚΝΣ. Με αυτό τον 

τρόπο εξετάσαμε τον τύπο των μεταβολών της μοριακής αρχιτεκτονικής των εμμύελων ινών με ή χωρίς την 

εμπλοκή του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος. Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στις μεταβολές της 

εγγύς της παρακομβικής περιοχής σε σχέση με εκείνες των γειτονικών περιοχών (παρακομβική περιοχή, 

κομβος του Ranvier). Επιπρόσθετα, διερευνήσαμε το ρόλο της γλοιακά εκφραζόμενης TAG-1 πρωτεΐνης 

(Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

) στο ΠΝΣ και συγκρίναμε τα αποτελέσματά μας με εκείνα από το ΚΝΣ όσον αφορά τη 

διάσωση του ελλειμματικού φαινοτύπου (Tag-1
-/-

).  

Όπως προαναφέρθηκε, η TAG-1 πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για το σχηματισμό και τη διατήρηση του 

συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στον ενήλικο οργανισμό και μάλιστα είναι το μόνο IgSF 

μόριο που εντοπίζεται στην πλευρά του γλοιακού κυττάρου στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεπώς, 

αναρωτηθήκαμε εάν οι διαφορετικές τροποποιήσεις τις TAG-1 πρωτεΐνης συνεπάγονται και διαφορετικές 

αλλοιώσεις στις εγγύς των παρακομβικών περιοχές σε παθολογικές καταστάσεις όπως είναι η 

απομυελίνωση των ινών. Στο τελευταίο τμήμα της συζήτησης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρώτης 

προσπάθειας εξακρίβωσης του ρόλου της TAG-1 σε συνθήκες απο- και επαναμυελίνωσης. Για να 

απαντήσουμε το παραπάνω ερώτημα υποβάλαμε τις προαναφερθείσες γενετικά τροποποιημένες σειρές 

ζώων (Tag-1
-/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

) σε συνθήκες απο- και επαναμυελίνωσης χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο Cuprizone (ιδιες συθήκες και χρονικά στάδια με εκείνα που αναφέρονται στο τμήμα Δ.3, Εικόνα 

59) και εν συνεχεία συγκρίναμε τα αποτελέσματά τους με εκείνα των Tag-1 
+/+

  και  Tag-1 
+/-

 ζώων.  
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Δ.4.1. Επίπεδα μυελίνωσης, αστρογλοίωσης και ενεργοποιημένης μικρογλοίας μεταξύ των 

γονοτύπων 

 

Για την παρούσα ανάλυση χρησιμοποιήσαμε Tag-1 
+/+

 ,  Tag-1 
+/-

, Tag-1
-/-

 και δύο διαφορετικές σειρές 

Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 ζώων (η μία φέρει το νούμερο 29 και αντιστοιχεί στη διαγονιδιακή σειρά η οποία 

εκφράζει την rTAG-1 από τα ολιγοδενδροκύτταρα σε παρόμοια επίπεδα με εκείνα του φυσιολογικού, ενώ η 

δεύτερη που φέρει τον αριθμό 38 αντιστοιχεί σε διαγονιδιακή σειρά όπου η γλοιακή rTAG-1 εκφράζεται σε 

υψηλότερα επίπεδα των φυσιολογικών). Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (τμήμα Γ) για λόγους 

ευκρίνειας των εικόνων εμφανίζεται μία εκ των δύο Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 σειρών, καθότι η μελέτη μας έδειξε 

ότι οι δύο διαγονιδιακές σειρές δεν παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους και μάλιστα συπεριφέρονται όπως 

και το αγρίου τύπου ζώο. 

Αρχικά μελετήσαμε τα επίπεδα μυελίνωσης στον κάθε γονότυπο ξεχωριστά μετά από 4.5 και 6 εβδομάδες 

συνεχούς χορήγησης της τοξίνης, όπως και στο στάδιο της επαναμυελίνωσης (9 εβδομάδες) 

χρησιμοποιώντας την ιστολογική χρώση LFB η οποία σημαίνει με μπλέ χρώμα τις εμμύελες περιοχές. 

Μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής επιτυγχάνουμε περισσότερο μία ποιοτική παρά ποσοτική εκτίμιση των 

επιπέδων μυελίνωσης σε κάθε περίπτωση. 4.5 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης της τοξίνης προκαλούν 

μείωση του μπλε χρώματος στο μεσολόβιο του εγκεφαλικού ιστού, ενώ αρχίζουν να διαφαίνονται οι πρώτες 

απομυελινωμένες περιοχές (έλλειψη του χαρακτηριστικού μπλε χρώματος). 

 Με το πέρας των έξι εβδομάδων χορήγησης της τοξίνης και σε όλους τους γονοτύπους η εκτεταμένη 

απομυελίνωση του μεσολοβίου είναι εμφανής ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μορφολογία του 

εγκεφάλου η οποία χαρακτηρίζεται από διόγκωση των κοιλιών, συμπίεση του μεσολοβίου και μείωση του 

μεγέθους του εγκεφαλικού φλοιού. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στις τοξικές παρενέργειες της 

χορηγούμενης ουσίας (Benetti et al. 2010; Carlton 1967; Kreutzberg and Carlton 1967; Matsushima and 

Morell 2001; Purves et al. 1991) στο συγκεκριμένο στέλεχος μυών (C57B110/CBA) και είναι εμφανές και 

μετά από 4.5 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης. Παρόλη όμως την εκτεταμένη δυσμορφία του ιστού η 

απομάκρυνση της τοξίνης συνεπάγεται και σταδιακή επανάκαμψη του μορφολογικού φαινοτύπου σε όλους 

τους προς εξέταση γονότυπους. Παράλληλα με την επαναφορά της φυσιολογικής εγκεφαλικής μορφολογίας 

επιτυγχάνεται και η επαναμυελίνωση του μεσολοβίου. Έξι εβδομάδες συνεχούς χορήγησης με ακόλουθη 

απομάκρυνση της τοξίνης από την τροφή των πειραματόζωων για τρεις εβδομάδες είναι αρκετές για την 

εκτενή επαναμυελίνωση όλων των γονοτύπων. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και με τη 

βοήθεια ανοσοιστοχημείας για τη βασική δομική πρωτεΐνη της μυελίνης ΜΒΡ.  

Εκτός από τα επίπεδα μυελίνωσης των διαφόρων γονοτύπων, εξετάσαμε και το βαθμό αστρογλοίωσης και 

εισροής ενεργοποιημένης μικρογλοίας (μικρογλοίωση) στις απομυελινωμένες περιοχές. Ο ρόλος των 
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αστροκυττάρων  και της μικρογλοίας κατά την απο- και επαναμυελίνωση της λευκής ουσίας παραμένει 

ακόμα ασαφής. Παρόλα αυτά πρόσφατες μελέτες αποδίδουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές ιδιότητες 

στους δύο αυτούς πληθυσμούς (Glezer et al. 2007; Kotter et al. 2006; Kotter et al. 2005; Moore et al. 2011a; 

Nair et al. 2008; Simard and Rivest 2007; Skripuletz et al. 2011; Skripuletz et al. 2013; Voss et al. 2012). Η 

ενεργοποίηση των αστροκυττάρων χαρακτηρίζεται από αλλαγή στη μορφολογία τους (κυτταρική διόγκωση 

και αύξηση του αριθμού των προεκβολών τους) και από ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων έκφρασης της 

πρωτεΐνης GFAP (Matsushima and Morell 2001; Moore et al. 2011b; Nair et al. 2008; Skripuletz et al. 

2013). Αυτή η ενεργοποίηση οδηγεί στην έκκριση κυτοκινών με αποτέλεσμα την στρατολόγηση 

μακροφάγων και μικρογλοίας στην περιοχή της απομυελίνωσης (Babcock et al. 2003; Bianchi et al. 2011; 

Gudi et al. 2011; Skripuletz et al. 2013). Η εισροή της μικρογλοίας στην περιοχή της βλάβης με υψηλή 

φαγοκυτταρική ικανότητα οδηγεί στην εκκαθάριση των κατάλοιπων του κατεστραμμένου μυελινώδους 

ελύτρου και έχει δειχθεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για την υποχώρηση της φλεγμονής και την έναρξη της 

επαναμυελίνωσης που πλέον είναι υποβοηθούμενη από τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και από 

τα αστροκύτταρα (Kotter et al. 2006; Kotter et al. 2001; Neumann et al. 2009; Skripuletz et al. 2013; Voss et 

al. 2012).  

Όσον αφορά το την εμπλοκή της TAG-1 πρωτεΐνης στους παραπάνω πληθυσμούς οι μέχρι τώρα γνώσεις 

μας είναι περιορισμένες. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη δεν εκφράζεται από τα αστροκύτταρα στο ενήλικο ΚΝΣ 

αλλά η απουσία της TAG-1 επηρεάζει τη μορφολογία τους στα Tag-1
-/-

 ζώα, τα οποία αποκτούν 

περισσότερες προεκβολές τόσο in vitro όσο και in vivo (Chatzopoulou et al. 2008). Επιπρόσθετα, 

παλαιότερη μελέτη από το εργαστήριό μας έδειξε ότι μετά από τεχνητό τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, 

παρατηρείται αύξηση της TAG-1 από τα κύτταρα της μικρογλοίας και από τα NG-2 θετικά κύτταρα 

(πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα) αλλά όχι από τα αστροκύτταρα (Soares et al. 2005). Φυσιολογικά η TAG-

1 δεν εκφράζεται από τους παραπάνω πληθυσμούς αλλά η εκφρασή της επάγεται μετά από βλάβη της 

λευκής ουσίας του ΚΝΣ. 

Η ανοσοιστοχημική ανάλυση των γονοτύπων με ειδικά αντισώματα για την GFAP πρωτεΐνη και το δείκτη 

των μονοκυττάρων/ενεργοποιημένης μικρογλοίας IbaI επιβεβαίωσε ότι αρχικά στα Tag-1
-/-

 ζώα ο 

πληθυσμός των αστροκυττάρων έχει διαφορετική μορφολογία από τα φυσιολογικά (Tag-1 
+/+

, Tag-1 
+/-

)  

και διαγονιδιακά ζώα (Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)29/38

).  Όσο η απομυελίνωση επεκτείνεται από το θάνατο των 

ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων τόσο αυξάνεται και η ένταση του σήματος για την GFAP πρωτεΐνη και η 

μορφολογία των αστροκυττάρων κάνοντας εντονότερο το φαινόμενο της αστρογλοίωσης μετά την 6
η
 

εβδομάδα. Αντίστοιχα αυξάνεται και η ενεργοποιημένη μικρογλοία στο ίδιο στάδιο. Με την απομάκρυνση 

της τοξίνης και οι δύο πληθυσμοί υποχωρούν (9 εβδομάδες) με εξαίρεση τα Tag-1
-/-

 ζώα τα οποία 

συνεχίζουν να έχουν τη χαρακτηριστική μορφολογία των πολλαπλών προεκβολών.  
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Σύνοψη: Υποβάλλοντας τις διαφορετικές διαγονιδιακές σειρές στο σύστημα της νευροτοξικής 

απομυελίνωσης και μελετώντας  τους γονοτύπους στα ίδια χρονικά στάδια, δεν διαπιστώσαμε μεγάλες 

διαφορές μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά τόσο τα Tag-1 
+/+

και Tag-1 
+/-

 ζώα όσο και οι δύο διαγονιδιακές 

σειρές ζώων που εκφράζουν την TAG-1 από τα ολιγοδενδροκύτταρα δεν παρουσίασαν διαφορές κατά την 

απο- και επαναμυελίνωση του μεσολοβίου. Διαφορές παρατηρήθηκαν στα  Tag-1
-/-

 ζώα στη μορφολογία 

του αστροκυτταρικού πληθυσμού ο οποίος διατηρείται ελαφρά αυξημένος και στο στάδιο των εννέα 

εβδομάδων. Πιθανές διαφορές στο ποσοστό της απομυελίνωσης σε κάθε γονότυπο δεν είναι ευδιάκριτες 

τόσο με την LFB χρώση, όσο και με την ανοσοιστοχημική ανάλυση.  

 

Δ.4.2. Ο πληθυσμός των ολιγοδενδροκυττάρων κατά την απο-και επαναμυελίνωση μεταξύ των 

γονοτύπων 

 

Οι παραπάνω πειραματικές δοκιμασίες αποκάλυψαν χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ των Tag-1
-/-

 και των 

υπόλοιπων γονοτύπων. Ένας πιο ασφαλής τρόπος για να μελετήσουμε το ρυθμό απο- και επαναμυελίνωσης 

των διαφορετικών γονοτύπων είναι να παρακολουθήσουμε τη δυναμική του πληθυσμού των 

ολιγοδενδροκυττάρων σε κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η απομυελίνωση του ιστού και ο 

θάνατος των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων οδηγεί στην ενεργοποίηση του ανενεργού πληθυσμού των 

πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων τα οποία εντοπίζονται στην κοιλιακή ζώνη και διάσπαρτα κατά μήκος 

της λευκής ουσίας (Wolswijk and Noble 1989). Ο πληθυσμός αυτός πολλαπλασιάζεται και σταδιακά 

διαφοροποιείται προς ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα τα οποία στρατολογούνται στην περιοχή για να 

μυελινώσουν την απομυελινωμένη περιοχή (Clarke et al. 2012; Fancy et al. 2011; Fancy et al. 2004; Huang 

et al. 2011; Rivers et al. 2008; Young et al. 2013; Zawadzka et al. 2010).  

Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε τρεις βασικούς παράγοντες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν και διαφορετικά 

στάδια διαφοροποίησης των ολιγοδενδροκυττάρων. Τα πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα χαρακτηρίζονται 

από την παράλληλη έκφραση δύο παραγόντων του PDGFRα (Platelet derived growth factor receptor α) και 

της NG-2 προτεογλυκάνης (Nishiyama et al. 2009; Pringle et al. 1992; Rivers et al. 2008; Wilson et al. 

2006).  Παράλληλα ένας basic helix-loop-helix μεταγραφικός παράγοντας, ο Olig2, ενεργοποιείται επίσης 

στο στάδιο των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων και συνεχίζει να εκφράζεται μέχρι τα ώριμα 

ολιγοδενδροκύτταρα όπου τα επίπεδά του μειώνονται (Dimou et al. 2008; Fancy et al. 2011; Flores et al. 

2008; Psachoulia et al. 2009; Richardson et al. 1997; Rivers et al. 2008; Young et al. 2013). Τέλος τα ώριμα 

ολιγοδενδροκύτταρα χαρακτηρίζονται από την έκφραση του μορίου CC-1 (CC-1 κλώνος του APC- 

Αdenomatosis polyposis coli) (Bhat et al. 1996) την οποία ακολουθεί η παραγωγή των κατάλληλων δομικών 

πρωτεϊνών για την παραγωγή του μυελινώδους ελύτρου (MBP,PLP,CNP,MOG, Εισαγωγή: Εικόνα 6).  
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 Αρχικά εξετάσαμε τον πληθυσμό των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων (CC-1-θετικά), σε όλους τους 

γονοτύπους και σε όλα τα πειραματικά στάδια. Η ποσοτικοποίηση των συγκεκριμένων κυττάρων του 

μεσολοβίου αποκάλυψε μια σημαντική πτώση του αριθμού τους σε Tag-1 
+/+

, Tag-1 
+/-

 και Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 ζώα μετά από 4.5 εβδομάδες συνεχούς χορήγησης της τοξίνης η οποία όμως ήταν και η 

αναμενόμενη εξαιτίας της δράσης της ουσίας στα ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα. Αντίθετα,  στα Tag-1
-/-

 ζώα, 

4.5 εβδομάδες μετά, ο αριθμός των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων δε μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με 

τη φυσιολογική κατάσταση. Αντίθετα ο αριθμός τους μειώνεται σημαντικά μετά το πέρας και της έκτης 

εβδομάδας συνεχούς χορήγησης της τοξίνης, χρονικό σημείο όπου οι υπόλοιποι γονότυποι αρχίζουν 

σταδιακά να αυξάνουν το συγκεκριμένο πληθυσμό. Η απομάκρυνση της τοξίνης και η επαναμυελίνωση του 

μεσολοβίου επαναφέρουν τον αριθμό των CC-1-θετικών ολιγοδενδροκυττάρων στα φυσιολογικά τους 

επίπεδα, αριθμός ο οποίος αν και σαφώς αυξημένος παραμένει σημαντικά μικρότερος στα Tag-1
-/-

 ζώα.  

Αν και αρχικά περιμέναμε ότι η έλλειψη της TAG-1 πρωτεΐνης θα επιδρούσε πιθανώς αρνητικά 

επιδεικνύοντας σοβαρότερο φαινότυπο απομυελίνωσης σε σχέση με τις υπόλοιπες σειρές ζώων, τα 

παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν είτε μια σαφή καθυστέρηση των συγκεκριμένων μυών στην 

απομυελίνωση, είτε μια ταχύτερη στρατολόγηση και διαφοροποίηση των ολιγοδενδροκυττάρων στην 

περιοχή της βλάβης πιθανώς με μειωμένη ή μηδενική ικανότητα παραγωγής μυελίνης. Ο παράγοντας CC-1 

εκφράζεται από το στάδιο των ωρίμων ολιγοδενδροκυττάρων πριν αυτά φτάσουν στο τελικό στάδιο 

ωριμανσης που είναι η παραγωγή μυελίνης (pre-myelinating oligodendrocytes) (Fancy et al. 2011). Για το 

λόγο αυτό δεν είμαστε σε θέση να αποκλείσουμε την πιθανή συγκέντρωση pre-myelinating 

ολιγοδενδροκυττάρων στην περιοχή του μεσολοβίου των TAG-1 ελλειμματικών ζώων τα οποία έχουν όμως 

χάσει την τελική τους λειτουργική ιδιότητα. Για να μελετήσουμε την μυελινωτική ικανότητα των ώριμων 

ολιγοδενδροκυττάρων μπορούμε να εξετάσουμε το συγκεκριμένο πληθυσμό στα TAG-1 ελλειμματικά ζώα 

in vivo, ποσοτικοποιώντας το ποσοστό των CC-1 ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων που έχουν την ικανότητα 

παραγωγής των βασικών πρωτεϊνών της μυελίνης (MBP,PLP,CNP). Παρομοίως μπορούμε να προβούμε σε 

παρόμοια μελέτη σε απομονωμένες πρωτογενείς καλλιέργειες ολιγοδενδροκυττάρων ανάμεσα στα Tag-1 
+/+

 

και στα Tag-1 
-/-

 ζώα. Για να συνδέσουμε το συγκεκριμένο φαινότυπο με το ποσοστό απομυελίνωσης σε 

κάθε γονότυπο απαραίτητος είναι ο υπολογισμός του πάχους του μυελινώδους ελύτρου με τη βοήθεια της 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. 

 Το ερώτημα που προέκυψε αμέσως μετά ήταν αν ο πληθυσμός των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων ή/και 

των Olig-2 θετικών κυττάρων μεταβάλλεται με διαφορετικό τρόπο στα ελλειμματικά για την TAG-1 ζώα, 

σε σχέση με τους υπόλοιπους γονοτύπους.  

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα πραγματοποιήσαμε ανοσοιστοχημική ανάλυση με τους 

παράγοντες PDGFRα που όπως προαναφέρθηκε εκφράζεται από τα πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα και τον 
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παράγοντα Olig2 που καλύπτει όλα τα στάδια διαφοροποίησης μέχρι και το στάδιο της ωρίμανσης. Εξαιτίας 

της ετερογένειας μεταξύ των μυών της ίδιας πειραματικής ομάδας και του γεγονότος ότι ο μεταγραφικός 

παράγοντας Olig-2 καλύπτει όλα τα στάδια διαφοροποίησης των ολιγοδενδροκυττάρων, η ποσοτικοποίηση 

των συγκεκριμένων κυττάρων δε μας οδήγησε σε σαφή συμπεράσματα. Παρόλα αυτά χαρακτηριστική είναι 

η μείωση του αριθμού των Olig2 κυττάρων από την έκτη εβδομάδα συνεχούς χορήγησης ως και την 

επαναμυελίνωση, πιθανώς εξαιτίας της διαφοροποίησής τους προς ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα.  

Αντίθετα όταν εξετάσαμε συγκεκριμένα τον πληθυσμό των PDGFRα-θετικών ολιγοδενδροκυττάρων 

διαπιστώσαμε ότι σε αντίθεση με την σημαντική αύξηση του αριθμού τους που λαμβάνει χώρα σε Tag-1 
+/+

 

και Tag-1 
+/-

 ζώα ο αντίστοιχος αριθμός των Tag-1
-/-

 ζώων δεν παρουσιάζει κάποια αύξηση μετά το πέρας 

των 4.5 εβδομάδων συνεχούς χορήγησης τοξίνης. Αντίστοιχα μειωμένα επίπεδα εμφάνισαν και τα 

διαγονιδιακά ζώα που εκφράζουν την TAG-1 από τα ολιγοδενδροκύτταρα. Το τέλος της έκτης πειραματικής 

εβδομάδας βρίσκει το συγκεκριμένο κυτταρικό πληθυσμό ελαφρώς μειωμένο σε Tag-1 
+/+

 και Tag-1 
+/-

 

ζώα, ενώ στο μεσολόβιο των  Tag-1
-/-

 ζώων δεν παρουσιάζεται κάποια σημαντική μεταβολή σε σύγκριση με 

τον αριθμό των 4.5 εβδομάδων. Η επαναμυελίνωση του ιστού οδηγεί τον αριθμό των πρόδρομων 

ολιγοδενδροκυττάρων σε φυσιολογικά επίπεδα στο μεσολόβιο σε όλους τους γονοτύπους.  

Σύνοψη: Οι διαφορετικές κατηγορίες των ολιγοδενδροκυττάρων (διαφορετικά στάδια διαφοροποίησης) 

επηρεάζονται διαφορετικά σε φυσιολογικά και TAG-1 ελλειμματικά ζώα. Χαρακτηριστικά ο πληθυσμός 

των ώριμων ολιγοδενδροκυττάρων παραμένει σημαντικά αυξημένος στα Tag-1
-/-

 ζώα μετά από 4.5 

εβδομάδες συνεχούς χορήγησης ενώ στους υπόλοιπους γονοτύπους μειώνεται σημαντικά. Παράλληλα, ο 

πληθυσμός των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων παραμένει αμετάβλητος στα Tag-1
-/-

 ζώα, χωρίς να 

εμφανίζει την αναμενόμενη αύξηση στην περιοχή του μεσολοβίου που είναι εμφανής στους σε Tag-1 
+/+

 και 

Tag-1 
+/-

 μύες. Ο συνδυασμός των παραπάνω αποτελεσμάτων μας οδηγεί στην υπόθεση ότι τα ελλειμματικά 

ζώα καθυστερούν ελαφρώς τη διαδικασία της απομυελίνωσης σε σχέση με τους υπόλοιπους γονοτύπους. 

Πιθανώς η έλλειψη της πρωτεΐνης από τα ολιγοδενδροκύτταρα και πιθανώς από τη μικρογλοία κατά την 

απομυελίνωση να απορρυθμίζει την ευαίσθητη ισορροπία της δυναμικής του συγκεκριμένου πληθυσμού 

οδηγώντας σε «φαινοτυπικά παράδοξα» όπως αυτά που περιγράφηκαν. Μια δεύτερη υπόθεση θα μπορούσε 

να είναι ότι η έλλειψη της TAG-1 πρωτεΐνης οδηγεί στην ταχεία στρατολόγηση και διαφοροποίηση 

ολιγοδενδροκυττάρων στην περιοχή της βλάβης τα οποία όμως έχουν χάσει την ικανότητα παραγωγής 

μυελίνης. Ο μηχανισμός με τον οποίο η TAG-1 επιδρά στα διάφορα στάδια διαφοροποίησης των 

ολιγοδενδροκυττάρων παραμένει ασαφής εξαιτίας των πολλών διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται 

στο συγκεκριμένο σύστημα και χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση.  
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Δ.4.3. Ανάλυση των αλλοιώσεων των περικομβικών περιοχών στις διάφορες γενετικά 

τροποποιημένες σειρές ζώων σε συνθήκες απο- και επαναμυελίνωσης. 

 

Στο τελευταίο τμήμα της συζήτησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα σχολιάσουμε τον τρόπο με 

τον οποίο μεταβάλλονται οι περικομβικές περιοχές των εμμύελων ινών του μεσολοβίου στα TAG-1 

ελλειμματικά και διαγονιδιακά ζώα, σε σχέση με τα φυσιολογικά στο μοντέλο της νευροτοξικής 

απομυελίνωσης.   

Για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις που έχει η έλλειψη ή η γλοιακή έκφραση της TAG-1 στην 

αποδιοργάνωση και τον επανασχηματισμό των περικομβικών περιοχών των εμμύελλων ινών στο μοντέλο 

της νευροτοξικής απο και επαναμυελίνωσης υποβάλαμε τις διαφορετικές σειρές μυών σε παρόμοια 

ανοσοιστοχημική ανάλυση για τις πρωτείνες των περικομβικών πρωτεϊνών με εκείνη των αγρίου τύπου και 

στελέχους C57BL/6.  Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα Tag-1 
+/+

, Tag-1 
+/-

 καθώς και οι δύο 

διαφορετικές σειρές Tag-1
-/-

;plp
Tg(rTag-1)

 ζώων εμφάνισαν παρόμοιο τρόπο αποδιάταξης και επαναδιάταξης 

των περικομβικών περιοχών με εκείνων που περιγράφηκε στα C57BL/6 στελέχη. Συνοπτικά, 4.5 εβδομάδες 

συνεχούς χορήγησης τοξίνης οδήγησαν στην επιμήκυνση των παρακομβικών περιοχών και στη σημαντική 

μείωσή τους στη λευκή ουσία του μεσολοβίου. Αντίστοιχα οι πρωτεΐνες της εγγύς της παρακομβικής 

περιοχής εμφανίζονταν διάχυτες κατά μήκος της ίνας και τελικά έπαυαν να ανιχνεύονται οδηγώντας στη 

σημαντική απώλεια του εντοπισμού τους στην εγγύς της παρακομβικής περιοχή. Αντίστοιχη αποδιάταξη 

εμφάνισαν και τα TAG-1 ελλειμματικά ζώα όπου η απουσία του φυσικού συνδέτη της TAG-1, Caspr2  και 

η προφανής  διάχυση των διαύλων καλίου προς το μεσοκομβικό τμήμα δεν επηρέασε το ρυθμό αποδιάταξης 

των παρακομβικών περιοχών πράγμα που επιβεβαιώνει τη σταδιακή αποδιοργάνωση των ινών κατά την 

απομυελίνωση η οποία ξεκινά από τις περισσότερο εκτεθειμένες παρακομβικές περιοχές.  

Η έκτη πειραματική εβδομάδα που ισοδυναμεί με το στάδιο της αρχόμενης επαναμυελίνωσης του 

συστήματος βρήκε όλες τις σειρές μυών με αυξημένο αριθμό παρακομβικών περιοχών, φαινόμενο το οποίο 

δεν επηρεάζεται από το αποδιοργανωμένο σύμπλοκο της εγγύς της παρακομβικής περιοχής στα Tag-1
-/-

 

ζώα.  

Αρκετό όμως ενδιαφέρον αποτελεί το στάδιο της επαναμυελίνωσης. Ενώ στα TAG-1 ελλειμματικά ζώα 

απουσιάζουν και η TAG-1 αλλά και η Caspr2  από τις εγγύς της παρακομβικής περιοχή, οι VGKCs 

εμφανίζουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό επανασυσσώρευσης στην εμμύελη ίνα ο οποίος είναι ανεξάρτητος 

από την TAG-1 πρωτεΐνη και μάλιστα το ποσοστό επανασυσσώρευσης των διαύλων είναι μεγαλύτερο από 

εκείνο των ελλειμματικών untreated ζώων. Το παρόν φαινόμενο υποδηλώνει ότι στην περίπτωση 

καταστροφής του μυελινώδους ελύτρου η απουσία της TAG-1 ενεργοποιεί ένα διαφορετικό μηχανισμό 

συσσώρευσης των VGKCs, πιθανώς με σκοπό την επαναφορά της σωστής μετάδοσης του δυναμικού και 
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την ταυτόχρονη προστασία του άξονα από ακόλουθη καταστροφή εξαιτίας υπερδιέγερσης. Ο μηχανισμός 

αυτός πιθανώς να εμπλέκει πρόσφατα αναγνωρισμένα μόρια της εγγύς της παρακομβικής περιοχής όπως η 

ADAM22 (disintegrin and metalloprotease 22), μια μεταλλοπρωτεάση χωρίς δράση πρωτεάσης η οποία 

εντοπίζεται υπό φυσιολογικές συνθήκες στην περιοχή και έχει εμπλακεί σε μικρότερο ποσοστό στη 

συσσώρευση των διαύλων καλίου (Horresh et al. 2008; Ogawa et al. 2010). Εκτός από την υποψήφια 

ADAM22 πιθανώς να υπάρχουν νέοι συνδέτες των VGKCs οι οποίοι εκφράζονται κατά την 

επαναμυελίνωση και μπορούν να υποκαταστήσουν το ρόλο της TAG-1. Τα τελευταία έτη αρχίζουν 

σταδιακά να ανακαλύπτονται μηχανισμοί οι οποίοι ενεργοποιούνται μόνο σε συνθήκες επαναμυελίνωσης, 

ενώ παραμένουν ανενεργοί κατά την αναπτυξιακή διαδικασία της μυελίνωσης (Stassart et al. 2013). Πλέον 

με την κατανόηση ότι η επαναμυελίνωση είναι μια διαφορετική διαδικασία, καθώς και με την ανάπτυξη 

γενετικών μοντέλων όπως αυτό του cuprizone, μπορούν πλέον να μελετηθούν μηχανισμοί και μόρια τα 

οποία παρέμεναν ως τώρα άγνωστα ή ακόμα να βρεθούν καινούριες λειτουργικές δυνατότητες των ήδη 

υπαρχόντων μορίων σε ΚΝΣ και ΠΝΣ. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί μια νέα ώθηση στην καλύτερη 

κατανόηση εκφυλιστικών ασθενειών όπως αυτή της ΚΠΣ και στο σχεδιασμό αποτελεσματικότερων 

θεραπευτικών και διαγνωστικών προσεγγίσεων. 

Σύνοψη: Η ανοσοιστοχημική ανάλυση των περικομβικών περιοχών σε συνθήκες απο- και 

επαναμυελίνωσης των διαφόρων πειραματικών σειρών έδειξε ότι η απουσία της TAG-1 δεν επηρεάζει την 

αποδιάταξη και την αναδημιουργία των παρακομβικών περιοχών, ενώ η γλοιακή έκφραση της TAG-1 

προσδίδει στις εμμύελες ίνες τη λειτουργική ικανότητα των φυσιολογικών ινών χωρίς να επηρεάζει 

αρνητικά ή θετικά το ρυθμό αποδιάταξης και επανασχηματισμού τους σε παθολογικές συνθήκες. Αντίθετα, 

η έλλειψη της TAG-1 οδήγησε στην ενεργοποίηση ενός νέου, άγνωστου μηχανισμού ο οποίος απουσία τόσο 

της TAG-1 όσο και της Caspr2 είναι σε θέση να αντικαταστήσει το φυσιολογικό ρόλο της πρώτης 

επανασυσσωρεύοντας τους διαύλους καλίου στη φυσιολογική τους θέση κατά την επαναμυελίνωση. Ο νέος 

μηχανισμός είναι ιδιαίτερης σημασίας και για την ανθρώπινη ΚΠΣ και αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω.    

 

Δ.5. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής και μελλοντικοί σχεδιασμοί. 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει ένα συνδυασμό τεχνικών, αξιοποίησης γενετικών ζωικών 

μοντέλων και μοντέλων απομυελίνωσης του ΚΝΣ, με στόχο τη διαλεύκανση των μεταβολών σε μοριακό 

επίπεδο των περικομβικών περιοχών της εμμύελης ίνας. Επιπρόσθετα για πρώτη φορά παρουσιάζεται η 

επίδραση του μορίου κυτταρικής συνάφειας TAG-1 στου πληθυσμούς των ολιγοδενδροκυττάρων κατά την 

απο- και επαναμυελίνωση του μεσολοβίου ενώ αποκαλύπτεται ένας νέος μηχανισμός συσσώρευσης των 
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διαύλων καλίου κατά την επαναμυελίνωση. Το σύνολο των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται συνοπτικά 

παρακάτω:  

 Η έκφραση της TAG-1 από το γλοιακό κύτταρο και όχι από το νευράξονα οδηγεί στην ολική 

διάσωση του φαινοτύπου των TAG-1 ελλειμματικών μυών στο ΚΝΣ και είναι επαρκής για το 

σχηματισμό του συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής που διαταράσσεται στα 

ελλειμματικά ζώα, αλλά η αντίστοιχη έκφρασή της υπό τον υποκινητή του Ρlp γονιδίου στο ΠΝΣ 

οδηγεί στην έκτοπη έκφρασή της πάνω στην εμμύελη ίνα και στη μη διάσωση του μοριακού 

φαινοτύπου. 

 Σε συνθήκες απομυελίνωσης του νωτιαίου μυελού φυσιολογικών μυών, ο εκφυλισμός των ινών 

ξεκινά από την παρακομβική περιοχή η οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένη. Οι εγγύς των 

παρακομβικών περιοχές επιμηκύνονται ως αποτέλεσμα της διάχυσής τους κατά την απομυελίνωση 

κατ’ ακολουθία από τις παρακομβικές περιοχές. 

 Η επαγωγή της αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας δεν επηρεάζει μόνο τον εντοπισμό των πρωτεϊνών 

πάνω στην ίνα, επηρεάζει και τα επίπεδα έκφρασής τους. Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει ιδιαίτερη 

σημασία και είναι αρκετά ενδιαφέρον να μελετηθεί και στην ανθρώπινη ΚΠΣ, επηρεάζοντας τη 

δράση συγκεκριμένων θεραπευτικών αγωγών. 

 Ο επανασχηματισμός των παρακομβικών περιοχών λαμβάνει χώρα νωρίς, ήδη από τις πρώτες 

προσπάθειες επανάκαμψης του οργανισμού και αποτελεί μέρος της προσπάθειας επαναμυελίνωσης 

της βλάβης. Αντίθετα οι εγγύς των παρακομβικών περιοχές σχηματίζονται αργότερα και πιθανώς 

μετά την υποχώρηση του φλεγμονώδους περιβάλλοντος και την επαγωγή της επαναμυελίνωσης. 

 Η απουσία της TAG-1 πρωτεΐνης φαίνεται να επηρεάζει τη μορφολογία των αστροκυττάρων και  

την ισορροπία του πληθυσμού των ολιγοδενδροκυττάρων κατά την απομυελίνωση του μεσολοβίου 

 Η αποδιοργάνωση του συμπλόκου της εγγύς της παρακομβικής περιοχής δεν επηρεάζει το ρυθμό 

αποδιάταξης των παρακομβικών περιοχών και τον μετέπειτα επανασχηματισμό τους.  

 Η γλοιακή έκφραση της TAG-1 προσδίδει στους μύες λειτουργικότητα όμοια της φυσιολογικής με 

αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται κάποια έντονη διαφορά από τα αγρίου τύπου ζώα κατά την απο- και 

επαναμυελίνωση του ιστού. 

 Η έλλειψη της TAG-1 και της Caspr2 πρωτεΐνης οδηγεί στην ενεργοποίηση ενός ανεξάρτητου 

μηχανισμού ο οποίος έχει τη δυνατότητα επανασυσσώρευσης των VGKCs στην εγγύς της 

παρακομβικής περιοχή κατά την επαναμυελίνωση. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης συμπληρώνουν το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με 

τον τρόπο και με την ακολουθία που καταστρέφονται και επανασχηματίζονται οι περικομβικές περιοχές 

των ενήλικων οργανισμών σε παθολογικές συνθήκες. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται καινούρια στοιχεία 
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σχετικά με την έκταση της απομυελινωτικής διαδικασίας στα πρωτεϊνικά επίπεδα των περικομβικών 

μορίων ενώ γίνεται η πρώτη προσπάθεια εκτίμησης του ρόλου της TAG-1 πρωτεΐνης στις παραπάνω 

συνθήκες. Η σημασία της μοριακής αρχιτεκτονικής στην ομοιόσταση της εμμύελης ίνας υπογραμμίζεται 

ενώ οι  πολλαπλές λειτουργικές δυνατότητες του ίδιου μορίου προσεγγίζονται.  

Τα άμεσα ερωτήματα που δημιουργούνται σχετίζονται με:  

 H εύρεση των μορίων συνδετών των VGKCs που υποκαθιστούν το ρόλο της TAG-1 κατά την 

επαναμυελίνωση και ο μηχανισμός δράσης τους  

 H εύρεση του μηχανισμού δράσης της TAG-1 στον πληθυσμό των ολιγοδενδροκυττάρων κατά 

την απομυελίνωση και η συσχέτισή της με τα επίπεδα της απομυελίνωσης. 

 Ο ρόλος της επαγόμενης έκφρασης της TAG-1 σε πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα και 

μικρογλοία μετά από βλάβη 

 Ο ρόλος της γλοιακής TAG-1 στο ΠΝΣ 

 Η εύρεση του ακριβούς μηχανισμού δράσης της γλοιακά εκφραζόμενης TAG-1. 
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