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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) χαρακτηρίζεται κυρίως ως μικροαγγειακή 

νόσος του οφθαλμού. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν προκύψει νέα δεδομένα που 

υποστηρίζουν ότι η ΔΑ ανήκει στην οικογένεια των νευροεκφυλιστικών νόσων. 

Παρότι υπάρχει θεραπεία για την αντιμετώπιση της νεοαγγείωσης, είναι επιτακτική η 

ανάγκη για την εύρεση νέων θεραπειών που θα στοχεύουν στη νευροεκφύλιση και 

τον κυτταρικό θάνατο του αμφιβληστροειδή, που οδηγούν στη μείωση της οπτικής 

οξύτητας και της τύφλωσης.  

Τα νευροστεροειδή, όπως η δεϋδροεπιανδροστερόνη (dehydroepiandresterone, 

DHEA) παρέχουν νευροπροστατευτικές δράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

καθώς και σε μοντέλα ΔΑ. Μελέτες του εργαστηρίου έχουν δείξει πως το ανάλογο 

της DHEA, η συνθετική BNN-27, δρα προστατεύοντας τον διαβητικό ιστό σε in vivo 

μοντέλο STZ επαγώμενου διαβήτη έχοντας έτσι την ικανότητα να δράσει σαν πιθανό 

θεραπευτικό μόριο στη θεραπεία της ΔΑ. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να 

μελετηθεί περαιτέρω ο νευροπροστατευτικός ρόλος της BΝΝ-27 στο μοντέλο της 

ΔΑ. 

Στην παρούσα μελέτη  χρησιμοποιήθηκαν Sprague-Dawley ενήλικοι επίμυες. Τα 

πειραματόζωα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες [Mάρτυρες, Διαβητικά (χρήση 

στρεπτοζοτοκίνης), και Διαβητικά + ΒΝΝ-27]. Ο πειραματικός σχεδιασμός 

αφορούσε δύο πειραματικά  μοντέλα, Α και Β. Στο πειραματικό μοντέλο Α, η BNN-

27 χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά ανά δύο ημέρες την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα 

πειράματος. Στο πειραματικό μοντέλο Β, η ουσία χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά ανά 

δύο ημέρες για όλο το διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων. 

 Πραγματοποιήθηκαν ανοσοϊστοχημικές μελέτες με τη χρήση αντισωμάτων έναντι 

δεικτών αμφιβληστροειδικών κυττάρων, όπως α) βραχύινων κυττάρων  που 

εκφράζουν τη συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου (bNOS) και την υδροξυλάση 

της τυροσίνης (TH) και β) τους άξονες των γαγγλιακών κυττάρων (NFL). Η 

ανοσοδραστικότητα των αντισωμάτων αυτών μειώθηκε με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο στους αμφιβληστροειδείς των διαβητικών πειραματόζωων σε σύγκριση με τα 

ζώα μάρτυρες. Το νευροστεροειδές BNN-27 παρουσίασε σημαντική επαναφορά του 

σήματος στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου. Η χρώση TUNEL
+
, δείκτης αποπτωτικού 

θανάτου, αυξήθηκε στο διαβητικό ιστό αλλά δεν επηρεάστηκε παρουσία της ΒΝΝ-

27. Ανοσοϊστοχημική ανάλυση με τη χρήση αντισώματος έναντι του ενζύμου 

κασπάση-3, εκλεκτικού δείκτη απόπτωσης, επιβεβαιώνει τα δεδομένα ύπαρξης 

απόπτωσης στον διαβητικό  αμφιβληστροειδή. Η χορήγηση της ΒΝΝ-27 μείωσε 

σημαντικά τα επίπεδα κυτταρικής απόπτωσης που παρατηρήθηκε στα διαβητικά ζώα.   

Η παρούσα μελέτη παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη νευροπροστατευτική 

δράση του συνθετικού αναλόγου της DHEA, BNN-27 στη ΔΑ. Τα αποτελέσματα 

προτείνουν ότι το μόριο θα μπορούσε, μετά από περαιτέρω εξέταση, να αποτελέσει 

θεραπευτικό στόχο για την βελτίωση της οπτικής οξύτητας των ασθενών με ΔΑ. 
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ABSTRACT 

Diabetic retinopathy (DR) is a microvascular disease characterized by 

neovascularization. More recent studies have suggested that DR is a 

neurodegenerative disease of the eye. While therapeutics for DR are available, they 

treat only the neovascular component of the disease. However, there is a great need 

for new therapies that target the neurodenerative component that leads to apoptotic 

cell death, a decrease of visual acuity and blindness. 

Neurosteroids, such as dehydroepiandrosterone (DHEA), have been shown to have 

antiapoptotic properties and to provide neuroprotection in the central nervous system 

and in models of DR. Unpublished studies in our laboratory have shown that DHEA 

and its analogue, BNN-27, protected the retina in the in vivo STZ model of DR, 

acting as a potential therapeutic molecule in the treatment of DR. The aim of the 

present study was to elucidate further the neuroprotective effects of BNN-27 in the 

DR model. 

In the present study, Sprague-Dawley adult rats were employed. The animals were 

placed in three groups [Control, diabetic (induced by streptozotocin), diabetic+BNN-

27]. Two experimental paradigms were employed, namely paradigm A and B. In 

paradigm A, BNN-27 was administered intraperitoneally every two days, for the third 

and fourth week after the induction of diabetes. In experimental paradigm B, rats were 

treated with BNN-27 every two days for four weeks after the induction of diabetes. 

Immunohistochemical studies were performed using antibodies against retinal 

neurons, such as a) amacrine cells expressing the enzymes nitric oxide synthetase 

(bNOS) and tyrosine hydroxylase (TH), and b) the axons of ganglion cells (NFL).  

The immunoreactivity of all three markers was reduced in the diabetic retinas in a 

statistically significant manner compared to the retinas of the control group. The 

neurosteroid BNN-27 restored the immunoreactivity at the levels of the control group. 

TUNEL assay showed that the TUNEL
+
 cells were increased in the diabetic retina, yet 

BNN-27 had no effect. Immunohistochemical studies using an antibody against 

caspase-3, a more specific marker of apoptosis, also showed higher immunoreactivity 

in the diabetic retinas in agreement with the TUNEL results. However, BNN-27 was 

effective in reducing the caspase-3 induced apoptosis in a statistically significant 

manner compared to the diabetic group. 

This study provides important information regarding the neuroprotective effects of 

BNN-27, the synthetic analog of DHEA, in DR. The results suggest that this molecule 

may be useful as a potential therapeutic in DR that will improve the visual acuity of 

diabetic patients.   
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ανατομία του οφθαλμού 

Η ανατομία του οφθαλμού έχει μια σχετικά απλή δομή και χαρακτηρίζεται 

από την κόρη (pupil) του ματιού μέσω της οποίας εισέρχεται το φως στο μάτι, την 

ίριδα (iris) δηλαδή το έγχρωμο μέρος του ματιού το οποίο ελέγχει το μέγεθος της 

κόρης και τον κερατοειδή χιτώνα (cornea) που καλύπτει αυτές τις περιοχές και με 

την βοήθεια του φακού (lens) δημιουργεί την εικόνα στο επίπεδο των 

φωτοϋποδοχέων. Το λευκό του ματιού, ο σκληρός χιτώνας (sclera), είναι 

συνεχόμενος με τον κερατοειδή και αποτελεί μέρος του τοιχώματος στήριξης του 

ματιού. Στην ουσία διακρίνονται τρία στρώματα: το εξωτερικό στρώμα (σκληρός 

και κερατοειδής χιτώνας), το ενδιάμεσο στρώμα το οποίο χωρίζεται σε πρόσθιο 

(ίριδα και ακτινωτό σώμα-ciliary body) και οπίσθιο (χοριοειδές-choroid) και το 

εσωτερικό στρώμα (αμφιβληστροειδής-retina). Τέλος, το ανθρώπινο μάτι έχει τρία 

τμήματα με υγρό. Αρχικά το πρόσθιο τμήμα (anteriorchamber) που βρίσκεται 

ανάμεσα στον κερατοειδή χιτώνα και την ίριδα, το οπίσθιο τμήμα ανάμεσα στην 

ίριδα και τον φακό και το υαλώδες τμήμα (vitreous body) ανάμεσα στον φακό και 

τον αμφιβληστροειδή. Τα δύο πρώτα τμήματα περιέχουν υδατοειδές υγρό ενώ το 

υαλώδες τμήμα περιέχει ένα πιο παχύρρευστο υγρό, το υαλώδες. 

 

 

                 Εικόνα 1.1: Ανατομία του οφθαλμού (Bright Focus Foundation) 
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1.2 Ανατομία του αμφιβληστροειδούς 

 

Ο αμφιβληστροειδής είναι πάχους 0,5 mm και βρίσκεται στο πίσω μέρος του 

οφθαλμού (Εικ. 1.1). Είναι το πιο βασικό όργανο του οφθαλμού καθώς είναι 

υπεύθυνος για τη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικό σήμα και τη μεταφορά της 

οπτικής πληροφορίας στον εγκέφαλο. Περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες κυττάρων, τα 

γαγγλιακά κύτταρα (ganglion cells), τα βραχύινα κύτταρα (amacrine cells), τα 

οριζόντια κύτταρα (horizontal cells), τα δίπολα κύτταρα (bipolar cells) και τα 

φωτοϋποδεκτικά κύτταρα (photoreceptor cells). Τα κυτταρικά σώματα αυτών  

διατάσσονται σε πέντε στιβάδες. Στη γαγγλιακή στιβάδα (Ganglion Cell Layer-

GCL) βρίσκονται τα γαγγλιακά κύτταρα και οι άξονες τους. Στην εσωτερική 

πυρηνική στιβάδα (Inner Nuclear Layer-INL)  εντοπίζονται τα οριζόντια, δίπολα και 

βραχύινα κύτταρα. Οι συνάψεις μεταξύ των βραχύινων, των δίπολων και των 

γαγγλιακών κυττάρων δημιουργούν την εσωτερική δικτυωτή στιβάδα  (Inner 

Plexiform Layer-IPL). Οι φωτουποδοχείς συνδέονται χαλαρά με το μελάχρουν 

επιθήλιο και τα κυτταρικά τους σώματα σχηματίζουν την εξωτερική πυρηνική 

στιβάδα (Outer Nuclear Layer-ONL). Οι αξονικές αποφυάδες των φωτοϋποδοχέων 

επεκτείνονται στην εξωτερική δικτυωτή στιβάδα (Outer Plexiform Layer-OPL)  

όπου σχηματίζουν συνάψεις με τα δίπολα και με τα οριζόντια κύτταρα. 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Στιβάδες και κύτταρα στον αμφιβληστροειδή 

(webvision.med.utah.edu) 
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Στο  κέντρο του αμφιβληστροειδούς βρίσκεται το οπτικό νεύρο το οποίο 

αποτελείται από τους άξονες των γαγγλιακών κυττάρων και από το οποίο ξεκινούν τα 

κύρια αιμοφόρα αγγεία του οφθαλμού. Στα αριστερά βρίσκεται η περιοχή του 

βοθρίου (fovea) όπου μια περιοχή 6mm γύρω του θεωρείται ο κεντρικός 

αμφιβληστροειδής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3: Ο ανθρώπινος αμφιβληστροειδής (webvision.med.utah.edu) 

 

Η περιοχή γύρω από τον κεντρικό αμφιβληστροειδή θεωρείται περιφερειακός 

αμφιβληστροειδής (περίπου 21mm). 

 

Νευροδιαβίβαση στον αμφιβληστροειδή 

Το διεγερτικό αμινοξύ γλουταμικό οξύ (Glu) είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής 

στον αμφιβληστροειδή. Άλλοι νευροδιαβιβαστές στον αμφιβληστροειδή είναι τα 

ανασταλτικά αμινοξέα το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), η γλυκίνη, η ντοπαμίνη, η 

ακετυλοχολίνη, η σωματοστατίνη και άλλες (webvision.med.utah.edu). Το Glu και το 

GABA αποτελούν τον κυριότερο διεγερτικό και ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή 

αντίστοιχα, διαδραματίζοντας έτσι πολύ σημαντικό ρόλο στο νευρωνικό κύκλωμα 

του αμφιβληστροειδούς.  

Οι υποδοχείς γλουταμινικού χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους 

υποδοχείς που ελέγχουν άμεσα διαύλους ιόντων (ιοντοτρόποι), οι οποίοι χωρίζονται 

περαιτέρω σε NMDA και μη-NMDA υποδοχείς (ΑΜΡΑ), και αυτούς που ελέγχουν 

τους διαύλους έμμεσα, με τη βοήθεια δεύτερων αγγελιοφόρων (μεταβολοτρόποι). Το 

GABA δρα σε δύο υποδοχείς, τον GABAA που είναι ένας ιοντοτρόπος υποδοχέας και 
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ελέγχει ένα δίαυλο Cl- και τον GABAB που είναι μεταβολοτρόπος και ενεργοποιεί 

έναν «καταρράκτη» δεύτερου αγγελιοφόρου ο οποίος τελικά ενεργοποιεί έναν δίαυλο 

Κ+ (Kandel et al., 1995). Το Glu είναι υπεύθυνο για την κάθετη μεταβίβαση της 

οπτικής πληροφορίας. Η κάθετη διαβίβαση της οπτικής πληροφορίας συμβαίνει 

μεταξύ φωτοϋποδοχέων, δίπολων και γαγγλιακών κυττάρων και η οπτική 

πληροφορία φθάνει στα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου μέσω του οπτικού νεύρου 

που αποτελείται από τους άξονες των γαγγλιακών κυττάρων. Η οριζόντια μεταβίβαση 

της οπτικής πληροφορίας συντελείται μέσω των οριζόντιων και βραχύινων κυττάρων 

τα οποία ρυθμίζουν την κάθετη οδό μεταβίβασης του σήματος (Vaughn et al., 1981; 

Yang, 2004). 

 

 

Εικόνα 1.4: Το γλουταμικό οξύ 

 

1.3 Αμφιβληστροειδοπάθειες 

Στις αναπτυγμένες χώρες, σε άτομα που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, οι 

κύριες αιτίες τύφλωσης είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το γλαύκωμα, 

η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, και η 

οπτική ατροφία (Resnikoff et al., 2004).  Η νεοαγγείωση, ο κυτταρικός θάνατος και η 

φλεγμονή είναι οι βασικοί παράγοντες εμφάνισης ισχαιμικών αμφιβληστροπαθειών. 

Το γλαύκωμα χαρακτηρίζεται από αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Ωστόσο 

η καταστροφή των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς και του οπτικού 

νεύρου είναι η κύρια αιτία της μείωσης της οπτικής οξύτητας και της τύφλωσης. Το 

γλαύκωμα χαρακτηρίζεται από θόλωση του κερατοειδούς, πόνο, φωτοευαισθησία, 

διαστολή των οφθαλμών κ.α..  

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. 

Οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι η ηλικία, η κληρονομικότητα, οι 

ανοιχτόχρωμες ίριδες, το κάπνισμα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και η ηλιακή 

ακτινοβολία. Χαρακτηρίζεται από σταδιακή μείωση της κεντρικής όρασης χωρίς 

άλλα συμπτώματα, ενώ η περιφερειακή όραση παραμένει. Η θεραπεία γίνεται με τη 

χρήση laser ή με τη χορήγηση αντιαγγειογενετικών φαρμάκων υπό την μορφή  

ενδοϋαλοειδικών ενέσεων και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί 

χειρουργική αντιμετώπιση. 
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Διαβήτης και Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια 

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται 

από υπεργλυκαιμία και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης. Οι κύριοι τύποι 

σακχαρώδους διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου 1 και ο διαβήτης τύπου 2. Πρωτεύοντα 

ρόλο στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη παίζει η χορήγηση ινσουλίνης. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 χαρακτηρίζεται από καταστροφή των β-

κυττάρων του παγκρέατος, που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ινσουλίνης, με 

αποτέλεσμα ολική έλλειψη ή ελάχιστη έκκριση ινσουλίνης. Ο ασθενής είναι απόλυτα 

εξαρτημένος από την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης προκειμένου τα επίπεδα 

σακχάρου του αίματος να διατηρηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό 

ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης και ελαττωμένης ευαισθησίας των κυττάρων στη 

δράση της. Ο ασθενής σε ένα πρώτο στάδιο θεραπείας στοχεύει στην απώλεια 

βάρους, στην αύξηση της σωματικής άσκησης και στην υγιεινή διατροφή. Στην 

περίπτωση που η θεραπεία αποτύχει, κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση ινσουλίνης. 

O σαγχαρώδης διαβήτης προκαλεί  μια σειρά σοβαρών επιπλοκών, όπως  

καρδιαγγειακή νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και αμφιβληστροειδοπάθεια. 

Η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) είναι η τέταρτη αιτία τύφλωσης 

παγκοσμίως και είναι αποτέλεσμα μιας σειράς φυσιολογικών και μεταβολικών 

ανωμαλιών κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων σταδίων του διαβήτη. (Fong et al., 

2004). Στις Η.Π.Α., 4,1 εκατομμύρια ενήλικες άνω των 40 ετών νοσούν με διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια ενώ μελλοντικές προβλέψεις δείχνουν πως η ασθένεια θα 

μετατραπεί σε πρόβλημα για την δημόσια υγεία (Kempen et al., 2004). Αποτελεί 

συχνά εμφανιζόμενη επιπλοκή τόσο του διαβήτη τύπου 1 όσο και του διαβήτη τύπου 

2 (Resnikoff et al., 2004). Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει επίσης, ότι η 

εμφάνιση και η πρόοδος της επηρεάζονται από την υπεργλυκαιμία, την υπέρταση, το 

δείκτη μάζας του σώματος, το βαθμό φυσικής δραστηριότητας και την αντίσταση 

στην ινσουλίνη (Antonetti et al., 2012). 

Η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να διακριθεί σε δύο μορφές, την 

πολλαπλασιαστική και τη μη πολλαπλασιαστική. Κατά τη μη πολλαπλασιαστική 

μορφή παρατηρούνται αιμορραγίες και μικροανευρίσματα τα οποία όμως δεν είναι 

ικανά να επηρεάσουν την όραση καθώς δεν επηρεάζεται η ωχρά κηλίδα. Η 

πολλαπλασιαστική μορφή είναι αποτέλεσμα πιο εκτεταμένης ισχαιμικής κατάστασης. 

Χαρακτηρίζεται από αλλαγές που οδηγούν σε οίδημα της ωχράς κηλίδας, ισχαιμικές 

μεταβολές, ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες, διαστολή των 

φλεβών και αιμορραγία του υαλώδους. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 

αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και σοβαρή μείωση της οπτικής οξύτητας. Σε 

υγιή άτομα, τα αιμοφόρα αγγεία προμηθεύουν το νευρικό ιστό με θρεπτικά 



17 
 

συστατικά. Με τη σειρά τους, τα νευρικά κύτταρα δημιουργούν παράγοντες που 

επηρεάζουν τον αιματοαμφιβληστροειδικό φραγμό (ΑΑΦ) έτσι ώστε ο 

αμφιβληστροειδής να ελέγχει το τοπικό βιοχημικό περιβάλλον και να προστατεύεται 

από τα φλεγμονώδη κύτταρα και τα αμινοξέα. Στο διαβήτη, ο ΑΑΦ έχει διαταραχθεί, 

τα στοιχεία που μεταφέρονται στο αίμα (π.χ. κυτοκίνες) εισέρχονται στον 

αμφιβληστροειδή και βλάπτουν τα νευρικά κύτταρα μέσω μιας χρόνιας 

φλεγμονώδους διαδικασίας. Η ισχαιμία οδηγεί στην απελευθέρωση αυξητικών 

παραγόντων (π.χ. Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) και στην απώλεια 

παραγόντων αναστολής, επιδεινώνει την αγγειακή βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της 

τριχοειδούς απόφραξης και της διαπερατότητας. Η νόσος χαρακτηρίζεται ως 

νευροεκφυλιστική καθώς παρατηρείται κυτταρικός θάνατος και λειτουργικές αλλαγές 

ανεξάρτητα από την εμφάνιση και το ποσοστό της νεοαγγείωσης (Barber et al., 

2003). Έτσι ο ασθενής τελικά οδηγείται σε μείωση της οπτικής οξύτητας και στην 

τύφλωση (Antonetti et al., 2006). 

Ο διαβήτης και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια περιλαμβάνουν 

δυσλειτουργία και απώλεια νευρικών κυττάρων, όπως τα γαγγλιακά και βραχύινα 

κύτταρα (Barber et al., 1998). Μελέτες έχουν δείξει ότι τα βραχύινα κύτταρα του 

αμφιβληστροειδούς επηρεάζονται από το διαβήτη. Συγκεκριμένα, ντοπαμινεργικά και 

χολινεργικά βραχύινα κύτταρα έχουν μειωμένη ενζυμική ενεργότητα για την 

υδροξυλάση της τυροσίνης και την ακετυλοχολινεστεράση αντίστοιχα (Larabi et al., 

1991; Sánchez-Chávez & Salceda, 2001). Μείωση παρατηρείται επίσης και στα 

βραχύινα κύτταρα που εκφράζουν τη συνθετάση του μονοξειδιου του αζώτου (Goto 

et al., 2005). Απόπτωση παρατηρείται σε όλες τις στιβάδες του αμφιβληστροειδούς 

ενώ το πάχος των στιβάδων INL και ONL μειώνεται (Barber et al., 2005; Martin et 

al., 2004). 

Η απόπτωση πραγματοποιείται μέσω δύο διακριτών μονοπατιών. Το μονοπάτι 

εξαρτώμενο από κασπάσες, αλλά και το μονοπάτι ανεξάρτητο των κασπασών. Η 

κασπάση-3 είναι το σημαντικότερο ένζυμο στο πρώτο μονοπάτι, ενώ η AIF 

(Apoptosis-inducing factor) είναι η πρωτεΐνη που επάγει το δεύτερο μονοπάτι (Yong-

hao et al., 2008). Οι αλλαγές που προκαλεί χαρακτηρίζονται ως νευροεκφυλιστικές 

καθώς επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των νευρώνων του αμφιβληστροειδούς 

προκαλώντας κυτταρικό θάνατο. 
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Εικόνα 1.5: Υγιής και διαβητικός αμφιβληστροειδής (salandvision.com) 

 

Θεραπεία Αμφιβληστροπαθειών 

Οι σύγχρονες θεραπείες για τις αμφιβληστροειδοπάθειες στοχεύουν κυρίως α) 

στη μείωση της νεοαγγείωσης με τη χρήση laser και β) στην αναστολή της δράσης 

του παράγοντα VEGF με ενέσιμες ενδοβολβικές θεραπείες με αντισώματα anti-

VEGF (Rothen et al, 2005; Ferrara et al., 2006). Η θεραπεία με laser χρησιμοποιείται 

είτε μόνη είτε σε συνδυασμό με ενδοφθάλμια χορήγηση της πορφυρίνης verteporfin. 

Η εφαρμογή αυτή στοχεύει στην καταστροφή των νέων αγγείων χωρίς όμως να 

βελτιώνει την όραση (Fine et al., 2000).  

Ο παράγοντας VEGF είναι ένας αυξητικός παράγοντας που εμπλέκεται στο 

σχηματισμό νέων αγγείων. Η χορήγηση αντισωμάτων έναντι  του VEGF μπλοκάρει 

την δέσμευση του με τον υποδοχέα και έχει σαν στόχο την αναστολή του 

σχηματισμού νέων αγγείων. Υπάρχουν σήμερα αρκετές ουσίες που χρησιμοποιούνται 

στην κλινική πράξη ως anti-VEGF παράγοντες όπως οι bevacizumab, ranibizumab 

και pazopanib (Ozkiris, 2010). Η θεραπεία όμως αυτή στοχεύει στην διατήρηση και 

όχι τη βελτίωση της όρασης και έχει βασικές παρενέργειες όπως η αυξημένη 

ενδοφθάλμια πίεση και η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. (Vasilaki & Thermos, 

2009). 

Γίνεται εμφανές πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη νέων 

θεραπευτικών παραγόντων που θα στοχεύουν και στις άλλες δύο συνιστώσες της 

παθοφυσιολογίας των νευροεκφυλιστικών αμφιβληστροειδοπαθειών, στον κυτταρικό 

θάνατο και την φλεγμονή. Έτσι, η εύρεση νέων νευροπροστατευτικών παραγόντων 

θα παρέχει σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεραπείες μια περισσότερο 

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με 

αμφιβληστροειδοπάθειες (Vasilaki & Thermos, 2009). 
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1.4 Νευροτροφίνες 

 Οι νευροτροφίνες είναι πολυπεπτιδικοί παράγοντες ανάπτυξης που 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη, την επιβίωση και τη λειτουργία των 

νευρώνων (Eide et al., 1993). Στα θηλαστικά έχουν χαρακτηριστεί τέσσερεις βασικές 

νευροτροφίνες, οι NGF (Nerve Growth Factor), BDNF (Brain-Derived Neurotrophic 

Factor), NT-3 (Neurotrophin-3) και NT-4 (Neurotrophin-4) (Hallbook, 1999). 

 Οι νευροτροφίνες κατανέμονται διαφορετικά στο Κεντρικό και το 

Περιφερειακό Νευρικό Σύστημα. Στο ΚΝΣ, ο NGF βρίσκεται σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις στον ιππόκαμπο, στον εγκεφαλικό φλοιό, στο θάλαμο και στον 

υποθάλαμο. Σε μικρότερες συγκεντρώσεις βρίσκεται στην παρεγκεφαλίδα και τη 

σπονδυλική στήλη. Ο BDNF και ο NT-3 βρίσκονται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

στον ιππόκαμπο (Hofer et al., 1990). Στο ΠΝΣ, ο NGF βρίσκεται στα αισθητήρια 

γάγγλια, στο ισχιακό νεύρο, στο δέρμα, στην καρδιά και σε άλλα σημεία (Goedert et 

al., 1986). Ο NGF και οι υποδοχείς του εντοπίζονται και στον αμφιβληστροειδή και  

εκφράζονται σε ένα πλήθος κυτταρικών τύπων όπως οι νευρώνες και τα γλοιακά 

κύτταρα (Lee et al., 2001). Η παραγωγή του NGF περιορίζεται κυρίως κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης αλλά επανενεργοποιείται κάτω από παθολογικές συνθήκες 

σαν προστατευτικός μηχανισμός (Lee et al., 2001).  

 

Υποδοχείς νευροτροφινών   

 Οι νευροτροφίνες αλληλεπιδρούν με δύο τύπους υποδοχέων, τους Trk (TrkA, 

TrkB, TrkC) και τους p75
NTR

 με μικρότερη συγγένεια πρόσδεσης (Lee et al., 2001). 

 Οι Trk υποδοχείς είναι διαμεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες μεγέθους περίπου 140 

kDa. Έχουν παρόμοια δομή και οργάνωση των εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων 

διαμερισμάτων τους αλλά εμφανίζουν διαφορές στη συγγένεια με τoυς 

πολυπεπτιδικούς τους υποκαταστάτες (Bothwell et al., 1995).    

Πιο συγκεκριμένα, η εξωκυττάρια περιοχή του TrkA υποδοχέα του NGF, 

χαρακτηρίζεται από μια αμινοτελική ακολουθία που περιλαμβάνει τρεις 

επαναλαμβανόμενες λευκίνες με δύο πλευρικές μεταλλικές πλειάδες κυστεΐνης. 

Ακολουθούν δύο ομάδες ανοσοσφαιρίνης οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην πρόσδεση του NGF (Holden et al., 1997). Η ενεργοποίηση των Trk υποδοχέων 

συμβαίνει μετά από διμερισμό και ενδοκυττάρια φωσφορυλίωση ενός καταλοίπου 

τυροσίνης. Η φωσφορυλίωση αυτή οδηγεί στην ενεργοποίηση σηματοδοτικών 

μονοπατιών όπως τα PI3K-Akt και PLC-γ1 (Zhang Y et al., 2000). Η διαδικασία 

οδηγεί στην ενεργοποίηση της εξωκυττάριας πρωτεϊνικής κινάσης ERK/MAPK η 

οποία ρυθμίζει την κυτταρική επιβίωση και διαφοροποίηση (Jullien et al., 2003). 

Ο p75
NTR 

υποδοχέας εκφράζεται στο νευρικό σύστημα κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης και μετά από τραυματισμό (Chao, 2003). Έχει μελετηθεί ως ρυθμιστής της 

επιβίωσης και της απόπτωσης στους νευρώνες και τα γλοιακά κύτταρα (Dechant & 
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Barde, 2002). Ο p75
NTR 

υποδοχέας είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη μοριακού 

βάρους περίπου 75 kDa. Αποτελείται από εξωκυττάρια, ενδοκυττάρια και 

διαμεμβρανικά τμήματα. Ο υποδοχέας περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα για την 

πρόσδεση των υποκαταστατών (CRDs) και οι νευροτροφίνες συνδέονται στην 

δεύτερη και τρίτη περιοχή πρόσδεσης (He et al., 2004). Ανεξάρτητα της πρόσδεσης 

των νευροτροφινών, ο υποδοχέας σχηματίζει διμερή μέσω της πολύ καλά 

διατηρημένης Cys257 στην διαμεμβρανική του περιοχή (Villar et al., 2009). 

 

 

Εικόνα 1.6: Δομή υποδοχέων και πρόσδεση νευροτροφινών (sinobiological.com) 

 

1.5 Νευροστεροειδή 

Ο όρος νευροστεροειδή εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 

(Baulieu &Robel, 1990; Baulieu et al., 2001) και αναφέρεται σε στεροειδή που 

συντίθενται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και εντοπίζονται στον εγκέφαλο 

και στον αμφιβληστροειδή (Cascio et al., 2000). Συγκεκριμένα, τα νευροστεροειδή 

παράγονται είτε στον εγκέφαλο μετά από τοπική σύνθεση είτε με μετατροπή 

στεροειδών που προέρχονται από τους ενδοκρινείς αδένες (Baulieu & Robel, 1990). 

Τα νευροστεροειδή είναι ιδιαίτερα λιπόφιλα μόρια και μπορούν να διαπεράσουν τον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Έτσι τα νευροστεροειδή που συντίθενται σε 

περιφερειακούς ιστούς συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και έχουν την ικανότητα να 

επηρεάσουν την λειτουργία του (Schumacher et al., 2003). Τα κύρια νευροστεροειδή 

είναι η δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και η πρεγνενολόνη (PREG) μαζί με τους 

θεεικούς εστέρες τους (DHEAS και PREGS), η προγεστερόνη (PROG) καθώς και η 

αλλοπρεγνανολόνη (Allo) (Maninger et al., 2009). Η βιοσύνθεση των 

νευροστεροειδών, όπως και των στεροειδών, ξεκινά από το μόριο της χοληστερόλης 

ενώ οι δομές τους εμφανίζουν μικρές διαφορές οι οποίες όμως καθορίζουν τις 

διαφορετικές λειτουργίες τους. Η δεϋδροεπιανδροστερόνη και ο θειικός εστέρας της 

αποτελούν τα πιο άφθονα στεροειδή στον άνθρωπο. Η DHEA παράγεται στους 

νευρώνες, τα γλοιακά κύτταρα και στον επινεφριδιακό φλοιό (Charalampopoulos et 
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al., 2008). Τα νευροστεροειδή μεταβολίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό σε 

ανδρογόνα και οιστρογόνα. 

 

 

 

Εικόνα 1.7: Βιοσύνθεση των στεροειδών  

 

Τα νευροστεροειδή όπως η DHEA και η DHEA(S) δρουν σαν αλλοστερικοί 

ρυθμιστές σε υποδοχείς νευροδιαβιβαστών, όπως είναι οι GABA (Herd et al., 2007), 

οι NMDA (Wu et al., 1991) και οι σ υποδοχείς (Maurice et al., 1997), ενώ η PREG 

δρα σαν αρνητικός ρυθμιστής των GABAA υποδοχέων (Majewska et al., 1985) και 

των AMPA υποδοχέων (Wu & Chen, 1997), ενώ είναι θετικός ρυθμιστής των NMDA 

υποδοχέων (Bowlby, 1993).   

 

Νευροστεροειδή και νευροπροστασία 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τα επίπεδα της DHEA(S) στον οργανισμό 

μεταβάλλονται. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, τα επίπεδα αυτά ξεκινούν να 

αυξάνονται φτάνοντας στο μέγιστο στα 20-25 χρόνια ζωής ενώ στη συνέχεια 
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παρατηρείται πτώση (Charalampopoulos et al., 2008). Είναι πιθανό τα υψηλά αυτά 

επίπεδα να προστατεύουν τον εγκέφαλο από ενδογενείς και εξωγενείς νευροτοξίνες 

και να επάγουν τη νευρογένεση (Belanger et.al, 2003). Η μείωση της συγκέντρωσης 

αυτής κατά την ενήλικη ζωή φαίνεται να σχετίζεται με νευροεκφυλιστικές νόσους 

(Charalampopoulos et al., 2008). 

 

 

Εικόνα 1.8: Επίπεδα DHEA στα στάδια της ανάπτυξης (Charalampopoulos et al., 

2008) 

 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα νευροστεροειδή εμπλέκονται στην εγκεφαλική 

λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της νευροπροστασίας (Mellon, 2001). Η DHEA 

και ο θειικός εστέρας της προστατεύουν τους νευρώνες του ιππόκαμπου έναντι της 

τοξικότητας που προκαλείται από διεγερτικά αμινοξέα (Kimonides et al., 1998). Η 

DHEA φαίνεται να παρέχει νευροπροστατευτική δράση αναστέλλοντας τη δράση της 

συνθετάσης του μονοξειδίου του αζώτου (nitric oxide synthase, NOS) και η DHEAS 

μέσω του sigma-1 υποδοχέα (Kurata et al., 2004). Ταυτόχρονα, υπάρχουν δεδομένα 

που υποστηρίζουν την αντι-αποπτωτική τους δράση σε PC12 τύπου κύτταρα 

στερούμενα ορό καθώς και σε νευρώνες από ανοξία (Charalampopoulos et al., 2008). 

Σε μοντέλο αναστρέψιμης ισχαιμίας του νωτιαίου μυελού, η DHEAS φαίνεται να 

προστατεύει μέσω των GABAA υποδοχέων (Lapchak et al., 2000). Πιο πρόσφατες 

μελέτες δείχνουν ότι η DHEA μιμείται τη δράση του  NGF προστατεύοντας τύπους 

κυττάρων από την απόπτωση αλληλεπιδρώντας με τους TrkA υποδοχείς. 

Χαρακτηριστικό της όμως είναι ότι δεσμεύεται με μεγάλη συγγένεια (nM) και με 

τους TrkΒ και TrkC υποδοχείς (Lazaridis et al., 2011). Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με τις νευροπροστατευτικές δράσεις τους, υποδηλώνει ότι τα μόρια αυτά 

μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικούς στόχους στη θεραπεία 

αμφιβληστροειδοπαθειών. Πράγματι, τα νευροστεροειδή προστατεύουν τον 

αμφιβληστροειδή μετά από βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης μέσω της ενεργοποίησης 

sigma-1 υποδοχέων (Bucolo & Drago, 2004). Η DHEA παρέχει προστασία των 

βραχύινων κυττάρων σε μοντέλο AMPA διεγερτοτοξικότητας προτείνοντας έτσι έναν 

νευροπροστατευτικό ρόλο. Η νευροπροστατευτική αυτή δράση διεκπεραιώνεται 
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μέσω των TrkA υποδοχέων του NGF (Kokona et al., 2012). Η πρόσδεση της DHEA 

στον TrkA υποδοχέα οδηγεί στην αυτοφωσφορυλίωση του και στην ενεργοποίηση 

ενός καταρράκτη προεπιβιωτικών κινασών όπως οι Shc-PI3K Akt και Src-MEK-

ERK.   

Παρά τις νευροπροστατευτικές της δράσεις, η χρήση της DHEA μπορεί να 

χρειαστεί να περιοριστεί λόγω του μεταβολισμού της σε ανδρογόνα και οιστρογόνα 

και ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω της περιφέρειας (νεοπλασίες). 

 

Συνθετικά νευροστεροειδή και νευροπροστασία 

Με σκοπό να ξεπεραστούν οι ανεπιθύμητες δράσεις της DHEA, έγινε 

σύνθεση αναλόγων της με αλλαγές στους άνθρακες C3 και C17 (spiroepoxy) 

(Calogeropoulou et al., 2009). Συγκεκριμένα το ανάλογο BNN-27 εμφανίζει ισχυρή 

νευροπροστατευτική και αντιαποπτωτική δράση ενώ ταυτόχρονα δε μεταβολίζεται σε 

ανδρογόνα και οιστρογόνα, δεν εμφανίζει συγγένεια πρόσδεσης με τους υποδοχείς 

των στεροειδών ορμονών και συνεπώς δεν προκαλεί ενδοκρινείς αντιδράσεις 

(Calogeropoulou et al., 2009). Η BNN-27 (17α,20R-εποξυπρεγν-5-ενε-3β,21-διόλη) 

ενεργοποιεί μόνο τους TrkA και p75
NTR

 υποδοχείς ενώ έχει την ικανότητα να 

διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (Bennet et al., 2016) καθώς είναι ένα 

ιδιαίτερα μικρό και λιπόφιλο μόριο.    

 

 

Εικόνα 1.9: Το μόριο της ΒΝΝ-27. 

 

Πρόσφατες μελέτες αξιολόγησαν τις φαρμακολογικές ιδιότητες της BNN-27 

και αναφέρουν ότι μιμείται τη δράση του NGF σε in vitro μοντέλα απόπτωσης μέσω 

του TrkA υποδοχέα. Επίσης, έδειξαν ότι η πρόσδεση της BNN-27 στον p75
NTR 

υποδοχέα είναι υπεύθυνη και για την προστασία παρεγκεφαλικών νευρώνων 

ποντικών από απόπτωση (Pediaditakis et al.,2016). 
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Στο εργαστήριο μας μελετήθηκαν οι νευροπροστατευτικές δράσεις της BNN-

27 σε πειραματικό μοντέλο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Με τη χορήγηση 

στρεπτοζοτοκίνης (streptozotocin, STZ) για την επαγωγή διαβήτη, αυξάνεται η 

υπεργλυκαιμία από την πρώτη μέρα αλλά τα αμφιβληστροειδικά κύτταρα μειώνονται 

τέσσερεις βδομάδες μετά τη χορήγηση. Η χορήγηση της ΒΝΝ-27 ενδοπεριτοναϊκά 

κάθε μέρα για 1 εβδομάδα, τέσσερεις εβδομάδες μετά τη χορήγηση της STZ, έδειξε 

ότι επαναφέρει τον φαινότυπο των βραχύινων και γαγγλιακών κυττάρων που 

διαταράχθηκε λόγω του διαβήτη (μείωση ανοσοδραστικότητας δεικτών βραχύινων 

και γαγγλιακών κυττάρων). Η επαναφορά αυτή διεκπεραιώθηκε μέσω ενεργοποίησης 

του TrkA υποδοχέα του NGF. Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι 

η ΒΝΝ-27 έχει νευροπροστατευτικές δράσεις. Ωστόσο, η BNN-27 δεν είχε καμία 

επίδραση στη μείωση του δείκτη αποπτωτικού θανάτου (TUNEL
+ 

κύτταρα). (Iban-

Arias et al., unpublished data). Τα τελευταία αυτά αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η 

χορήγηση της ΒΝΝ-27 για μια εβδομάδα μετά την εγκατάσταση της νόσου ίσως δρα 

διορθώνοντας τη βλάβη ή ότι ο δείκτης TUNEL δεν είναι τόσο εκλεκτικός για τον 

προσδιορισμό του αποπτωτικού θανάτου. 

Για την περαιτέρω διερεύνηση  της νευροπροστατευτικής δράσης της ΒΝΝ-27 

στο μοντέλο της διαβητικής αμφιβληστορειδοπάθειας, πραγματοποιήθηκε η παρούσα 

μελέτη όπου μελετήθηκε η δράση της ΒΝΝ-27 μετά από χορήγηση της 

ενδοπεριτοναϊκά πριν την επαγωγή της νόσου έτσι ώστε να προστατευτεί ο 

αμφιβληστροειδής από την τοξικότητα που προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτη.  
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2.ΣΚΟΠΟΣ 

 

Μεγάλο ποσοστό ατόμων παγκοσμίως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 

όρασης λόγω της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ενώ οι υπάρχουσες θεραπείες 

στοχεύουν στη διατήρηση και όχι στη βελτίωση της οπτικής οξύτητας.  Επομένως 

είναι απαραίτητη η εύρεση νέων θεραπειών για την αντιμετώπισή της. 

Το συνθετικό ανάλογο της DHEA, η BNN-27, έχει το φαρμακολογικό προφίλ 

για πιθανό θεραπευτικό στόχο στη διαβητική  αμφιβληστροειδοπάθεια.    

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 

περαιτέρω διερεύνηση των νευροπροστατευτικών δράσεων της BNN-27, στο in vivo 

μοντέλο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας επαγώμενο από στρεπτοζοτοκίνη, για 

την διαλεύκανση του ρόλου της ως νευροπροστατευτικό μόριο και της πιθανής 

θεραπευτικής της δράσης στην αντιμετώπιση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας. 

Για την πραγματοποίηση των μελετών χρησιμοποιήθηκαν δύο πειραματικά μοντέλα:    

 

Πειραματικό μοντέλο Α. Χορήγηση της ουσίας ανά δύο ημέρες για διάστημα δύο 

εβδομάδων (τρίτη και τέταρτη εβδομάδα μετά τη χορήγηση της STZ).  

 

Πειραματικό μοντέλο Β.  Χορήγηση της ουσίας ταυτόχρονα με τη χορήγηση της 

STZ, ανά δύο ημέρες για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων 
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3.ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

3.1 Πειραματόζωα 

Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν αρσενικοί και θηλυκοί Sprague-

Dawley ενήλικοι επίμυες (180-300g). Τα πειράματα έγιναν σε συμφωνία με τις 

ελληνικές διατάξεις (Animal Act., P.D. 160/91) και με τις διατάξεις της 

επιστημονικής εταιρείας ARVO (Association for Research in Vision and 

Ophthalmology) για τη χρήση πειραματόζωων στην έρευνα που αφορά την όραση. Οι 

επίμυες στεγάζονταν ανά ένας σε κλωβούς και διατηρούνταν σε φωτοπερίοδο 12 

ωρών και ad libitum πρόσβαση σε νερό και τροφή. Η θερμοκρασία του χώρου 

παρέμεινε σταθερή στους 22
ο
C. Η ευθανασία εκτελέστηκε με εισπνοή διαιθυλαιθέρα. 

Όλα τα πρωτόκολλα εγκρίθηκαν από την κτηνιατρική υπηρεσία. 

 

3.2 Πρόκληση Διαβήτη 

Ο διαβήτης προκλήθηκε με ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης 

(STZ, 70mg/kg, Sigma-Aldrich, Germany) σε ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού νατρίου 

(0,1Μ) μετά από περίοδο νηστείας 12 ωρών. Τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα των 

επίμυων μετρήθηκαν 48 ώρες μετά την ένεση και τα ζώα με επίπεδα γλυκόζης  >350 

mg/dl θεωρήθηκαν διαβητικά.  

Η στρεπτοζοτοκίνη {2-deoxy-2-[3-(methyl-3-nitrosoureido)-D-

glucopyranose]} αποτελεί αντιβιοτικό το οποίο οδηγεί σε καταστροφή των β-

κυττάρων του παγκρέατος στα πειραματόζωα και λειτουργεί σαν μοντέλο πρόκλησης 

διαβήτη τύπου 1. Τα πειραματόζωα αυτά χρησιμοποιούνται για την εξέταση των 

παθολογικών επιπτώσεων του διαβήτη καθώς και πιθανών θεραπειών (Furman, 

2015). Η ουσία δρα επηρεάζοντας τα επίπεδα της ινσουλίνης και της γλυκόζης στο 

αίμα ενώ η σύνθεση της γίνεται από τον μικροοργανισμό Streptomycetes 

achromogenes (Szkudelski, 2001). 

 

Εικόνα 3.1: Δομή στρεπτοζοτοκίνης 
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Η στρεπτοζοτοκίνη χορηγείται ενδοπεριτοναϊκά σε συγκεκριμένη δόση, ενώ 

δύο ώρες μετά την χορήγηση της παρατηρείται υπεργλυκαιμία και μειωμένα επίπεδα 

ινσουλίνης στο αίμα. ‘Εξι ώρες μετά τη χορήγηση τα επίπεδα ινσουλίνης αυξάνουν 

και παρατηρείται υπογλυκαιμία. Το τελικό αποτέλεσμα της χορήγησης είναι η 

υπεργλυκαιμία και τα χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης. Η διαδικασία αυτή είναι 

αποτέλεσμα μη φυσιολογικής λειτουργίας των β-κυττάρων του παγκρέατος που μετά 

από ένα κύκλο έξι ωρών οδηγούνται σε καταστροφή και ο οργανισμός εμφανίζει 

σακχαρώδη διαβήτη (West et al., 1996).  

Τα πειραματόζωα στα οποία χορηγείται η στρεπτοζοτοκίνη εμφανίζουν 

αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και στα ούρα, μειωμένο σωματικό βάρος, 

αυξημένη κατανάλωση τροφής και νερού, πολυουρία και αυξημένα ποσοστά 

θνησιμότητας. Συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση της θνησιμότητας σε ποσοστό της 

τάξης του 43,33% σε σύγκριση με τα ζώα μάρτυρες. Η αύξηση αυτή μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα λοίμωξης, υποσιτισμού, τοξικότητας της STZ και άλλων παραγόντων 

(Wang et al., 2014). 

 

3.3 Ομάδες πειραματόζωων Μοντέλα πρόληψης διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας 

Τα ζώα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες (Control, Diabetic, Diabetic-Treated). Η 

BNN-27 διαλύθηκε σε απόλυτη αιθανόλη (10%,v/v, σε ενέσιμο ύδωρ -WFI) και  

χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά (i.p.) ανά 2 ημέρες για το διάστημα της τρίτης και 

τέταρτης εβδομάδας ασθένειας, σε 2 δόσεις (10 mg/kg και 2 mg/kg) (Πειραματικό 

μοντέλο Α). Η ουσία επίσης χορηγήθηκε για όλο το διάστημα των τεσσάρων 

εβδομάδων ασθένειας, ανά 2 ημέρες, σε μία δόση (10 mg/kg) (Πειραματικό μοντέλο 

Β). Οι ομάδες Control και Diabetic έλαβαν αντίστοιχη ποσότητα εκδόχου (αιθανόλη, 

10%,v/v, σε ενέσιμο ύδωρ). 

Τα επίπεδα γλυκόζης μετρήθηκαν στην αρχή και το τέλος της θεραπείας και 

φάνηκε ότι η BNN-27 δεν έχει κάποια επίδραση σε αυτά. Οι επίμυες των ομάδων 

Control και Diabetic δεν εμφάνισαν επίσης κάποια αξιοσημείωτη διαφορά στα 

επίπεδα γλυκόζης στο αίμα στη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων πειράματος. 

 

Οι πειραματικές ομάδες συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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3.4 Ανοσοϊστοχημεία 

Η θανάτωση των ζώων έγινε 24 ώρες μετά την τελευταία αγωγή, οι οφθαλμοί 

αφαιρέθηκαν και ο αμφιβληστροειδής απομονώθηκε μετά από αφαίρεση του 

πρόσθιου πόλου και προετοιμάστηκε για ανοσοϊστοχημική μελέτη. Οι ιστοί 

μονιμοποιήθηκαν σε διάλυμα παραφορμαλδεΰδης 4% (PFA) για 1 ώρα και στη 

συνέχεια επωάστηκαν σε διάλυμα σουκρόζης 30% για 16-18 ώρες για την επίτευξη 

κρυοπροστασίας. Ακολούθησε ταχεία ψύξη των ιστών με εμβύθιση τους σε 

ισοπεντάνιο στους -45
ο
C για 1 λεπτό με τη χρήση μίγματος O.C.T. (optimal cutting 

temperature compound) και διατήρηση τους στους -80
ο
C μέχρι περαιτέρω χρήση. Στη 

συνέχεια και με τη χρήση κρυοτόμου (Superfrost; ErieScientific, Portsmouth, NH), οι 

ιστοί κόπηκαν σε κάθετες τομές κοντά στο οπτικό νεύρο και διατηρήθηκαν στους -

20
ο
C. Σε 6 ζελατινοποιημένες αντικειμενοφόρες πλάκες τοποθετήθηκαν 9 τομές έτσι 

ώστε να περιέχεται αντιπροσωπευτικός αριθμός τομών από τον κεντρικό 

αμφιβληστροειδή. 

Οι ανοσοϊστοχημικές μελέτες έγιναν με σκοπό να μελετηθούν οι περιοχές ή οι 

κυτταρικοί τύποι που επηρεάζονται από το διαβήτη και τις χορηγούμενες ουσίες. Οι 

τομές πλύθηκαν 2 φορές με ρυθμιστικό διάλυμα 0,1M Tris-HCl; TBS pH 7,4 (10 

λεπτά κάθε πλύση). Στη συνέχεια έγινε επώαση για 30 λεπτά με ρυθμιστικό διάλυμα 

0,1M TBS+3,3% φυσιολογικό ορό αίγας ώστε να μπλοκαριστούν οι μη ειδικές θέσεις 

δέσμευσης του αντισώματος και ακολούθησαν 3 πλύσεις με 0,1M TBS (5 λεπτά κάθε 

πλύση). Ακολούθησε επώαση με τα πρωτοταγή αντισώματα brain nitric oxide 

synthase (bNOS, rabbit polyclonal, 1:2000, Sigma), tyrosine hydroxylase (TH, rabbit 

polyclonal, 1:1000, Sigma) ή neurofilament (NFL, mouse monoclonal, 1:500, 

Millipore) ή cleaved κασπάση-3 σε διάλυμα 0,1M TBS+0,3% TritonX-100 και 0,5% 

φυσιολογικό ορό αίγας για 16-18 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά το τέλος της 

επώασης ακολούθησαν 3 πλύσεις με 0,1M TBS (5 λεπτά κάθε πλύση) και  επώαση με 

το δευτεροταγές αντίσωμα, goat anti-rabbit IgG (Chemicon) ή goat anti-mouse 

(Millipore) για 1,5 ώρα. Τέλος έγιναν πλύσεις όπως προηγουμένως , οι τομές 

καλύφθηκαν με μέσο κάλυψης με DAPI (Cat.number 23002; Biotium) και 

παρατηρήθηκαν στο μικροσκόπιο φθορισμού. 

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ 

Control, Diabetic Έκδοχο (EtOH+WFI) 

 

2 εβδομάδες κάθε 2 ημέρες 

Diabetic-Treated BNN27 (2,10mg/kg) σε 

ETOH+WFI 

2 εβδομάδες κάθε 2 ημέρες 

Control, Diabetic Έκδοχο (EtOH+WFI) 

 

4 εβδομάδες κάθε 2 ημέρες 

Diabetic-Treated BNN27 (10mg/kg) σε 

ETOH+WFI 

4 εβδομάδες κάθε 2 ημέρες 
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3.5 Τεχνική TUNEL 

Οι τομές πλύθηκαν με ρυθμιστικό διάλυμα 0,1M PBS και στη συνέχεια 

επωάστηκαν με διάλυμα που περιείχε τριβασικό κιτρικό νάτριο (0.1%) + TritonX-100 

(0,1%) σε 0,1M PBS για 30 λεπτά. Οι ιστοί ξαναπλένονται με 0,1M PBS και στη 

συνέχεια επωάζονται με το διάλυμα αντίδρασης TUNEL που περιέχει τα διαλύματα 

ενζύμου και σήμανσης σε υγρό θάλαμο στους 37
ο
C για 1 ώρα σε σκοτεινές συνθήκες. 

Ακολούθησαν άλλες 3 πλύσεις με 0,1M PBS και στη συνέχεια οι τομές καλύφθηκαν 

με μέσο κάλυψης με DAPI και παρατηρήθηκαν στο μικροσκόπιο φθορισμού. Για την 

πραγματοποίηση της τεχνικής χρησιμοποιήθηκε σύστημα in situ ανίχνευσης 

κυτταρικού θανάτου (In Situ Cell Death Detection Kit TMR red; Cat. No. 

12156792910; Roche Diagnostics GmbH, Germany) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

 

3.6 Μικροσκοπία 

Οι εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ελήφθησαν με τη χρήση κάμερας 

(Leica DC 300F 40/0.70; Leica DMLB). Οι προσαρμογές φωτεινότητας και 

αντίθεσης έγιναν με τη χρήση του λογισμικού Photoshop 7.0 (Adobe Systems, San 

Jose, CA). 

 

3.7 Ποσοτικοποίηση  

Για την ποσοτικοποίηση της ανοσοδραστικότητας του NFL και της 

κασπάσης-3, ελήφθησαν 2 φωτογραφίες του κεντρικού τμήματος του 

αμφιβληστροειδούς από 3 διαφορετικές τομές κάθε ιστού (6 φωτογραφίες για κάθε 

αντικειμενοφόρο πλάκα). Στη συνέχεια με τη χρήση του λογισμικού ΙmageJ 1.44  

μετρήθηκε η ένταση του φθορισμού μεταξύ των στοιβάδων GCL και IPL για την 

NFL-IR και INL για την κασπάση-3 και εκφράστηκε ως ποσοστό (100%) της ομάδας 

ελέγχου. Για κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των 

μετρήσεων των 6 φωτογραφιών. 

Ομοίως για την ποσοτικοποίηση των TUNEL θετικών κυττάρων και με τη 

χρήση του λογισμικού ΙmageJ 1.44, μετρήθηκε ο αριθμός κυττάρων στις 6 

φωτογραφίες της κάθε αντικειμενοφόρου πλάκας. Τα αποτελέσματα εκφράζονται  

σαν αριθμός TUNEL θετικών κυττάρων ανά 100 μm ιστού (mm
2
). 

Η ανοσοδραστικότητα των bNOS και ΤΗ κυττάρων υπολογίστηκε με την 

μέτρηση των κυττάρων σε όλο το μήκος του αμφιβληστροειδούς σε 3 τουλάχιστον 

τομές κάθε αντικειμενοφόρου πλάκας. 

 

3.8 Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού 

GraphPad Prism v5.0 (San Diego, CA, USA). Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων 
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αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο one-way ANOVA  με Tukey posthoc ανάλυση. Τα 

αποτελέσματα που θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικά χαρακτηρίζονται από p< 0.05. 

Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε πείραμα αναφέρεται στα 

αντίστοιχα γραφήματα. 

 

3.9 Ρυθμιστικά Διαλύματα 

 

TBS 0,1M (Vf = 500 ml)        

6,055 g Trisma Base 

4,5 g NaCl 

 

PBS 50mM (Vf = 100 ml) 

0.9 gr NaCl 

0.2 M PB 25ml  

 

 

Gelatin solution (Vf = 1L) 

5 g gelatin  

0.5 g Chrom Alum (AlCrO3)  

 

30% Sucrose (Vf = 10 ml) 

3 g Sucrose  

0.1 M PB (10ml) 

 

PB 0,2M (Vf= 600ml) 

0,2 M NaH2PO4 (Vf = 100 ml) 

2,4 g NaH2PO4/100ml    Μίξη (Vf =600ml) 

0,2 M K2HPO4 (Vf = 500 ml) 

17,42 g K2HPO4/500m 

 

PFA 4% (Vf = 100 ml) 

4 gr PFA διαλύονται σε 50 ml dH20 στους 55
ο
Cκαι προστίθενται 4 σταγόνες NaOH 

4%. Ο τελικός όγκος των 100ml επιτυγχάνεται με προσθήκη 50 ml PB 0,2M. 
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Για την διερεύνηση της επίδρασης της μικρονευροτροφίνης BNN-27 στον 

αμφιβληστροειδή επίμυος στο πειραματικό μοντέλο διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ), χρησιμοποιήθηκαν δύο πειραματικά μοντέλα. Στο 

πειραματικό μοντέλο Α μελετήθηκε η επίδραση της BNN-27 στην πρόληψη της ΔΑ 

και στην βιωσιμότητα των αμφιβληστροειδικών κυττάρων με ενδοπεριτοναϊκη 

χορήγηση της ουσίας ανά δύο ημέρες, την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα μετά την 

χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης. Στο πειραματικό μοντέλο Β μελετήθηκε η επίδραση της 

BNN-27 στην πρόληψη της ΔΑ και στην βιωσιμότητα των αμφιβληστροειδικών 

κυττάρων με ενδοπεριτοναϊκη χορήγηση της ουσίας ανά δύο ημέρες για διάρκεια 

τεσσάρων εβδομάδων μετά τη χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης .  

 

4.1 Πειραματικό μοντέλο Α 

4.1.1. Eπίδραση της BNN-27 στη πρόληψη της ΔΑ  -Ανοσοϊστοχημική μελέτη. 

Σε αυτό το πειραματικό μοντέλο χορηγήθηκε BNN-27 (2 και 10 mg/kg) 

ενδοπεριτοναϊκά (i.p.), ανά δύο ημέρες κατά τη διάρκεια της τρίτης και τέταρτης 

εβδομάδας μετά τη χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης. Με τη χρήση αντισωμάτων έναντι 

δεικτών των βραχύινων κυττάρων του αμφιβληστρεοειδούς, bNOS (αντίσωμα έναντι 

του ενζύμου συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου), TH (αντίσωμα έναντι του 

ενζύμου υδροξυλάση της τυροσίνης) καθώς και NFL (αντίσωμα για τη χρώση των 

αξόνων των γαγγλιακών κυττάρων), πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημική μελέτη για 

την επίδραση του διαβήτη στα αμφιβληστροειδικά κύτταρα και την επίδραση της 

συνθετικής μικρονευροτροφίνης ΒΝΝ-27 στο διαβητικό αμφιβληστροειδή.   

Τα διαβητικά ζώα εμφάνισαν μείωση της bNOS ανοσοδραστικότητας που 

εντοπίζεται στην INL στιβάδα, στα έκτοπα βραχύινα κύτταρα στην GCL στιβάδα, 

καθώς επίσης και στις απολήξεις των κυττάρων αυτών στην IPL στιβάδα (bNOS-

immunoreactivity)  σε σύγκριση με τα ζώα μάρτυρες (Εικόνα 4.1.1.Α). Τα ζώα τα 

οποία έλαβαν ΒΝΝ-27 στη δόση των 10 mg/kg εμφάνισαν αύξηση της bNOS 

ανοσοδραστικότητας στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου σε αντίθεση με εκείνα που 

έλαβαν τη δόση των 2 mg/kg, σε σύγκριση με τα διαβητικά ζώα. Μελέτες 

ποσοτικοποίησης έδειξαν στο διαβητικό ιστό ραγδαία μείωση στον αριθμό των 

bNOS-θετικών κυττάρων σε ποσοστό 58,13% (***p<0,001 σε σύγκριση με το 

Control) όπως και στους ιστούς που χορηγήθηκε ΒΝΝ-27 (2mg/kg) σε ποσοστό 

54,6% (***p<0,001 σε σύγκριση με το Control), ενώ στους ιστούς που έλαβαν 

BNN27 (10mg/kg) παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου 

(
###

p<0,001 συγκριτικά με τα διαβητικά ζώα) (Εικόνα 4.1.1.Β). 

GCL 

IPL 

INL 

GCL 

IPL 

INL 

GCL 
IPL 

INL 

10mg/kg 
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  Παρόμοια αποτέλεσματα παρατηρήθηκαν στην ΤΗ-ανοσοδραστικότητα η 

οποία εντοπίζεται στα βραχύινα κύτταρα στην INL στιβάδα καθώς και στην NFL- 

ανοσοδραστικότητα που εντοπίζεται στους άξονες των γαγγλιακών κυττάρων στη 

GCL στιβάδα. Ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι στα διαβητικά ζώα 

μειώθηκε η TH-  και  NFL- ανοσοδραστικότητα σε ποσοστό 69,61% και 50,49% 

αντίστοιχα ενώ η χορήγηση της ΒΝΝ-27 (10 mg/kg) οδήγησε σε αύξηση της στα 

επίπεδα της ομάδας ελέγχου. Συγκεκριμένα για την ΤΗ-ανοσοδραστικότητα στο 

διαβητικό ιστό παρατηρούμε ραγδαία μείωση στον αριθμό των ΤΗ-θετικών κυττάρων 

(***p<0,001 σε σύγκριση με το Control), ενώ στους ιστούς που έλαβαν BNN-27 

παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου (
###

p<0,001 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα). Αντίστοιχα για την NFL- ανοσοδραστικότητα στο διαβητικό ιστό 

παρατηρούμε μείωση της (*p<0,05σε σύγκριση με το Control), ενώ στους ιστούς που 

έλαβαν BNN-27 παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου (
#
p<0,005 

συγκριτικά με τα διαβητικά ζώα) (Εικόνα 4.1.2 και Εικόνα 4.1.3). 

 

Α 

 

 

Β 
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Εικόνα 4.1.1.: Επίδραση της BNN-27 στο μοντέλο της ΔΑ-Μελέτες της bNOS-

IR.  

A. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της bNOS-IR. Στην ομάδα ελέγχου εντοπίζονται τα 

σώματα των βραχύινων κυττάρων στην INL και GCL στιβάδα. Η ανοσοδραστικότητα 

της bNOS μειώθηκε δραστικά στον ιστό των διαβητικών ζώων ενώ η χορήγηση 

BNN-27 (10mg/kg) επανέφερε τον αριθμό των κυττάρων που εκφράζουν τη bNOS 

στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου. Κλίμακα 20 μm. Β. Μελέτες ποσοτικοποίησης της 

bNOS-IR. Η ποσοτικοποίηση των  ανοσοϊστοχημικών αποτελεσμάτων συμφωνεί με 

την εικόνα  (Α) ως προς την ραγδαία μείωση στον αριθμό των bNOS-θετικών 

κυττάρων στα διαβητικά ζώα (***p<0,001 σε σύγκριση με το Control). Η ΒΝΝ-27  

(2mg/kg) δεν επανέφερε τον αριθμό των bNOS-θετικών κυττάρων (***p<0,001 σε 

σύγκριση με το Control), ενώ η BNN-27 (10mg/kg) έδρασε επαναφέροντας το αριθμό 

των κυττάρων στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου (
###

p<0,001 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα). 

 

Α 
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Εικόνα 4.1.2: Επίδραση της BNN-27 στο μοντέλο της ΔΑ-Μελέτες της TH-IR.  

A. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ΤΗ-IR. Στην ομάδα ελέγχου εντοπίζονται τα 

σώματα των βραχύινων κυττάρων στην INL στιβάδα. Η ανοσοδραστικότητα 

μειώθηκε δραστικά στον ιστό των διαβητικών ζώων ενώ η χορήγηση BNN-27 

προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου. Κλίμακα 20 μm. Β. Μελέτες 

ποσοτικοποίησης της ΤΗ-IR. Στο διαβητικό ιστό παρατηρούμε ραγδαία μείωση στον 

αριθμό των ΤΗ-θετικών κυττάρων (***p<0,001 σε σύγκριση με το Control), ενώ 

στους ιστούς που έλαβαν BNN-27 παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας 

ελέγχου (
###

p<0,001 συγκριτικά με τα διαβητικά ζώα). 

 

Α 
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Εικόνα 4.1.3: Επίδραση τηςBNN-27 στο μοντέλο της ΔΑ-Μελέτες της NFL-IR. 

A. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της NFL-IR. Η ανοσοδραστικότητα μειώθηκε στον 

ιστό των διαβητικών ζώων ενώ η χορήγηση BNN-27 προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα 

της ομάδας ελέγχου.Κλίμακα 40 μm. Β. Μελέτες ποσοτικοποίησης της NFL-IR. Στο 

διαβητικό ιστό παρατηρούμε μείωση στην ανοσοδραστικότητα των γαγγλιακών 

κυττάρων (*p<0,05σε σύγκριση με το Control), ενώ στους ιστούς που έλαβαν BNN-

27 παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου (
#
p<0,005 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα). 

 

4.1.2 Επίδραση της ΒΝΝ-27 στην βιωσιμότητα των αμφιβληστροειδικών 

κυττάρων- Μελέτη TUNEL 

Η τεχνική TUNEL χρησιμοποιήθηκε για το προσδιορισμό του κυτταρικού θανάτου 

σε ιστούς διαβητικών επίμυων και της νευροπροστασίας σε ιστούς επίμυων που 

έλαβαν BNN-27. Τα αποτελέσματα από τις εικόνες και την ποσοτικοποίηση δείχνουν 

πως τα TUNEL-θετικά κύτταρα είναι ελάχιστα στην ομάδα ελέγχου και αυξάνονται 

σε μεγάλο βαθμό στα διαβητικά ζώα. Φαίνεται ταυτόχρονα πως η χορήγηση BNN-27 

δεν προστατεύει τον ιστό και ο αριθμός των TUNEL-θετικών κυττάρων είναι 

παρόμοιος με εκείνο των διαβητικών ιστών. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται 

από τις μελέτες ποσοτικοποίησης όπου φαίνεται πως ο διαβήτης προκάλεσε αύξηση 

των TUNEL-θετικών κυττάρων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (***p<0,001 

συγκριτικά με το Control). Η χορήγηση της BNN-27 δεν ανέστρεψε αυτό το 

αποτέλεσμα (***p<0,01 συγκριτικά με το Control και 
#
p<0,05 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα) (Εικόνα 4.1.4). 
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Εικόνα 4.1.4: Επίδραση του διαβήτη παρουσία ή απουσία BNN-27 στον 

κυτταρικό θάνατο -Χρώση TUNEL σε αμφιβλήστροειδή επίμυων.  

Α. Αντιπροσωπευτικές μικρογραφίες της χρώσης TUNEL. Τα ζώα στην ομάδα 

ελέγχου έχουν ελάχιστα TUNEL-θετικά κύτταρα που διακρίνονται στις στιβάδες 

ONL και INL. Τα διαβητικά ζώα εμφανίζουν ραγδαία αύξηση των TUNEL-θετικών 

κυττάρων , γεγονός που δεν αντιστρέφεται με την χορήγηση BNN-27. Κλίμακα 40 

μm. Β. Μελέτες ποσοτικοποίησης της χρώσης TUNEL. Ο διαβήτης προκάλεσε 

αύξηση των TUNEL-θετικών κυττάρων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 

(***p<0,001 συγκριτικά με το Control). Η χορήγηση της BNN-27 δεν αντέστρεψε 

αυτό το αποτέλεσμα (***p<0,01 συγκριτικά με το Control και 
#
p<0,05 συγκριτικά με 

τα διαβητικά ζώα). 

 

4.2 Πειραματικό μοντέλο Β 

4.2.1 Μελέτη της νευροπροστατευτικής δράσης της ΒΝΝ-27 στο μοντέλο  της 

ΔΑ. 

Σε αυτό το πειραματικό μοντέλο χορηγήθηκε BNN-27 (10mg/kg) 

ενδοπεριτοναϊκά, ανά δύο ημέρες καθόλη τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων 

ασθένειας. Εδώ μελετήθηκε η bNOS-, TH-, και NFL- ανοσοδραστικότητα με τα 

αποτελέσματα να συμφωνούν με αυτά του πειραματικού μοντέλου Α για τη 

χορήγηση BNN-27 στη δόση των 10mg/kg. Πιο συγκεκριμένα, η bNOS 

ανοσοδραστικότητα μειώθηκε δραστικά στον ιστό των διαβητικών ζώων σε ποσοστό 

54,42% (***p<0,001 σε σύγκριση με το Control), ενώ η χορήγηση BNN-27 

προκάλεσε αύξηση της στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου (
###

p<0,001 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα) (Εικόνα 4.2.1). Στις εικόνες της ΤΗ-IR είναι εμφανές ότι η 

ανοσοδραστικότητα μειώθηκε στον ιστό των διαβητικών ζώων ενώ η χορήγηση 

BNN-27 προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνονται από τις μελέτες ποσοτικοποίησης όπου στο διαβητικό ιστό 

παρατηρείται μείωση στον αριθμό των ΤΗ-θετικών κυττάρων σε ποσοστό 70,59% 

(**p<0,01 σε σύγκριση με το Control), ενώ στους ιστούς που έλαβαν BNN-27 

παρατηρείται αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου (
##

p<0,01 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα) (Εικόνα 4.2.2). Τέλος, η NFL- ανοσοδραστικότητα μειώθηκε στον 

ιστό των διαβητικών ζώων σε ποσοστό 38,44 % (*p<0,05 σε σύγκριση με το 

Control), ενώ η χορήγηση BNN-27 προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας 

ελέγχου (
#
p<0,05 συγκριτικά με τα διαβητικά ζώα) (Εικόνα 4.2.3). 
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Εικόνα 4.2.1: Επίδραση τηςBNN-27 στο μοντέλο της ΔΑ-Μελέτες της bNOS-IR. 

A. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της bNOS-IR. Στην ομάδα ελέγχου εντοπίζονται τα 

σώματα των βραχύινων κυττάρων στην INL και GCL στιβάδα. Η ανοσοδραστικότητα 

της bNOS μειώθηκε δραστικά στον ιστό των διαβητικών ζώων ενώ η χορήγηση 

BNN-27 προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου. Κλίμακα 20 μm. Β. 

Μελέτες ποσοτικοποίησης της bNOS-IR. Στο διαβητικό ιστό παρατηρούμε ραγδαία 

μείωση στον αριθμό των bNOS-θετικών κυττάρων (***p<0,001 σε σύγκριση με το 

Control), ενώ στους ιστούς που έλαβαν BNN-27 παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα 

της ομάδας ελέγχου (
###

p<0,001 συγκριτικά με τα διαβητικά ζώα). 
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Εικόνα 4.2.2: Επίδραση τηςBNN-27 στο μοντέλο της ΔΑ-Μελέτες της TH-IR.  

A. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ΤΗ-IR. Στην ομάδα ελέγχου εντοπίζονται τα 

σώματα των βραχύινων κυττάρων στην INL στιβάδα. Η ανοσοδραστικότητα 

μειώθηκε δραστικά στον ιστό των διαβητικών ζώων ενώ η χορήγηση BNN-27 

προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου. Κλίμακα 20 μm. Β. Μελέτες 

ποσοτικοποίησης της ΤΗ-IR. Στο διαβητικό ιστό παρατηρούμε ραγδαία μείωση στον 

αριθμό των ΤΗ-θετικών κυττάρων (**p<0,01 σε σύγκριση με το Control), ενώ στους 

ιστούς που έλαβαν BNN-27 παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου 

(
##

p<0,01 συγκριτικά με τα διαβητικά ζώα). 

 

 

C o n tr o l 0 1 0

5 0

1 0 0

n = 5 n = 4 n = 5

N
u

m
b

e
r
 o

f 
T

H
 i

m
m

u
n

o
r
e

a
c

ti
v

e
 c

e
ll

s

(%
 C

o
n

tr
o

l)

**

# #

B N N 2 7  (m g /k g )

D ia b e tic



40 
 

A 

 

 

B 

 

 

Εικόνα 4.2.3: Επίδραση τηςBNN-27 στο μοντέλο της ΔΑ-Μελέτες της NFL-IR. 

A. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της NFL-IR. Η ανοσοδραστικότητα μειώθηκε στον 

ιστό των διαβητικών ζώων ενώ η χορήγηση BNN-27 προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα 

της ομάδας ελέγχου. Κλίμακα 40 μm. Β. Μελέτες ποσοτικοποίησης της NFL-IR. Στο 

διαβητικό ιστό παρατηρούμε μείωση στην ανοσοδραστικότητα των γαγγλιακών 

κυττάρων (*p<0,05 σε σύγκριση με το Control), ενώ στους ιστούς που έλαβαν BNN-

27 παρατηρούμε αύξηση στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου (
#
p<0,05 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα). 
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4.2.2 Επίδραση της ΒΝΝ-27στην βιωσιμότητα των  αμφιβληστροειδικών 

κυττάρων- Μελέτη TUNEL 

Ομοίως με τα αποτελέσματα του πειραματικού μοντέλου Α, τα ζώα στην 

ομάδα ελέγχου έχουν ελάχιστα TUNEL-θετικά κύτταρα που διακρίνονται στις 

στιβάδες ONL και INL. Τα διαβητικά ζώα έχουν ραγδαία αύξηση των TUNEL-

θετικών κυττάρων, γεγονός που δεν αντιστρέφεται με την χορήγηση BNN-27. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τις μελέτες ποσοτικοποίησης της χρώσης 

TUNEL. Ο διαβήτης προκάλεσε αύξηση των TUNEL-θετικών κυττάρων σε σύγκριση 

με την ομάδα ελέγχου (*p<0,05 συγκριτικά με το Control). Η χορήγηση της BNN-27 

δεν ανέστρεψε αυτό το αποτέλεσμα (**p<0,01 συγκριτικά με το Control) (Εικόνα 

4.2.4). 
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Εικόνα 4.2.4: Επίδραση του διαβήτη παρουσία ή απουσία BNN-27 στον 

κυτταρικό θάνατο-Χρώση TUNEL σε αμφιβλήστροειδήεπίμυων.  

Α. Αντιπροσωπευτικές μικρογραφίες της χρώσης TUNEL. Τα ζώα στην ομάδα 

ελέγχου έχουν ελάχιστα TUNEL-θετικά κύτταρα που διακρίνονται στις στιβάδες 

ONL και INL. Τα διαβητικά ζώα έχουν ραγδαία αύξηση των TUNEL-θετικών 

κυττάρων, γεγονός που δεν αντιστρέφεται με την χορήγηση BNN-27. Κλίμακα 40 

μm. Β. Μελέτες ποσοτικοποίησης της χρώσης TUNEL. Ο διαβήτης προκάλεσε 

αύξηση των TUNEL-θετικών κυττάρων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (*p<0,05 

συγκριτικά με το Control). Η χορήγηση της BNN-27 δεν ανέστρεψε αυτό το 

αποτέλεσμα (**p<0,01 συγκριτικά με το Control). 

 

4.2.3 Επίδραση της ΒΝΝ-27 στην βιωσιμότητα των αμφιβληστροειδικών 

κυττάρων- Κασπάση- 3 

Ο κυτταρικός θάνατος που παρατηρείται λόγω του διαβήτη μπορεί να 

οφείλεται είτε σε απόπτωση είτε σε νέκρωση. Μόρια που λαμβάνουν μέρος στην 

επαγωγή του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου είναι οι πρωτεΐνες κασπάσες και 

συγκεκριμένα η cleaved κασπάση-3. Για την διερεύνηση της νευροπροστατευτικής 

δράσης του μορίου BNN-27 στην απόπτωση προκαλούμενη από την cleaved 

κασπάση-3 πραγματοποιήθηκαν ανοσοϊστοχημικές μελέτες σε ιστούς 

αμφιβληστροειδή από διαβητικά ζώα και ιστούς από διαβητικά ζώα που έλαβαν 

BNN-27. Η ανοσοδραστικότητα της cleaved κασπάσης-3 εμφανίζεται έντονη στις 

στιβάδες GCL και INL. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ιστοί που έλαβαν BNN-27 

εμφάνισαν μείωση της ανοσοδραστικότητας της cleaved κασπάσης-3 (cleaved 

caspase-3 IR) σε σύγκριση με τους διαβητικούς ιστούς (*p<0,05 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα). (Εικόνα 4.2.5) 
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Εικόνα 4.2.5: Επίδραση της BNN-27 στον κυτταρικό θάνατο- κασπάση-3. Α. 

Αντιπροσωπευτικές μικρογραφίες της ανοσοδραστικότητας της κασπάσης-3. Η 

ανοσοδραστικότητα στον διαβητικό ιστό εμφανίζεται έντονη στις στιβάδες GCL και 

INL, γεγονός που αντιστρέφεται με την χορήγηση BNN-27. Κλίμακα 40 μm. Β. 

Μελέτες ποσοτικοποίησης της ανοσοδραστικότητας της κασπάσης-3. Η χορήγηση 

BNN-27 οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση της (*p<0,05 συγκριτικά με τα 

διαβητικά ζώα). 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο STZ για την πρόκληση 

της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με στόχο τη διερεύνηση των 

νευροπροστατευτικών δράσεων ενός καινοτόμου μορίου, της ΒΝΝ-27, ανάλογο του 

νευροστεροειδούς δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA). Τα αποτελέσματα της   

μελέτης υποστηρίζουν τις νευροπροστατευτικές δράσεις του συνθετικού αναλόγου 

της DHEA, BNN-27 στο μοντέλο της ΔΑ, μέσω ενεργοποίησης του TrkA υποδοχέα 

του NGF. 

Το πειραματικό μοντέλο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας αφορά στη 

χρήση της στρεπτοζοτοκίνης (STZ) για την επαγωγή του διαβήτη. Η STZ είναι μια 

ουσία που η χορήγηση της προκαλεί καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η μείωση των επιπέδων της ινσουλίνης και αύξηση των 

επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, καθώς η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που ρυθμίζει τα 

επίπεδα της γλυκόζης στον οργανισμό. Τα πειραματόζωα στα οποία χορηγείται στη 

συνέχεια εξετάζονται για τα παθολογικά αίτια ή την θεραπεία του διαβήτη και 

επιπλοκών του. Το συγκεκριμένο μοντέλο επαγωγής του διαβήτη χρησιμοποιείται 

ευρέως. Στις μελέτες μας τα ζώα εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, 

πολυουρία, πολυφαγία, πολυδιψία καθώς και απώλεια βάρους, όπως αναμένεται και 

από τη βιβλιογραφία (Li et al., 2010).  

Μελέτες του εργαστηρίου έχουν δείξει ότι η χορήγηση της STZ προκαλεί 

απώλεια της ανοσοδραστικότητας των βραχύινων και των γαγγλιακών κυττάρων του 

αμφιβληστροειδούς μετά το πέρας τεσσάρων εβδομάδων από τη χορήγηση της. Σε 

διάστημα μίας, δύο ή τριών εβδομάδων, δεν παρατηρείται απώλεια της 

ανοσοδραστικότητας των συγκεκριμένων κυτταρικών τύπων. Απώλεια των 

βραχύινων αυτών κυττάρων έχει παρατηρηθεί και σε σχετικά πρόσφατη μελέτη για 

τη συνεισφορά των κυττάρων που παράγουν NO στη διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια στο STZ-μοντέλο επίμυων (Goto et al., 2005). Τα γαγγλιακά 

κύτταρα μαζί με τα βραχύινα είναι τα κύτταρα που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

απώλεια στην περίπτωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε μοντέλα 

τρωκτικών αλλά και στον άνθρωπο (Abu-El-Asrar et al., 2004; Barber et al., 1998; 

Martin et al., 2004). H DHEA και το συνθετικό νευροστεροειδές ΒΝΝ-27 δεν 

προκάλεσαν καμία αλλαγή στα επίπεδα της γλυκόζης.  

Πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου έδειξαν ότι η χορήγηση της DHEA και 

της ΒΝΝ-27 ενδοπεριτοναϊκά κάθε μέρα για 1 εβδομάδα μετά την εγκαθίδρυση της 

νόσου (5η εβδομάδα) ανέστρεψε τη μείωση της ανοσοδραστικότητας των 

αμφιβληστροειδικών δεικτών για τα βραχύινα κύτταρα και τους άξονες των 

γαγγλιακών κυττάρων σε σύγκριση με τα διαβητικά ζώα. Τα αποτελέσματα αυτά 

υποστηρίζουν τη νευροπροστατευτική δράση της ΒΝΝ-27. Επίσης, η συγχορήγηση 
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της ΒΝΝ-27 με τον αναστολέα του TrkA υποδοχέα του NGF, οδήγησε στη μείωση 

της νευροπροστατευτικής της δράσης. Επιπλέον, μελέτες ανοσοαποτύπωσης έδειξαν 

ότι η ΒΝΝ-27 ενεργοποιεί και φωσφορυλιώνει τον TrkA υποδοχέα απουσία   του 

αναστολέα του. Τα αποτελέσματα αυτά  υποδηλώνουν ότι ο TrkA υποδοχέας είναι 

υπεύθυνος για τις νευροπροστατευτικές δράσεις της ΒΝΝ-27 στο πειραματικό 

μοντέλο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.  Ωστόσο, η ΒΝΝ-27 δεν είχε καμία 

επίδραση στη  μείωση του δείκτη αποπτωτικού θανάτου [TUNEL
+ 

κύτταρα. (Iban-

Arias et al., unpublished data)]. Τα τελευταία αυτά αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η 

χορήγηση της ΒΝΝ-27 για μια εβδομάδα μετά την εγκατάσταση της νόσου ίσως δρα 

διορθώνοντας τη βλάβη και όχι νευροπροστατευτικά ή ότι ο δείκτης TUNEL δεν 

είναι τόσο εκλεκτικός για τον προσδιορισμό αποπτωτικού θανάτου. 

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξέτασε περαιτέρω τη δυνατότητα της 

ΒΝΝ-27 να προστατεύσει τον αμφιβληστροειδή στο μοντέλο της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας με τη συγχορήγησή της πριν την εγκαθίδρυση της νόσου.   

Για το λόγο αυτό, η πειραματική πορεία χωρίστηκε σε δύο πειραματικά μοντέλα 

χορήγησης της ουσίας. Στο πειραματικό μοντέλο Α, η ουσία χορηγήθηκε 

ενδοπεριτοναϊκά ανά δύο ημέρες την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα πειράματος ώστε 

να διερευνηθεί η δράση της πριν παρατηρηθεί η μείωση της ανοσοδραστικότητας των 

κυτταρικών τύπων. Στο πειραματικό μοντέλο Β, η ουσία χορηγήθηκε 

ενδοπεριτοναϊκά ανά δύο ημέρες για όλο το διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων 

ώστε να παρατηρηθεί η δράση της από την αρχή της ασθένειας.  

Το νευροστεροειδές BNN-27 παρουσίασε και στα δύο μοντέλα σημαντική 

επαναφορά της bNOS ανοσοδραστικότητας στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου. 

Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάστηκε τόσο στα βραχύινα κύτταρα που εκφράζουν 

την υδροξυλάση της τυροσίνης (TH-IR) αλλά και στους άξονες των γαγγλιακών 

κυττάρων (NFL-IR). Ωστόσο, η ΒΝΝ-27 δεν είχε καμία επίδραση στον αριθμό των 

TUNEL-θετικών κυττάρων σε σύγκριση με την ομάδα των διαβητικών ζώων. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα 

αποτελέσματα των ανοσοϊστοχημικών μελετών και της μελέτης TUNEL. Αυτό 

μπορεί να ερμηνευτεί επίσης με την υπόθεση ότι η μεσολαβούμενη επαναφορά του 

σήματος που αναδεικνύουν τα αποτελέσματα των ανοσοϊστοχημικών μελετών δεν 

αφορά σε αποπτωτικά ή νεκρά κύτταρα, αλλά σε επαναδιόρθωση πιθανής βλάβης των 

κυττάρων.  

Προκειμένου να μελετηθεί περαιτέρω το φαινόμενο αυτό θεωρήθηκε 

απαραίτητη η χρήση ενός πιο εκλεκτικού μέσου για τον προσδιορισμό των 

αποπτωτικών κυττάρων και την επίδραση της ΒΝΝ-27 σε αυτά. Για τον σκοπό αυτόν 

πραγματοποιήθηκαν  ανοσοϊστοχημικές μελέτες  με τη χρήση αντισώματος έναντι της  

cleaved κασπάσης-3. Παρατηρήθηκε αυξημένη ανοσοδραστικότητα της κασπάσης-3 

(απόπτωση) στην έσω πυρηνική στιβάδα αλλά και σε μικρότερο ποσοστό στη 

γαγγλιακή στιβάδα στους αμφιβληστροειδείς διαβητικών πειραματόζωων, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι η μείωση ανοσοφθορισμού των βραχύινων και κάποιων 
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γαγγλιακών κυττάρων που παρατηρήθηκαν με χρήση ανοσοϊστοχημικών δεικτών 

όπως περιγράφηκε παραπάνω, πραγματοποιείται λόγω απόπτωσης των κυττάρων 

αυτών. Επιπλέον, στην περίπτωση της κασπάσης-3, η χορήγηση του αναλόγου ΒΝΝ-

27 μείωσε σημαντικά τα επίπεδα της κυτταρικής απόπτωσης που παρατηρήθηκε στα 

διαβητικά ζώα.  

Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει ότι η ΒΝΝ27 προστατεύει τον διαβητικό 

αμφιβληστροειδή από τον αποπτωτικό θάνατο που προκαλείται από την cleaved 

κασπάση-3. Η μέθοδος TUNEL εκτός από δείκτης αποπτωτικού θανάτου είναι και 

δείκτης  νεκρών κυττάρων.    

Συμπερασματικά, το συνθετικό νευροστεροειδές  ΒΝΝ-27, ανάλογο της 

DHEA μιμείται τις δράσεις της  ως νευροπροστατευτικό μόριο σε μοντέλα 

νευροεκφύλισης (Kimonides et al, 1998; Lapchak et al., 2000; Kurata et al., 2004; 

Charalampopoulos et al., 2008). Στο μοντέλο της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας μιμείται τις δράσεις της μέσω του TrkA υποδοχέα του NGF, 

χωρίς να ενεργοποιεί τους άλλους Trk υποδοχείς. Δε μεταβολίζεται σε ανδρογόνα και 

οιστρογόνα σε αντίθεση με τη DHEA. Αντίθετα με τον NGF, είναι ένα μικρό, 

λιπόφιλο μόριο που περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (Bennet et al., 2016) καθώς 

και τον αιματοαμφιβληστροεδικό φραγμό (Iban-Arias et. al., unpublished data).  

Ο αριθμός των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, άρα και με διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια αυξάνεται συνεχώς. Είναι επιτακτική ανάγκη η εύρεση μιας 

θεραπείας που θα συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση του κυτταρικού θανάτου 

των αμφιβληστροειδικών κυττάρων και στη βελτίωση της όρασης. Ο συνδυασμός 

φαρμάκων έναντι της νεοαγγείωσης και της νευροεκφύλισης θα παρέχει μια 

αποτελεσματικότερη θεραπεία.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων μελετών στο εργαστήριο μας υποστηρίζουν ότι  η ΒΝΝ-27 μπορεί να 

αποτελέσει θεραπευτικό στόχο για την αντιμετώπιση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας, είτε προλαμβάνοντας ή αποτρέποντας τον κυτταρικό 

θάνατο του αμφιβληστροειδούς. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε προκλινικό 

επίπεδο έτσι ώστε να γίνει εφικτή η προώθηση της ΒΝΝ-27 σε κλινικές μελέτες. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Βιβλιογραφία 

Abu-El-Asrar, A. M., Dralands, L., Missotten, L., Al-Jadaan, I. A., & Geboes, K. 

(2004) Expression of apoptosis markers in the retinas of human subjects with 

diabetes. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 45, 2760-6. 

Antonetti, D.A., Klein, R., Gardner, T.(2012) Mechanisms of disease in Diabetic 

Retinopathy. New England Journal of Medicine. 366, 1227-1239. 

Barber, A. J., Lieth, E., Khin, S. A., Antonetti, D. A., Buchanan, A. G., & Gardner, T. 

W. (1998) Neural apoptosis in the retina during experimental and human diabetes. 

Early onset and effect of insulin. The Journal of Clinical Investigation. 102, 783-91. 

Barber, A.J. (2003) A new view of diabetic retinopathy; a neurodegenerative disease 

of the eye. Prog Neuropharmacol. Biological Psychiatry. 27, 283-290. 

Barber, Alistair J, Antonetti, D. A., Kern, T. S., Reiter, C. E. N., Soans, R. S., Krady, 

J. K., Levison, S. W., et al. (2005) The Ins2Akita mouse as a model of early retinal 

complications in diabetes. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 46, 2210-

8. 

Baulieu, E.E., Robel P. (1990) Neurosteroids: a new brain function? The Journal of 

Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 37,395-403. 

Baulieu, E.E., Robel, P., Schumacher, M. (2001) Neurosteroids: beginning of the 

story. International Review of Neurobiology. 46,1-32.  

Belanger, N., Gregoire, L., Bedard, P., Di Paolo, T. (2003) Estradiol and 

dehydroepiandrosterone potentiate levodopa-induced locomotor activity in 1- methyl-

4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monkeys. Endocrine. 21,97- 101. 

Bennett, J., O’Brien, L., Brohawn, D. (2016) Pharmacological properties of 

microneurotrophin drugs developed for treatment of amyotrophic lateral sclerosis. 

Biochemical Pharmacology. 117, 68-77 

Bothwell, M. (1995) Functional interactions of neurotrophins and neurotrophin 

receptors. Annual Review of Neuroscience. 18,223-253. 

Bowlby, M. R. (1993) Pregnenolone sulfate potentiation of N-methyl-D-aspartate 

receptor channels in hippocampal neurons. Molecular Pharmacology. 43, 813- 9. 

Bucolo, C., & Drago, F. (2004) Effects of neurosteroids on ischemia-reperfusion 

injury in the rat retina: role of sigma1 recognition sites. European Journal of 

Pharmacology. 498,111-4. 

Calogeropoulou, T., Avlonitis, N., Minas, V., Alexi, X., Pantzou, A., 

Charalampopoulos, I., Zervou, M., Vergou, V., Katsanou, ES., Lazaridis, I., Alexis, 

MN., Gravanis, A. (2009) Novel dehydroepiandrosterone derivatives with 



49 
 

antiapoptotic, neuroprotective activity. Journal of Medicinal Chemistry. 52, 6569-

6587. 

Cascio, C., Brown, R.C., Liu, Y., Han, Z., Hales, D.B., Papadopoulos , V.. (2000) 

Pathways of dehydroepiandrosterone formation in rat brain glia. The Journal of 

Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 75, 177-186. 

Chao, M.V. (2003) Neurotrophins and their receptors: a convergence point for many 

signalling pathways. Nature Reviews Neuroscience. 4, 299-309. 

Charalampopoulos, I., Margioris, A. N., & Gravanis, A. (2008) Neurosteroid 

dehydroepiandrosterone exerts anti-apoptotic effects by membrane-mediated, 

integrated genomic and non-genomic pro-survival signaling pathways. Journal of 

Neurochemistry. 107, 1457-69.  

Charalampopoulos, I., Remboutsika, E., Margioris, A. N., & Gravanis, A. (2008) 

Neurosteroids as modulators of neurogenesis and neuronal survival. Trends in 

Endocrinology and Metabolism. 19, 300-7. 

Dechant, G.Barde Y.A. (2002) The neurotrophin receptor p75(NTR): novel functions 

and implications for diseases of the nervous system. Nature Neuroscience. 5, 1131-

1136. 

Eide, F.F., Lowenstein, D.H., Reichardt, L.F. (1993) Neurotrophins and their 

receptors-- current concepts and implications for neurologic disease. Experimental 

Neurology. 121, 200-214. 

Ferrara, N., Damico, L., Shams, N., Lowman, H., Kim, R. (2006) Development of 

ranibizumab, an anti-vascular endothelial growth factor antigen binding fragment, as 

therapy for neovascular age-related macular degeneration. Retina. 26, 859-870. 

Fine, S.L., Berger, J.W., Maguire, M.G., Ho, A.C. (2000) Age-related macular 

degeneration. New England Journal of Medicine. 342,483-492. 

Fong, D. S., Aiello, L. P., Ferris, F. L., & Klein, R. (2004) Diabetic retinopathy. 

Diabetes Care. 27, 2540-53. 

Furman, B.L. (2015) Streptozotocin-Induced Diabetic Models in Mice and Rats. 

Current Protocols in Pharmacology. 47, 1-20. 

Goedert, M., Fine, A., Hunt, S.P., Ullrich, A. (1986) Nerve growth factor mRNA in 

peripheral and central rat tissues and in the human central nervous system: lesion 

effects in the rat brain and levels in Alzheimer's disease. Brain Research. 387, 85- 92. 

Goto, R., Doi, M., Ma, N., Semba, R., & Uji, Y. (2005) Contribution of nitric 

oxideproducing cells in normal and diabetic rat retina. Japanese Journal of 

Ophthalmology. 49, 363-70. 



50 
 

Hallbook, F. (1999) Evolution of the vertebrate neurotrophin and Trk receptor gene 

families. Current Opinion in Neurobiology. 9, 616-621. 

He, X.L., Garcia, K.C. (2004) Structure of nerve growth factor complexed with the 

shared neurotrophin receptor p75. Science. 304, 870-875. 

Herd, M. B., Belelli, D., & Lambert, J. J. (2007) Neurosteroid modulation of synaptic 

and extrasynaptic GABA(A) receptors. Pharmacology & Therapeutics. 116, 20-34. 

Hofer, M., Pagliusi, S.R., Hohn, A., Leibrock, J., Barde, Y.A. (1990) Regional 

distribution of brain-derived neurotrophic factor mRNA in the adult mouse brain. The 

EMBO Journal. 9, 2459-2464. 

Holden, P.H., Asopa, V., Robertson, A.G., Clarke, A.R., Tyler, S., Bennett, G.S., 

Brain, S.D., Wilcock, G.K., Allen, S.J., Smith, S.K., Dawbarn, D. (1997) 

Immunoglobulin-like domains define the nerve growth factor binding site of the TrkA 

receptor. Nature Biotechnology. 15, 668-672. 

Jullien, J., Guili, V., Derrington, E.A., Darlix, J.L., Reichardt, L.F., Rudkin, B.B. 

(2003) Trafficking of TrkA-green fluorescent protein chimerae during nerve growth 

factor-induced differentiation. The Journal of Biological Chemistry. 278, 8706-8716. 

Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessel, T. M. (1995) Essentials of Neural 

Scienceand Behavior. Appleton & Lange-A Simon & Shuster Company, New York. 

Kempen, J. H., O’Colmain, B. J., Leske, M. C., Haffner, S. M., Klein, R., Moss, S. E., 

Taylor, H. R., et al. (2004) The prevalence of diabetic retinopathy among adults in the 

United States. Archives of Ophthalmology. 122, 552-63. 

Kimonides, V.G., Khatibi, N.H., Svendsen ,C.N., Sofroniew, M.V., Herbert J. (1998) 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) and DHEA-sulfate (DHEAS) protect hippocampal 

neurons against excitatory amino acid-induces neurotoxicity. Proceedings of the 

National Academy of Sciences. 95, 1852-1857. 

Kokona, D., Charalampopoulos, I., Pediaditakis, I., Gravanis, A., & Thermos, K. 

(2012)The neurosteroid dehydroepiandrosterone (DHEA) protects the retina from 

AMPA-induced excitotoxicity: NGF TrkA receptor involvement. 

Neuropharmacology. 62, 2106-17. 

Kurata, K., Takebayashi, M., Morinobu, S., Yamawaki, S. (2004) Beta-estradiol, 

dehydroepiandrosterone and dehydroepiandrosterone sulfate protect against N-

methyl-D-aspartate-induced neurotoxicity in rat hippocampal neurons by different 

mechanisms. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 311, 237-245. 

Lapchack, P.A., Chapman, D.F., Nunez, S.Y., Zivin ,J.A. (2000) 

Dehydroepiandrosterone sulfate is neuroprotective in a reversible spinal cold ischemia 

model. Possible involvement of GABAA receptors. Stroke. 31, 1953-1957. 



51 
 

Larabi, Y., Dahmani, Y., Gernigon, T., & Nguyen-Legros, J. (1991) Tyrosine 

hydroxylase immunoreactivity in the retina of the diabetic sand rat Psammomys 

obesus. Journal für Hirnforschung. 32, 525-31. 

Lazaridis, I., Charalampopoulos, I., Alexaki, V.-I., Avlonitis, N., Pediaditakis, I., 

Efstathopoulos, P., Calogeropoulou, T., Castanas, E., Gravanis, A. (2011) 

Neurosteroid dehydroepiandrosterone interacts with nerve growth factor (NGF) 

receptors, preventing neuronal apoptosis. PLoS Biology. 9, e1001051. 

Lee, F.S., Kim, A.H., Khursigara, G., Chao, M.V. (2001) The uniqueness of being a 

neurotrophin receptor. Current Opinion in Neurobiology. 11, 281-286. 

Lee, R., Kermani, P., Teng, K.K., Hempstead, B.L.(2001) Regulation of cell survival 

by secreted proneurotrophins. Science. 294, 1945-1948. 

Li, X.-zhen, Zhang, X.-hong, Liu, L., Cheng, J., & Zhang, W. (2010) [Neonatal 

diabetes mellitus: a clinical analysis of 13 cases]. Zhonghua er ke za zhi. Chinese 

Journal of Pediatrics. 48, 775-8. 

Majewska, M. D., Bisserbe, J. C., & Eskay, R. L. (1985) Glucocorticoids are 

modulators of GABAA receptors in brain. Brain Research. 339, 178-82. 

Maninger, N., Wolkowitz, O.M., Reus, V.I., Epel, E.S., Mellon, S.H. (2009) 

Neurobiological and neuropsychiatric effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) and 

DHEA sulfate (DHEAS). Frontiers in Neuroendocrinology. 30, 65-91. 

Martin, P. M., Roon, P., Van Ells, T. K., Ganapathy, V., & Smith, S. B. (2004) Death 

of retinal neurons in streptozotocin-induced diabetic mice.Investigative 

Ophthalmology & Visual Science. 45, 3330-6. 

Maurice, T., Junien, J. L., & Privat, A. (1997) Dehydroepiandrosterone sulfate 

attenuates dizocilpine-induced learning impairment in mice via sigma 1- receptors. 

Behavioural Brain Research. 83, 159-64. 

Mellon, S.H., Griffin, L.D., Compagnone, N.A. (2001) Biosynthesis and action of 

neurosteroids. Brain Research reviews. 37, 3-12. 

Ozkiris, A. (2010) Anti-VEGF agents for age-related macular degeneration.Expert 

Opinion on Therapeutic Patents. 20, 103-118. 

Pediaditakis, I., Kourgiantaki, A., Prousis, K.C., Potamitis, C., Xanthopoulos, K.P., 

Zervou, M., Calogeropoulou, T., Charalampopoulos, I., Gravanis, A. (2016) BNN27, 

a 17-Spiroepoxy steroid derivative, interacts with and activates p75 neurotrophin 

receptor, rescuing cereberall granule neurons from apoptosis. Frontiers in 

Pharmacology. 111, 266-282. 



52 
 

Resnikoff, S., Pascolini, D., Etya’ale, D., Kocur, I., P rarajasegaram, R., Pokharel, 

G.P., Mariotti, S.P. (2004) Global data on visual impairment in the year 2002. Bull. 

World Health Organisation. 82, 844-851. 

Rothen, M., Jablon, E., Monares, G., Fontal, M.R., Alfaro, D.V. (2005) Anti-macular 

degeneration agents. Opthalmology Clinics of North America. 18, 561-567. 

Sánchez-Chávez, G., Salceda, R. (2001) Acetyl- and butyrylcholinesterase in normal 

and diabetic rat retina.Neurochemical Research. 26, 153-9. 

Schumacher, M., Weill-Engerer, S., Liere, P., Robert, F., Franklin, R.J., Garcia-

Segura, L.M., Lambert, J.J., Mayo, W., Melcangi, R.C., Parducz, A., Suter, U., 

Carelli, C., Baulieu, E.E., Akwa, Y. (2003) Steroid hormones and neurosteroids in 

normal and pathological aging of the nervous system.Progress in Neurobiology. 71, 3-

29. 

Szkudelski, T. (2001) The mechanism of alloxan and streptozotocin action in B cells 

of the rat pancreas. Physiological Research / Academia Scientiarum Bohemoslovaca. 

50, 537-46. 

Vasilaki, A., Thermos K. (2009) Somatostatin analogues as therapeutics in retinal 

disease. Pharmacology and Therapeutics. 122, 324-333. 

Vaughn, J. E., Famiglielti, E. V., Barber, R. P., Saito, K., Roberts, E., & Ribak, C. E. 

(1981) GABAergic Amacrine Cells in Rat Retina : lmmunocytochemical 

Identification and Synaptic Connectivity. 127, 113-127. 

Vilar, M., Charalampopoulos, I., Kenchappa, R.S., Simi, A., Karaca, E., Reversi, A., 

Choi, S., Bothwell, M., Mingarro, I., Friedman, W.J., Schiavo, G., Bastiaens, P.I., 

Verveer, P.J., Carter, B.D., Ibanez, C.F. (2009) Activation of the p75 neurotrophin 

receptor through conformational rearrangement of disulphide-linked receptor dimers. 

Neuron. 62, 72-83. 

Wang, K.C., Kim, J.A., Sivasankaran, R., Segal, R., He, Z. (2002) P75 interacts with 

the Nogo receptor as a co-receptor for Nogo, MAG and OMgp. Nature. 420, 74- 78. 

Wu, F. S., Gibbs, T. T., & Farb, D. H. (1991) Pregnenolone sulfate: a positive 

allosteric modulator at the N-methyl-D-aspartate receptor. Molecular Pharmacology. 

40, 333-6. 

Wu, F. S., & Chen, S. C. (1997) Mechanism underlying the effect of pregnenolone 

sulfate on the kainate-induced current in cultured chick spinal cord neurons. 

Neuroscience letters. 222, 79-82. 

West, E., Simon, O. R., & Morrison, E. Y. (1996) Streptozotocin alters pancreatic 

beta-cell responsiveness to glucose within six hours of injection into rats. The West 

Indian Medical Journal. 45, 60-2. 



53 
 

Yang, X.-L. (2004) Characterization of receptors for glutamate and GABA in retinal 

neurons.Progress in Neurobiology. 73, 127-50. 

Li, Y.H., Zhuo, Y.H., Lü, L., Chen, L.Y., Huang, X.H., Zhang, J.L., Li, S.Y., Wang, 

X.G. (2008) Caspase-dependent retinal ganglion cell apoptosis in the rat model of 

acute diabetes. Chinese Medical Journal. 121, 2566-2571. 

Zhang, Y., Moheban, D.B., Conway, B.R., Bhattacharyya, A., Segal, R.A. (2000) Cell 

surface Trk receptors mediate NGF-induced survival while internalized receptors 

regulate NGF-induced differentiation. Journal of  Neuroscience. 20, 5671-5678. 

 

 
 

 

 

 


