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1. Εισαγωγή 

Η όραση θεωρείται η πιο βασική από τις αισθήσεις του ανθρώπινου σώματος. 
Ταυτόχρονα η γνώση της λειτουργίας του οπτικού συστήματος προσφέρει 
πληροφορίες που συμβάλλουν στην κατανόηση των λειτουργιών του εγκεφάλου, 
καθώς η εξερεύνηση απλούστερων και πιο προσιτών τμημάτων του εγκεφάλου, 
όπως το οπτικό σύστημα, αποτελεί μία ευκολότερη προσέγγιση αυτού39. Ο 
αμφιβληστροειδής χιτώνας, που καταλαμβάνει το οπίσθιο μέρος του οφθαλμού 
είναι υπεύθυνος κυρίως για τη μεταφορά της οπτικής πληροφορίας στον 
εγκέφαλο.   

Ο ανθρώπινος οφθαλμός προσβάλλεται συχνά από διάφορες ασθένειες, οι 
οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία της όρασης και σε 
κάποιες περιπτώσεις είναι ικανές να οδηγήσουν σε τύφλωση. Τέτοιες ασθένειες 
που σχετίζονται με την  δυσλειτουργία του αμφιβληστροειδούς είναι η 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (diabetic retinopathy), το γλαύκωμα 
(glaucoma) και η γεροντική εκφύλιση της ωχράς (age-related macular 
degeneration)3. Οι ασθένειες αυτές χαρακτηρίζονται από νεοαγγείωση αλλά και 
από νευροεκφύλιση60. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές 
που στοχεύουν στην νευροπροστασία του αμφιβληστροειδούς, αλλά δεν είναι 
αρκετά δραστικές και επιπλέον εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες2. Οι δύο 
περισσότερο εφαρμοζόμενες θεραπείες για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
ασθενειών είναι η φωτοπηξία με laser και η χορήγηση anti-VEGF παραγόντων 
ενδοβολβικά που αναστέλλουν την δράση του αγγειακού ενδοθηλιακού 
αυξητικού παράγοντα (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF)61. Το 
βασικό μειονέκτημα των παραπάνω θεραπειών είναι ότι ουσιαστικά δεν 
επιτυγχάνουν την θεραπεία της ασθένειας, αλλά σταθεροποιούν την κατάσταση 
της και δύνανται να δημιουργήσουν παρενέργειες, όπως για παράδειγμα η 
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς61. Επιπλέον, οι θεραπείες αυτές 
στοχεύουν μόνο στη νεοαγγείωση και καταλήγουν σε μερική αποκατάσταση της 
όρασης2. Επομένως, είναι εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη εύρεσης νέων 
δραστικότερων θεραπειών που δεν θα δημιουργούν ανεπιθύμητες ενέργειες και 
ανάπτυξης νέων  φαρμακευτικών παραγόντων που θα μπορούν να χορηγηθούν 
με πιο εύκολο τρόπο στον ασθενή. Οι παραπάνω θεραπείες για να επιτύχουν 
την πλήρη και ομαλή λειτουργία της όρασης πρέπει να στοχεύουν και στην 
εκφύλιση εκτός από την νεοαγγείωση.    
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Η ανατομία του ανθρώπινου οφθαλμού39,40 

Κοιτώντας τον ανθρώπινο οφθαλμό αντιλαμβανόμαστε ότι διαχωρίζεται σε 
διάφορα μέρη.  

 

Η κόρη (pupil) του 
οφθαλμού φαίνεται σαν ένας 
μαύρος κυκλικός δίσκος στο 
κέντρο που επιτρέπει στο 
φως να εισέλθει στο μάτι, 
ενώ η ίριδα (iris) του 
οφθαλμού είναι ένας 
κυκλικός έγχρωμος μυς που 
περιβάλλει την κόρη και 
προσδίδει στο μάτι το χρώμα 
του. Ο κερατοειδής χιτώνας 
(cornea) είναι μία εξωτερική 
επιφάνεια που καλύπτει και 

την κόρη και την ίριδα, ο οποίος μαζί με τον κρυσταλλοειδή φακό (crystalline 
lens) είναι υπεύθυνος για την δημιουργία μιας ευκρινούς εικόνας. Ο 
κρυσταλλοειδής φακός είναι ένα διάφανο συμπαγές σώμα. Σε συνέχεια με τον 
κερατοειδή βρίσκεται ο σκληρός χιτώνας (sclera) ο οποίος περιβάλλει όλο το 
σφαιρικό μέρος του οφθαλμού και καθορίζει το σχήμα του. Ο σκληρός χιτώνας 
αποτελεί το λευκό μέρος του ματιού γύρω από την ίριδα.    

 

Σε μια κάθετη τομή του ανθρώπινου 
οφθαλμού παρατηρούμε ότι 
διαχωρίζεται σε τρεις διαφορετικές 
στοιβάδες, την εξωτερική, την 
ενδιάμεση και την εσωτερική. Η 
εξωτερική στοιβάδα δημιουργείται 
από τον σκληρό και τον κερατοειδή 
χιτώνα. Η ενδιάμεση στοιβάδα είναι 
διαχωρισμένη σε δύο μέρη, στο 
εμπρόσθιο που περιλαμβάνει την 
ίριδα και το ακτινωτό σώμα (ciliary 
body), και στο οπίσθιο το οποίο 
περιέχει τον χοριοειδή (choroid). Ο 
χοριοειδής μαζί με την κεντρική 

αρτηρία του αμφιβληστροειδούς (central retinal artery), είναι υπεύθυνος για 
την παροχή αίματος στον αμφιβληστροειδή. Η τρίτη εμφανής στοιβάδα, η 

Εικόνα 2: Κάθετη τομή του ανθρώπινου 
οφθαλμού. (http://webvision.med.utah.edu/) 

Εικόνα 1: Η όψη του ανθρώπινου οφθαλμού. 
(http://webvision.med.utah.edu/) 
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εσωτερική, περιλαμβάνει τον αμφιβληστροειδή (retina) που αποτελεί το 
αισθητήριο μέρος του οφθαλμού.  

Επιπλέον ο οφθαλμός περιέχει τρεις θαλάμους ρευστών, τον εμπρόσθιο θάλαμο 
(anterior chamber) ανάμεσα στον κερατοειδή χιτώνα και την ίριδα, τον οπίσθιο 
θάλαμο (posterior chamber) μεταξύ της ίριδας και του φακού. Οι δύο αυτοί 
θάλαμοι περιέχουν το υδατοειδές υγρό (aqueous humor). Τέλος ο υαλώδης 
θάλαμος ανάμεσα στον φακό και στον αμφιβληστροειδή που περιέχει το 
υαλώδες σώμα (vitreous humor), το οποίο είναι πιο παχύρευστο από το 
υδατοειδές υγρό.  

Οι ακτίνες του φωτός εστιάζονται μέσω του διαφανούς κερατοειδή και του 
φακού πάνω στον αμφιβληστροειδή. Το κεντρικό σημείο για την εστίαση της 
εικόνας στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή είναι το βοθρίο (fovea). 

 

Η ανατομία του αμφιβληστροειδούς39,40 

Στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς βρίσκεται το οπτικό νεύρο από το κέντρο 
του οποίου περνούν τα βασικότερα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς. 
Μέσω του οπτικού νεύρου η οπτική πληροφορία μεταφέρεται στον εγκέφαλο.  

Ο αμφιβληστροειδής βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος του οφθαλμού και είναι ένας 
κυκλικός δίσκος με διάμετρο 30-40 mm, ενώ το πάχος του είναι 0,5 mm κατά 
προσέγγιση. Η περιοχή που βρίσκεται 6 mm γύρω από το βοθρίο αναφέρεται 
ως κεντρικός αμφιβληστροειδής (central retina).  

Ο αμφιβληστροειδής οργανώνεται σε τρεις στοιβάδες που περιέχουν σώματα 
νευρικών κυττάρων και σε δύο στοιβάδες όπου λαμβάνουν χώρα οι συνάψεις 
μεταξύ των κυττάρων αυτών.  

• Η εξωτερική πυρηνική στοιβάδα (ONL) περιέχει τα σώματα των 
φωτοϋποδοχέων (photoreceptors), των ραβδίων (rods) και των κωνίων 
(cones). Τα κωνία λειτουργούν σε έντονο φως και είναι υπεύθυνα για την 
έγχρωμη όραση, ενώ τα ραβδία είναι υπεύθυνα για την όραση σε 
λιγότερο έντονο φως,  (John E. Dowling, 1987). 

• Η εσωτερική πυρηνική στοιβάδα (INL) περιέχει τα σώματα των δίπολων 
(bipolar), των οριζόντιων (horizontal) και των αμακρινικών κυττάρων 
(amacrine). 

• Η στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (GCL) περιέχει τα σώματα των 
γαγγλιακών κυττάρων (GCL).  

• Στην  εξωτερική δικτυωτή στοιβάδα (OPL) συνδέονται τα ραβδία και τα 
κωνία με τα διπολικά κύτταρα κάθετα, και με τα οριζόντια κύτταρα 
οριζόντια. 

• Στην εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα (IPL) τα διπολικά κύτταρα συνδέονται 
με τα γαγγλιακά, ενώ τα αμακρινικά κύτταρα ενισχύουν το σήμα των 
γαγγλιακών κυττάρων για την δημιουργία μίας ευκρινούς εικόνας. 
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Τα κύτταρα Muller που εκτείνονται κάθετα από την ONL μέχρι και την GCL, 
αποτελούν τα γλοιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδή. 

Η διαδικασία της όρασης ξεκινά με την απορρόφηση ενός φωτονίου από το 
χρωμοφόρο της ροδοψίνης, 11-cis-ρετινάλη. Μετά την απορρόφηση του 
φωτονίου αλλάζει η στερεοδιάταξη της 11-cis-ρετινάλης προς την δημιουργία 
all-trans-ρετινάλης, ενώ η ροδοψίνη μετατρέπεται σε μετα-ροδοψίνη. Μετά από 
ορισμένα πρόσθετα βήματα η ροδοψίνη ανταλλάσσει την all-trans-ρετινάλη με 
11-cis-ρετινάλη, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά από ένα φωτόνιο. Η 
επαναϊσομερίωση αυτή της ρετινάλης είναι απαραίτητη για την σωστή 
λειτουργία της όρασης.    

Ανάμεσα στα φωτοευαίσθητα τμήματα των φωτοϋποδοχέων και στον χοριοειδή 
εντοπίζεται το μελάγχρουν επιθήλιο. Η κύρια λειτουργία του μελάγχρουν 
επιθηλίου είναι η βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, καθώς απορροφά το 
διάχυτο φως.  Επιπλέον, μία  άλλη ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία του είναι η 
ισομερίωση της ρετινάλης, καθώς οι φωτοϋποδοχείς δεν εκφράζουν την 
ισομεράση για την all-trans-ρετινάλη. Επομένως η all-trans-ρετινάλη 
μεταφέρεται στο μελάγχρουν επιθήλιο, επαναϊσομερίζεται και επιστρέφει στους 
φωτοϋποδοχείς.  

Οι άξονες των γαγγλιακών 
κυττάρων σχηματίζουν το οπτικό 
νεύρο μέσω του οποίου η οπτική 
πληροφορία μεταφέρεται στον 
εγκέφαλο. Τα γαγγλιακά κύτταρα 
βρίσκονται προς το εσωτερικό του 
οφθαλμού κοντά στον φακό, ενώ 
οι φωτοϋποδοχείς βρίσκονται 
προς το εξωτερικό έναντι του 
μελάγχρουν επιθηλίου και του 
χοριοειδούς. Επομένως το φως 

πρέπει να διαπεράσει όλο το 
πάχος του αμφιβληστροειδούς 
για να ενεργοποιήσει τους 

φωτοϋποδοχείς.  

Η ροή της οπτικής πληροφορίας στον αμφιβληστροειδή ακολουθεί κυρίως μία 
κάθετη οδό ξεκινώντας από τους φωτοϋποδοχείς και καταλήγει στα γαγγλιακά 
κύτταρα, μέσω των δίπολων κυττάρων. Στην εξωτερική και εσωτερική δικτυωτή 
στοιβάδα, όπου πραγματοποιούνται οι συνάψεις μεταξύ των νευρώνων, τα 
οριζόντια και τα αμακρινικά κύτταρα ρυθμίζουν τις οριζόντιες αλληλεπιδράσεις. 
Οι οριζόντιες αυτές αλληλεπιδράσεις είναι υπεύθυνες για την ρύθμιση της 
κάθετης οδού πληροφορίας41. 
 

Κεντρικός και περιφερειακός αμφιβληστροειδής40 

Μεταξύ του κεντρικού μέρους του αμφιβληστροειδή που βρίσκεται κοντά στο 
βοθρίο και της περιφέρειας υπάρχουν ανατομικές διαφορές.  

Εικόνα 3: Οι στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς. 
(http://webvision.med.utah.edu/) 
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• Αρχικά το πάχος του αμφιβληστροειδούς κοντά στο βοθρίο είναι 
μεγαλύτερο σε σχέση με την περιφέρεια και το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην μεγαλύτερη πυκνότητα σε φωτοϋποδοχείς που εντοπίζεται στον 
κεντρικό αμφιβληστροειδή, ιδιαίτερα των κωνίων. Η περιοχή κοντά στο 
βοθρίο αποτελείται κυρίως από κωνία, ενώ η περιφέρεια αποτελείται 
περισσότερο από ραβδία.  

• Η εξωτερική πυρηνική στοιβάδα έχει περίπου το ίδιο πάχος και στο 
κέντρο και στην περιφέρεια αλλά τα σώματα των ραβδίων είναι 
περισσότερα σε αριθμό σε σχέση με αυτά των κωνίων και το αντίστροφο 
στην κεντρική περιοχή. Στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς οι άξονες των 
κωνίων είναι λοξοί και σε συνδυασμό με τις διεργασίες των κυττάρων 
Muller σχηματίζουν μία ινώδη στοιβάδα που ονομάζεται ινώδης 
στοιβάδα Henle (Henle fibre layer, HFL). Η στοιβάδα αυτή δεν 
εντοπίζεται στην περιφερειακή περιοχή του αμφιβληστροειδούς.  

• Το πάχος της INL στην κεντρική περιοχή είναι μεγαλύτερο σε σχέση με 
την περιφέρεια, εξαιτίας της μεγαλύτερης πυκνότητας των δίπολων 
κυττάρων που συνδέονται με τα κωνία και  της συσσώρευσης των 
οριζόντιων και των αμακρινικών κυττάρων που αλληλεπιδρούν με τα 
κωνία.         

• Τα γαγγλιακά κύτταρα είναι πιο πυκνά κατανεμημένα στην κεντρική 
περιοχή σε σχέση με την περιφέρεια, συνεπώς η GCL και η IPL έχουν 
μεγαλύτερο πάχος.  

 

Η νευροδιαβίβαση στον αμφιβληστροειδή 39,40 

Στον εγκέφαλο έχουν βρεθεί δύο κατηγορίες νευροδραστικών παραγόντων που 
εκκρίνονται κατά τις χημικές συνάψεις, οι νευροδιαβιβαστές 
(neurotransmitters) και οι νευρορυθμιστές (neuromodulators). Οι 
νευροδιαβιβαστές είναι ουσίες που δρουν απευθείας σε μετασυναπτικά 
κύτταρα, συνήθως μεταβάλλοντας την διαπερατότητα της μεμβράνης σε ένα ή 
περισσότερα ιόντα και με αυτό τον τρόπο εκπολώνουν ή υπερπολώνουν τα 
κύτταρα. Οι νευροδιαβιβαστές είναι υπεύθυνοι για την ρύθμιση διεγερτικών και 
ανασταλτικών μονοπατιών στον εγκέφαλο. Από την άλλη πλευρά, οι 
νευρορυθμιστές φαίνεται να δρουν σε μετασυναπτικά κύτταρα  ενεργοποιώντας 
ενδοκυτταρικά ενζυμικά συστήματα και επιδρούν στη λειτουργία των κυττάρων 
μέσω βιοχημικών μηχανισμών (Dowling,1987).  

Στον αμφιβληστροειδή έχουν βρεθεί αρκετές ουσίες που δρουν ως 
νευροδιαβιβαστές. Τέτοιες ουσίες είναι το L-γλουταμινικό, το γ-αμινοβουτυρικό 
οξύ (GABA), η γλυκίνη και η ακετυλοχολίνη, ενώ η ντοπαμίνη φαίνεται να δρα 
κυρίως ως νευρορυθμιστής (Dowling,1987). 

Το γλουταμινικό είναι ο κύριος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής στον 
αμφιβληστροειδή. Το γλουταμινικό συντίθεται από αμμώνιο και α-
κετογλουταρικό και χρησιμοποιείται στην σύνθεση των πρωτεϊνών, άλλων 
αμινοξέων, ακόμα και στην σύνθεση άλλων νευροδιαβιβαστών. Οι νευρώνες που 
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συμμετέχουν στο κάθετο μονοπάτι μεταφοράς σήματος στον αμφιβληστροειδή 
χρησιμοποιούν το γλουταμινικό ως διεγερτικό νευροδιαβιβαστή.  

Στην εικόνα 4 φαίνεται η 
ανοσοδραστικότητα του 
γλουταμινικού στις στοιβάδες του 
αμφιβληστροειδή και παρατηρείται 
ότι οι φωτοϋποδοχείς, τα δίπολα 
κύτταρα και όλα τα γαγγλιακά 
κύτταρα εκφράζουν το 
γλουταμινικό, αλλά ακόμη και 
κάποια οριζόντια και αμακρινικά 
κύτταρα παρουσιάζουν ασθενή 

ανοσοδραστικότητα40,48.  

 

Το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) είναι ο κυριότερος ανασταλτικός 
νευροδιαβιβαστής στο ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένου και του αμφιβληστροειδή. 
Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα αμακρινικά κύτταρα παρουσιάζουν 
ταυτόχρονα ανοσοδραστικότητα και στο γλουταμινικό αλλά και στο GABA41, 
ενώ υποστηρίζεται ότι ο κύριος νευροδιαβιβαστής των νευρώνων που 
συμμετέχουν στο οριζόντιο μονοπάτι μεταφοράς σήματος, των οριζόντιων και 
αμακρινικών κυττάρων είναι το GABA42,41 (Εικόνα 5).   

 

Το νευροδραστικό γλουταμινικό 
αποθηκεύεται σε συναπτικά κυστίδια 
στους προσυναπτικούς νευρώνες, όπου 
ενσωματώνεται μέσω ενός μεταφορέα 
γλουταμινικού. Ο μεταφορέας αυτός 
συσσωρεύει γλουταμινικό μέσω Na+ 
ανεξάρτητων και ΑΤΡ-εξαρτώμενων 
διαδικασιών, καταλήγοντας σε μία μεγάλη 
συγκέντρωση γλουταμινικού σε κάθε 
κυστίδιο. Το γλουταμινικό είναι ένα 
διεγερτικό αμινοξύ καθώς η πρόσδεσή του 
σε μετασυναπτικούς υποδοχείς διεγείρει ή 
εκπολώνει τα μετασυναπτικά κύτταρα. 

 
Έχουν ταυτοποιηθεί δύο κατηγορίες 
υποδοχέων γλουταμινικού, οι 
ιονοτροπικοί υποδοχείς που ελέγχουν 
άμεσα διαύλους ιόντων και οι 

μεταβοτροπικοί υποδοχείς που ελέγχουν έμμεσα τους διαύλους ιόντων μέσω 
ενδοκυτταρικών δεύτερων αγγελιοφόρων. Και στις δύο περιπτώσεις υποδοχέων 
η πρόσδεση του γλουταμινικού επηρεάζει την διαπερατότητα των διαύλων. Οι 

Εικόνα 4: Η ανοσοδραστικότητα του γλουταμινικού 
στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή. 
(http://webvision.med.utah.edu/) 

Εικόνα 5: Σχηματική αναπαράσταση της 
οργάνωσης του αμφιβληστροειδούς των 
σπονδυλωτών. (Yang et al., 2004) 
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ιονοτροπικοί υποδοχείς του γλουταμινικού διαχωρίζονται περεταίρω σε ΑΜΡΑ 
(αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλο-4-ισοξαολιπροπιονικό οξύ), καϊνικούς και NMDA 
(Ν-μεθυλο-D-ασπαρτικό) υποδοχείς και οι ονομασίες τους προέρχονται από 
τους επιλεκτικούς αγωνιστές τους41. Οι υποδοχείς αυτοί κατηγοριοποιούνται 
επίσης σε NMDA και μη NMDA υποδοχείς, ανάλογα με το αν ενεργοποιούνται 
ή όχι από το NMDA41. Οι μη NMDA υποδοχείς είναι διαπερατοί σε ιόντα Na+ 
και Κ+, αλλά όχι σε ιόντα Ca2+. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων αυτών σε 
φυσιολογικά αρνητικά μεμβρανικά δυναμικά επιτρέπει στα ιόντα Na+ να 
εισέλθουν στο κύτταρο προκαλώντας εκπόλωση της μεμβράνης. Οι NMDA 
υποδοχείς είναι διαπερατοί και σε ιόντα Na+ αλλά κυρίως σε ιόντα Ca2+ και με 
την ενεργοποίησή τους προκαλούν μακρόχρονες αλλαγές στους 
μετασυναπτικούς νευρώνες. 
 
Στον αμφιβληστροειδή οι μη NMDA υποδοχείς έχουν ταυτοποιηθεί στα 
οριζόντια κύτταρα, στα OFF-δίπολα, στα αμακρινικά και στα γαγγλιακά 
κύτταρα. Οι ΑΜΡΑ ιονοτροπικοί υποδοχείς είναι οι κυριότεροι διεγερτικοί 
υποδοχείς νευροδιαβιβαστών στο ΚΝΣ των αναπτυσσόμενων και ενήλικων 
σπονδυλωτών46. Σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αμφιβληστροειδή 
ποντικού και αρουραίου αναφέρεται ότι κάποια αμακρινικά κύτταρα 
εκφράζουν τους AMPA υποδοχείς του γλουταμινικού43,45. 
 
Οι NMDA υποδοχείς εκφράζονται κυρίως σε κάποια αμακρινικά και στα 
γαγγλιακά κύτταρα στον αμφιβληστροειδή των θηλαστικών44, αλλά επιπλέον 
έχουν βρεθεί υπομονάδες του υποδοχέα σε φωτοϋποδοχείς και οριζόντια 
κύτταρα στον αμφιβληστροειδή αρουραίου47.    
 
Το γλουταμινικό στον αμφιβληστροειδή εκκρίνεται από τους φωτοϋποδοχείς και 
προκαλεί μεταβολές που σχετίζονται με την αύξηση των ενδοκυτταρικών 
επιπέδων των ιόντων Ca2+ στα οριζόντια και στα δίπολα κύτταρα μέσω των 
ιονοτροπικών και των μεταβοτροπικών υποδοχέων. Η υπερβολικά αυξημένη 
ποσότητα γλουταμινικού είναι τοξική για τους νευρώνες. Το φαινόμενο αυτό 
ονομάζεται διεγερτοτοξικότητα και αποτελεί μία μορφή νευροεκφύλισης που 
περιλαμβάνει υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων [Ca2+]49. 
Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια πριν υποστηρίζουν ότι στο 
ισχαιμικό νευρικό τραύμα παίζουν ρόλο τα υψηλά επίπεδα γλουταμινικού. 
Επιπλέον έχει προσδιοριστεί και ο ρόλος του γλουταμινικού στην απώλεια των 
νευρικών κυττάρων μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, στην επιληψία και σε 
διάφορες νευροεκφυλιστικές διαταραχές50. Στην εμφάνιση της 
διεγερτοτοξικότητας συμμετέχουν και οι NMDA και οι μη NMDA υποδοχείς του 
γλουταμινικού50.  
Το φαινόμενο της διεγερτοτοξικότητας προκαλεί βλάβες στην ανατομία του 
αμφιβληστροειδή, όπως μείωση του πάχους των δύο στοιβάδων όπου 
πραγματοποιούνται οι συνάψεις μεταξύ των κυττάρων και μείωση του αριθμού 
των κυττάρων, ιδιαίτερα στις στην εσωτερική πυρηνική στοιβάδα και στην 
στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων. Οι φωτοϋποδοχείς είναι λιγότερο 
ευαίσθητοι στις επιπτώσεις της διεγερτοτοξικότητας44. 
 

Το ενδοκανναβινοειδικό σύστημα 

Την δεκαετία του 1990 ανακαλύφθηκαν οι ειδικοί μεμβρανικοί υποδοχείς του 
ψυχοδραστικού συστατικού της μαριχουάνας (-)-Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη 
(THC). Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στην αποκάλυψη ενός ενδογενούς 
σηματοδοτικού συστήματος που ονομάζεται σήμερα ενδοκανναβινοειδικό 
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σύστημα4. Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα κανναβινοειδή μπορούν να 
προστατέψουν τα νευρικά κύτταρα από διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις όπως 
η διεγερτοτοξικότητα που προκαλείται από το γλουταμινικό, το οξειδωτικό 
στρες, το τραύμα και την ισχαιμία10.  
 
Τα δύο περισσότερο μελετημένα ενδογενή κανναβινοειδή είναι η Ν-
αραχιδονοϋλο-αιθανολαμίνη (ανανδαμίδη) και η 2-αραχιδονοϋλο-γλυκερόλη 
(2-AG)4,34,36,38, ενώ άλλες ενδογενείς ουσίες που ανταγωνίζονται τις παραπάνω 
για τα μεταβολικά ένζυμα είναι οι Ο-αραχιδονυλο-αιθανολαμίνη (virhodamine), 
2-αραχιδονοϋλο γλυκερυλο-αιθέρας (noladin ether), N-παλμιτοϋλο-
αιθανολαμίνη (ΡΕΑ), Ν-αραχιδονοϋλο-ντοπαμίνη (NADA) και 
ολεοϋλοαιθανολαμίνη (ολεαμίδη, ΟΕΑ)4,36,38. Η 2-AG βρίσκεται σε πολύ 
μεγαλύτερη συγκέντρωση έναντι της ανανδαμίδης στον εγκέφαλο. 

Τα ενδογενή κανναβινοειδή δεν αποθηκεύονται στα κύτταρα, αλλά αντιθέτως 
συντίθενται και εκκρίνονται μετά από κάποιο ερέθισμα, είτε φυσιολογικό είτε 
παθολογικό, που πιθανώς εξαρτάται από την Ca2+ εξαρτώμενη αναδιαμόρφωση 
των πρόδρομων ουσιών κάποιων φωσφολιπιδίων.  Ο μηχανισμός αυτός 
λαμβάνει χώρα στην περίπτωση της 2-AG, που εκτός από ενδογενές 
κανναβινοειδές αποτελεί επίσης ενδιάμεσο στον μεταβολισμό των 
γλυκεριδίων4,10. 

Οι ενδογενείς ουσίες ανανδαμίδη και 2-AG συμμετέχουν σε μηχανισμούς που 
εμπλέκονται στην προσυναπτική ρύθμιση καναλιών ιόντων που καταλήγουν 
στην αναστολή της έκκρισης γλουταμινικού και γ-αμινοβουτυρικού οξέος 
(GABA), ενώ μακροπρόθεσμα ρυθμίζουν την λειτουργία πρωτεϊνικών κινασών 
και την μεταγραφή γονιδίων59. Η μείωση της απελευθέρωσης γλουταμινικού 
λειτουργεί νευροπροστατευτικά, καθώς αναστέλλεται η διεγερτοτοξικότητα. Και 
οι δύο παραπάνω ουσίες συμμετέχουν στη νευροπροστασία και παρατηρείται 
έκκρισή τους έπειτα από ένα εγκεφαλικό τραύμα προσφέροντας προστασία 
έναντι της φλεγμονής και της διεγερτοτοξικότητας59.   

Τα ενδογενή κανναβινοειδή ρυθμίζουν τη νευρωνική δραστηριότητα 
ενεργοποιώντας μεταβοτροπικούς και ιονοτροπικούς υποδοχείς12. Οι ενδογενείς 
ουσίες ανανδαμίδη και 2-AG ενεργοποιούν τους δύο υποδοχείς των 
κανναβινοειδών CB1 και CB2, οι οποίοι ανήκουν στην υπεροικογένεια των 
GPCRs (G-protein coupled receptors)4,21,35,36. Ο CB1 υποδοχέας βρίσκεται 
κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα4,21,35,37 και αποτελεί έναν από τους πιο 
άφθονους νευροτροποποιητικούς υποδοχείς στον εγκέφαλο όπου εντοπίζεται σε 
υψηλά επίπεδα στον ιππόκαμπο, στον εγκεφαλικό φλοιό, στην παρεγκεφαλίδα 
και στα βασικά γάγγλια21. Λόγω της παρουσίας του σε κεντρικούς νευρώνες, μία 
από τις λειτουργίες του είναι να ρυθμίζει την απελευθέρωση 
νευροδιαβιβαστών35,37. Κατά προεξοχήν ο CB1 υποδοχέας έχει προσυναπτική 
θέση56 και το γεγονός αυτό επιτρέπει στο ενδοκανναβινοειδικό σύστημα να δρα  
ως ένα ρυθμιστικό σύστημα που ρυθμίζει την μνήμη, τον συντονισμό των 
κινήσεων, τη νευροπροστασία και την διαδικασία της όρασης12,23. Ο CB2 
υποδοχέας εντοπίζεται κυρίως στο ανοσοποιητικό σύστημα4,21,35,37. Ωστόσο, 
υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν την ύπαρξη του CB2 στο κεντρικό νευρικό 
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σύστημα, και πιο συγκεκριμένα σε νευρικά, ενδοθηλιακά και γλοιακά κύτταρα 
του εγκεφάλου16,56, και κυρίως σε αστροκύτταρα. Οι δύο παραπάνω υποδοχείς 
εντοπίζονται και στο περιφερειακό σύστημα, αλλά και σε μη νευρικούς 
ιστούς51. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η 2-AG έχει τη μεγαλύτερη 
δραστικότητα (intrinsic activity) στους υποδοχείς CB1 και CB2, ενώ η 
ανανδαμίδη και η Δ9-THC έχουν και μικρότερη δραστικότητα και μικρότερη 
συγγένεια για τους υποδοχείς αυτούς35. Το γεγονός αυτό καθιστά την 
ανανδαμίδη και την Δ9-THC ως μερικούς αγωνιστές των δύο κανναβινοειδικών 
υποδοχέων, ενώ επιπλέον η ανανδαμίδη παρουσιάζει μικρότερη δραστικότητα 
στον CB2 έναντι του CB1. Αντιθέτως, η δραστικότητα της 2-AG στους δύο 
υποδοχείς είναι παρόμοια και χαρακτηρίζεται ως αγωνιστής των υποδοχέων 
αυτών36. Ακόμη, η ανανδαμίδη δύναται να ενεργοποιήσει και τον βανιλλοειδικό 
υποδοχέα τύπου 1 (TRPV1)37, ο οποίος είναι ο κύριος στόχος την καψαζεπίνης. 

Ο υποδοχέας αυτός βρίσκεται σε αφθονία στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 
παράλληλα εκφράζεται και στο περιφερειακό. 

Η ενεργοποίηση των κανναβινοειδικών υποδοχέων συνδέεται με κάποιες 
σηματοδοτικές διαδικασίες όπως: 

• Αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης, η οποία συνεπάγεται μείωση της 
παραγωγής cAMP4,21,34,35,36,38 και ενεργοποίηση του σηματοδοτικού 
μονοπατιού ERK51. 

• Ενεργοποίηση του σήματος ΜΑΡ κινασών (mitogen-activated protein 
kinases)4,35,36,38,53. 

•  Αναστολή καναλιών ιόντων Ca2+ τύπου L,N,P και Q, και καναλιών 
ιόντων K+ συζευγμένων με G-πρωτεΐνες (στην περίπτωση του CB1 
υποδοχέα)4,36,38. 

• Ενεργοποίηση κινασών-3 του φωσφοϊνοσιτιδίου (PI3Ks) και συνεπώς της 
πρωτεΐνης Akt4,51,54,  διέγερση της ενδοκυτταρικής κινητικότητας των 
ιόντων Ca2+ (στην περίπτωση του CB1 υποδοχέα)4. 
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Η ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1 καταλήγει στην ενεργοποίηση της 
πρωτεϊνικής κινάσης PKB μέσω της ενεργοποίησης των PI3Ks. Η PKB, που 
ονομάζεται διαφορετικά και πρωτεΐνη Akt, είναι μία ειδική κινάση 
σερίνης/θρεονίνης51. Το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K/Akt κατέχει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση βασικών λειτουργιών του κυττάρου, όπως η 
μεταγραφή, η μετάφραση, ο πολλαπλασιασμός, η ανάπτυξη και η επιβίωση. Οι 
υποδοχείς GPCR διεγείρουν την PI3K η οποία καταλύει τον σχηματισμό της 
3,4,5-τριφωσφο-φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PIP3) στην κυτταρική μεμβράνη. Η 
PIP3 λειτουργεί σαν δεύτερος αγγελιοφόρος και συμβάλλει στην ενεργοποίηση 
της Akt. Όταν η Akt είναι ενεργή μπορεί να ρυθμίσει κυτταρικές λειτουργίες 

μέσω της φωσφορυλίωσης υποστρωμάτων που εμπλέκονται στην απόπτωση, 
στην πρωτεϊνική σύνθεση, στο μεταβολισμό και στον κυτταρικό κύκλο52.       

Η αναστολή των καναλιών ιόντων Ca2+ μειώνει την εισροή ιόντων στο εσωτερικό 
των κυττάρων, άρα φαίνεται ότι η ενεργοποίηση του CB1 υποδοχέα μπορεί να 
συμβάλει στην πρόληψη στην νευροτοξικότητα που δημιουργείται από το 
γλουταμινικό.  

Η ανανδαμίδη και τα ανάλογά της βιοσυντίθενται μέσω ενός 
φωσφολιπιδοεξαρτώμενου μονοπατιού, την ενζυματική υδρόλυση των 

Εικόνα 6: Το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K/Akt. (www.genome.jp) 
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αντίστοιχων Ν-ακυλο φωσφατιδυλοαιθανολαμινών (ΝΑΡΕs). Το ένζυμο που 
καταλύει αυτή την αντίδραση είναι η ειδική για τις ΝΑΡΕs φωσφολιπάση D 
(ΝΑΡΕ-PLD). Το πρόδρομο μόριο της ανανδαμίδης είναι η Ν- αραχιδονοϋλο-
φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη (NArPE). Η NArPE βιοσυντίθεται από 
φωσφολιπιδικές πρόδρομες ουσίες και ενζυματική υδρόλυση της από την 
ΝΑΡΕ-PLD παράγει ανανδαμίδη και φωσφατιδικό οξύ4,10,55.  

 

Εικόνα 7: Προτεινόμενο βιοσυνθετικό μονοπάτι της ανανδαμίδης. (De Petrocellis et al., 
2004) 

Το βασικό βιοσυνθετικό μονοπάτι της 2-AG περιέχει την υδρόλυση 
διακυλογλυκερολών που περιέχουν 2-αραχιδονικό (DAGs). Η υδρόλυση αυτή 
καταλύεται από από το ένζυμο λιπάση των διακυλογλυκερολών (DAGL)10. 
Έχουν βρεθεί δύο ισοένζυμα της λιπάσης των διακυλογλυκερολών τα οποία 
εντοπίζονται κυρίως στην πλασματική μεμβράνη και διεγείρονται από ιόντα 
Ca2+. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το ισοένζυμο DAGLα εκφράζεται στον 
εγκέφαλο30 και πιο συγκεκριμένα έχει βρεθεί στον  ιππόκαμπο ποντικού σε 
γλουταμινεργικές συνάψεις σε μετασυναπτική θέση29. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι 
η DAGLα και ο CB1 υποδοχέας των κανναβινοειδών συνεντοπίζονται σε 
γλουταμινεργικές συνδέσεις στην μετασυναπτική και στην προσυναπτική 
πλευρά αντίστοιχα29.  
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Ταενδογενή κανναβινοειδή είναι αμίδια και εστέρες πολυακόρεστων λιπαρών 
οξέων με μακριά αλυσίδα, επομένως είναι πολύ λιπόφιλα κι επομένως έχουν 
την δυνατότητα να διαπερνούν με ευκολία την πλασματική μεμβράνη των 
κυττάρων όταν η εξωκυτταρική συγκέντρωσή τους είναι μεγαλύτερη της 
ενδοκυτταρικής6,10. Η επίδραση των ενδογενών κανναβινοειδών ανανδαμίδη και 
2-AG στους υποδοχείς  τους εξαρτάται από την εξωκυτταρική συγκέντρωσή 
τους, η οποία ρυθμίζεται από την κυτταρική πρόσληψη τους. Η κυτταρική 
πρόσληψη πραγματοποιείται μέσω ενός εξειδικευμένου μηχανισμού που 
εξαρτάται από την θερμοκρασία και ονομάζεται μεμβρανική μεταφορά της 
ανανδαμίδης (ΑΜΤ, ΑΕΑ membrane transporter)5,7.  

Στον ενδοκυττάριο χώρο η 
ανανδαμίδη μεταβολίζεται από 
την υδρολάση των αμιδίων των 
λιπαρών οξέων (FAAH)(21), 
παράγοντας αραχιδονικό οξύ 
και αιθανολαμίνη. Στην 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η 
λεπτίνη μπορεί να προκαλέσει 
αυξορύθμιση στο γονίδο της 
FAAH8,57, ενώ κάποια 
οιστρογόνα και 
γλυκοκορτικοειδή προκαλούν 
μειορύθμιση της μεταγραφικής 

δραστικότητας του γονιδίου58. Επιπλέον το μεταβολικό ένζυμο FAAH και ο 
μηχανισμός μεμβρανικής μεταφοράς δρουν ανεξάρτητα7.  

Το βασικό ένζυμο που είναι υπεύθυνο για το μεταβολισμό της 2-AG είναι η 
λιπάση των μονοακυλογλυκερολών (MAGL). Το ένζυμο αυτό αποικοδομεί την 2-

Εικόνα 8: Προτινόμενο βιοσυνθετικό μονοπάτι της 2-AG. (De 
Petrocellis et al., 2004) 

Εικόνα 9: Ο μεταβολισμός της ανανδαμίδης και 
της 2-AG. (Francischetti et al., 2006) 
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AG σε αραχιδονικό οξύ και γλυκερόλη και ευθύνεται για το 85% της 
υδρόλυσης της 2-AG στον εγκέφαλο, όπου το υπόλοιπο 15% υδρολύεται 
κυρίως από τα δύο ένζυμα ΑΒHD6 και ABHD1231. Η MAGL είναι άφθονη στον 
εγκέφαλο33, όπου βρίσκεται κυρίως σε προσυναπτικά άκρα, ενώ η FAAH είναι 
περισσότερο  μετασυναπτικό ένζυμο32. 

Οι ενδογενείς αυτές ουσίες μπορούν επίσης να υποστούν ενζυματική οξείδωση 
στο αραχιδονοϋλικό μέρος τους4. Την οξείδωση αυτή καταλύουν ένζυμα όπως η  
κυκλοοξυγενάση-2 (COX-2), οι λιποοξυγενάσες (LOX) και οι οξειδάσες του 
κυτοχρώματος p450. Η οξείδωση των ΑΕΑ και 2-AG μπορεί να προκαλέσει 
μερική η ολική απενεργοποίηση του κανναβινοειδικού σήματός τους και σε 
κάποιες περιπτώσεις παράγει ενώσεις ενεργές σε άλλους μοριακούς στόχους. Το 
ένζυμο COX-2 μπορεί να οξειδώσει τις  ΑΕΑ και 2-AG και παράγει 
προσταγλανδίνες, οι οποίες είναι βιολογικά δραστικές και μπορούν να 
προσδεθούν σε μία ποικιλία υποδοχέων προσταγλανδινών.    

 

Τα κανναβινοειδή στον οφθαλμό 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι τα ενδογενή κανναβινοειδή υφίστανται κι επιδρούν 
σε ιστούς του οφθαλμού, όπως την ίριδα, τον χοριοειδή και το ακτινωτό σώμα, 
σε ιστούς χοίρων, βοοειδών, πιθήκων, αλλά και ανθρώπινους10,25.  Ακόμη, η 
περιεκτικότητα του οφθαλμού σε κανναβινοειδείς ουσίες διαφέρει σε 
καταστάσεις ασθένειας, όπου για παράδειγμα τα επίπεδα της 2-AG φαίνεται να 
μειώνονται στο ακτινωτό σώμα σε ασθενείς με γλαύκωμα25, ενώ σε ασθενείς με 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια τα επίπεδα της 2-AG είναι αυξημένα μόνο 
στην ίριδα, αλλά στον αμφιβληστροειδή, στον κερατοειδή και στο ακτινωτό 
σώμα η ανανδαμίδη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Σε ασθενείς που πάσχουν 
από γεροντική εκφύλιση της ωχράς παρατηρείται επίσης αύξηση των επιπέδων 
της ανανδαμίδης στον αμφιβληστροειδή, στον κερατοειδή και στο ακτινωτό 
σώμα, αλλά και στον χοριοειδή10.  

Ο αμφιβληστροειδής διαθέτει ένα πλήρες και λειτουργικό ενδοκανναβινοειδικό 
σύστημα που αποτελείται από τις ενδογενείς ουσίες, τους κανναβινοειδικούς 
υποδοχείς και τα ένζυμα που εμπλέκονται στην σύνθεση, στη μεταφορά και 
στον μεταβολισμό τους21. Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες 
για την περιεκτικότητα και την κατανομή των ενδογενών κανναβινοειδών στον 
αμφιβληστροειδή. Αρχικά το mRNA του CB1 υποδοχέα έχει εντοπισθεί στον 
αμφιβληστροειδή αρουραίου10, ενώ το mRNA του CB2 υποδοχέα έχει βρεθεί 
στον αμφιβληστροειδή ενήλικου αρουραίου10,15 αλλά όχι στων εμβρύων10,26. Οι 
ενδογενείς ουσίες ανανδαμίδη και 2-AG έχουν εντοπισθεί σε αμφιβληστροειδείς 
αρουραίων, χοίρων, βοοειδών και ανθρώπων10,11,24,25. Επιπλέον, μελέτες 
αναφέρουν ότι  η ανοσοδραστικότητα της FAAH είναι ευρέως κατανεμημένη 
στον αμφιβληστροειδή αρουραίων21, χρυσόψαρων28 και zebrafish17 και ακόμη, 
η ανοσοδραστικότητα του CB1 υποδοχέα εντοπίζεται σε αμφιβληστροειδείς 
θηλαστικών και μη θηλαστικών21,23. Ειδικότερα, στα τρωκτικά η έκφραση της 
πρωτεΐνης FAAH εντοπίζεται στους φωτοϋποδοχείς, στα εσωτερικά τμήματά τους 
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αλλά και στο τέρμα των αξόνων τους, στα δίπολα κύτταρα που συνδέονται με τα 
κωνία, στα γαγγλιακά και στα αμακρινικά κύτταρα20,21,22. Η ανοσοδραστικότητα 
του CB1 υποδοχέα στον αμφιβληστροειδή αρουραίου εντοπίζεται στους 
φωτοϋποδοχείς, στα δίπολα, στα οριζόντια και σε κάποια αμακρινικά 
κύτταρα10,20,21. Στην βιβλιογραφία μάλιστα υφίσταται μελέτη που αποδεικνύει 
ότι η ανοσοδραστικότητα της FAAH και του CB1 υποδοχέα συνεντοπίζεται και 
σε κάποιες περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτεται σε ορισμένες στοιβάδες και 
κύτταρα του αμφιβληστροειδή πιθήκου12. Πιο συγκεκριμένα οι δύο παραπάνω 
πρωτεΐνες φαίνεται να συνεκφράζονται  στα κωνία, στα δίπολα κύτταρα που 
συνδέονται με τα ραβδία και τα κωνία, στα γαγγλιακά κύτταρα20 και στους 
άξονές τους12. Ακόμη, εκφράζονται κατά πολύ λιγότερο στα οριζόντια και στα 
αμακρινικά κύτταρα20, ενώ δεν εκφράζονται καθόλου στα κύτταρα Muller, τα 
γλοιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδή12. Το ενδεχόμενο έκφρασης  του CB2 
υποδοχέα στα νευρικά κύτταρα του αμφιβληστροειδή είναι αμφιλεγόμενο. Στην 
βιβλιογραφία έρευνες υποστηρίζουν την έκφραση του CB2 υποδοχέα στον 
αμφιβληστροειδή αρουραίου, ποντικού και πιθήκου, όπου η 
ανοσοδραστικότητα του CB2 εντοπίζεται στα αμακρινικά, οριζόντια και 
γαγγλιακά κύτταρα, σε μετασυναπτική θέση κυρίως17,19, στον αμφιβληστροειδή 
αρουραίου18, ενώ επιπλέον παρατηρείται ανοσοδραστικότητα και στα κύτταρα 
Muller στον αμφιβληστροειδή πιθήκου13. Στον αμφιβληστροειδή ποντικού 
φαίνεται ότι ο CB2 εκφράζεται στα ραβδία και στα κωνία, στα οριζόντια, στα 
δίπολα, σε μερικά αμακρινικά και στα γαγγλιακά κύτταρα62. Ωστόσο, στην 
βιβλιογραφία υφίσταται μελέτη που αμφισβητεί την ειδίκευση των αντισωμάτων 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις ανοσοϊστοχημικές μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί για την διερεύνηση της έκφρασης του CB2 υποδοχέα63. Το 
ισοένζυμο της λιπάσης των διακυλογλυκερολών DGLα, φαίνεται να είναι παρόν 
στα μετασυναπτικά άκρα των δίπολων κυττάρων του τύπου 1 που συνδέονται με 
τα κωνία, ενώ η ανοσοδραστικότητά του είναι κατανεμημένη σε ολόκληρη την 
εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα (IPL) στον αμφιβληστροειδή ποντικού20. Το 
ένζυμο που ευθύνεται για το μεταβολισμό της 2-AG, λιπάση των 
μονοακυλογλυκερολών MAGL, είναι παρόν στα rod spherules και στα cone 
pedicles στην εξωτερική δικτυωτή στοιβάδα (OPL) του αμφιβληστροειδούς 
ποντικού ενώ εκφράζεται και στην εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα (IPL), στην 
οποία δεν συνεντοπίζεται με την DAGLα20.               
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2. Σκοπός μελέτης 
 
Στο εργαστήριο Φαρμακολογίας παλαιότερα πραγματοποιήθηκαν μελέτες για τη 
διερεύνηση της νευροπροστατευτικής δράσης των ενδογενών κανναβινοειδών 
ανανδαμίδη και 2-αραχιδονοϋλογλυκερόλη (2-AG), καθώς και των συνθετικών 
μεθανανδαμίδη και HU-210, στο in vivo μοντέλο της ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητας 
στον αμφιβληστροειδή αρουραίου (Kokona et al., unpublished data). Τα 
αποτελέσματα  έδειξαν ότι οι παραπάνω ουσίες προστατεύουν τον ιστό μέχρι ένα 
σημείο από τις επιπτώσεις που προκαλεί η χορήγηση του ΑΜΡΑ. Ο σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της νευροπροστατευτικής δράσης που 
μπορεί να παρέχει στον ιστό η αναστολή του μεταβολισμού των ενδογενών 
κανναβινοειδών, καθώς και εμπλοκή των υποδοχέων των κανναβινοειδών  στην 
δράση αυτή. Οι μελέτες διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας το μοντέλο της ΑΜΡΑ 
διεγερτοτοξικότητας στον αμφιβληστροειδή αρουραίου ή ποντικού. Επιπλέον 
εξετάσθηκε και το ενδεχόμενο της εμπλοκής του σηματοδοτικού μονοπατιού 
PI3K/Akt, το οποίο οδηγεί στην κυτταρική επιβίωση, στο μηχανισμό που 
ακολουθεί το ενδογενές κανναβινοειδές 2-AG για την δράση του.  
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3. Υλικά και μέθοδοι 

 

Πειραματόζωα 

Για τις μελέτες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ενήλικες θηλυκοί και αρσενικοί 
αρουραίοι Sprague-Dawley (250-300gr), καθώς και θηλυκοί και αρσενικοί 
ποντικοί άγριου τύπου και CB2-/- (25-35gr). Στο δωμάτιο όπου φυλάσσονται τα 
ζώα τηρείται ένας κύκλος 12 ωρών ημέρας-νύχτας, ενώ η θερμοκρασία 
παραμένει σταθερή στους 22°C. Τα ζώα φυλάσσονται σε κλουβιά ανά 2-3 με 
ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό. Η ευθανασία των ζώων 
πραγματοποιείται με την εισπνοή διαιθυλαιθέρα. 

 

ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητα και νευροπροστασία 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο επιτυγχάνεται η απώλεια των χολινεργικών 
αμακρινικών κυττάρων και των αμακρινικών που εκφράζουν την συνθετάση του 
μονοξειδίου του αζώτου (NOS).   

Η AMPA διεγερτοτοξικότητα επιτυγχάνεται in vivo με ενδοβολβική έγχυση 
ΑΜΡΑ 42 nmol/οφθαλμό (8.4 mM) για τους αρουραίους, και 
21nmol/οφθαλμό (10,5 mM) για τα ποντίκια.  Ως control χρησιμοποιείται 
ρυθμιστικό διάλυμα άλατος φωσφορικών PBS (50mM). Το κανναβινοειδές 2-AG 
χορηγήθηκε σε συγκέντρωση 10-7 Μ, ενώ ο διπλός αναστολέας των μεταβολικών 
ενζύμων FAAH και MAGL (ΑΜ9928) χορηγήθηκε σε τρεις διαφορετικές 
συγκεντρώσεις (10-4 Μ, 10-5 Μ, 10-6 Μ). Ο ανταγωνιστής του CB2 υποδοχέα 
(ΑΜ630) χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση 10-7 Μ, ενώ η Wortmanin, που 
αποτελεί αναστολέα του μονοπατιού PI3K/Akt, χορηγήθηκε σε συγκέντρωση 
10-6 Μ. 

Οι αρουραίοι αναισθητοποιούνται με ενδομυϊκές ενέσεις κεταμίνης (200 
mg/kg) και ξυλαζίνης (14.5 mg/kg). Στην συνέχεια τοποθετούνται σε 
στερεοταξική διάταξη, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το κρανίο και να 
διευκολυνθεί η ενδοβολβική έγχυση. Η μικροαντλία ρυθμίζεται ώστε να 
εισέρχονται στον κάθε οφθαλμό 5 μl χορηγούμενης ουσίας και η ροή να είναι 
σταθερή στο 1 μl/min. Η έγχυση πραγματοποιείται με αποστειρωμένες βελόνες 
27G πίσω από το όριο του σκληρού και του κερατοειδή χιτώνα, στο υαλώδες 
σώμα.  

Στα ποντίκια χορηγούνται μικρότερες ποσότητες κεταμίνης και ξυλαζίνης (σε 
ένα ζώο 30gr  χορηγούνται 30μl κεταμίνης και 20μl ξυλαζίνης), ενώ στον κάθε 
οφθαλμό εισέρχονται 2 μl χορηγούμενης ουσίας με ροή 1 μl/min. Η έγχυση 
πραγματοποιείται με αποστειρωμένες βελόνες 30G στο ίδιο σημείο που 
προαναφέρθηκε για τους αρουραίους.  
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Μονιμοποίηση ιστού 

Τα ζώα θανατώνονται 24 ώρες μετά την ενδοβολβική έγχυση. Οι οφθαλμοί 
αφαιρούνται και καθαρίζονται από τους μύες που τους συγκρατούν. Ανοίγεται 
μία τρύπα στον κερατοειδή χιτώνα και ακολουθεί επώαση 45 λεπτών στους 4°C 
σε 4% παραφορμαλδεΰδη (PFA) σε 0,1Μ ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών. 
Έπειτα αφαιρείται το πρόσθιο μέρος του οφθαλμού (κερατοειδής χιτώνας, 
φακός και υαλώδες σώμα) ώστε να απομονωθεί ο σκληρός χιτώνας που 
εμπεριέχει τον αμφιβληστροειδή (eyecup). Οι ιστοί μονιμοποιούνται με επώαση 
στο διάλυμα παραφορμαλδεΰδης για 1,5 ώρα στους 4°C και στην συνέχεια 
επωάζονται σε διάλυμα σουκρόζης 30% για 16-18 ώρες στους 4°C έτσι ώστε να 
κρυοπροστατευθούν. Οι ιστοί ψύχονται ταχέως στους -45°C για 1 λεπτό με 
εμβύθιση σε ισοπεντάνιο, αφού τα eyecups (αμφιβληστροειδής, σκληρός 
χιτώνας) έχουν γεμισθεί με O.C.T. Οι ιστοί φυλάσσονται στους -80°C μέχρι την 
κοπή τους στην κρυοτόμο.  

 

Παρασκευή κρυοτομών  

Οι τομές των ιστών λαμβάνονται στους -25°C και συλλέγονται σε 
ζελατινοποιημένες αντικειμενοφόρες πλάκες. Ο ιστός στερεώνεται και 
καλύβεται στην τράπεζα με O.C.T. Οι τομές πρέπει να είναι κάθετες και το 
πάχος τους 10 μm, και λαμβάνονται από την κεντρική περιοχή του 
αμφιβληστροειδή. Για το κάθε μάτι χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις 
αντικειμενοφόρες πλάκες που περιείχαν 6-9 τομές του ιστού η κάθε μία. Οι 
πλάκες αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου να στεγνώσουν για 20-30 λεπτά 
και τέλος φυλάσσονται στους -20°C, μέχρι να χρησιμοποιηθούν για 
ανοσοϊστοχημεία.  

 

Ανοσοϊστοχημικές μελέτες 

Για την ανοσοϊστοχημεία των δειγμάτων οι αντικειμενοφόρες πλάκες βρίσκονται 
σε θερμοκρασία δωματίου. Ως πρώτο αντίσωμα χρησιμοποιήθηκε το 
πολυκλωνικό αντίσωμα ανεπτυγμένο σε κουνέλι έναντι της bNOS (εγκεφαλική 
συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου, 1:2000). Το αντίσωμα αυτό είναι ειδικό 
για τα νευρικά κύτταρα του αμφιβληστροειδή που εκφράζουν την νευρική 
συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου. 

Οι τομές ξεπλένονται δύο φορές με 0,1Μ ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl (TBS, 
pH: 7.4) για 10 λεπτά. Στην συνέχεια επωάζονται για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου σε διάλυμα TBS που περιέχει φυσιολογικό ορό 3,3% ανεπτυγμένο σε 
κατσίκα (NGS), ώστε να καλυφθούν οι μη ειδικές θέσεις δέσμευσης. 
Ακολουθούν τρία πεντάλεπτα ξεπλύματα με TBS 0,1Μ και επώαση στο πρώτο 
αντίσωμα (rabbit anti-bNOS, 1:2000)σε διάλυμα 0,1Μ TBS που περιέχει 0,5% 
NGS και 0,3% Triton X-100, σε θερμοκρασία δωματίου για 16-18 ώρες. 
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‘Έπειτα οι τομές ξεπλένονται όπως προηγουμένως και ακολουθεί επώαση στο 
δεύτερο αντίσωμα (Alexa 546 goat anti-rabbit IgC, 1:400) σε TBS 0.1M για 1 
ώρα και 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Εν συνεχεία οι ιστοί ξεπλένονται 
τρεις φορές για 5 λεπτά με TBS 0.1M, καλύπτονται με mounting medium και 
τέλος παρατηρούνται σε μικροσκόπιο φθορισμού. 

 

Μικροσκοπία 

Η λήψη εικόνων από το μικροσκόπιο φθορισμού έγινε με κάμερα (AxioVert.A1 
with Zeiss LD A-Plan 32x/0.45; Carl Zeiss, Gottingen, Germany). Η 
προσαρμογή της φωτεινότητας και της αντίθεσης στις εικόνες, καθώς και η 
περιστροφή και αποκοπή τους πραγματοποιήθηκαν με την χρήση εμπορικού 
λογισμικού (Adobe Photoshop ver. 7.0; Adobe Systems, San Jose, CA).  

 

Μελέτες ποσοτικοποίησης 
 
Για την ποσοτικοποίηση των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς που εκφράζουν 
την bNOS, οι τομές μελετήθηκαν με 32x/0.45 φακό (AxioVert.A1 with Zeiss 
LD A-Plan 32x/0.45; Carl Zeiss, Gottingen, Germany). Μετρήθηκε ο 
συνολικός αριθμός των bNOS ανοσοδραστικών νευρώνων σε κάθε τομή. 
Δεδομένου ότι ορισμένες τομές δεν ήταν κατάλληλες για ποσοτικοποίηση (λόγω 
αναδίπλωσης ή ζημιάς του ιστού), ο αριθμός των τομών που χρησιμοποιήθηκαν 
για τις μελέτες ποικίλει από 3-9 ανά πλακάκι. Ο αριθμός των πλακιδίων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τις μελέτες ποσοτικοποίησης ήταν ίσος ή μεγαλύτερος 
των τριών για κάθε χορήγηση.  
Τα δεδομένα της ποσοτικοποίησης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το 
υπολογιστικό λογισμικό GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc, San 
Diego, CA, USA) και την ανάλυση one-way ANOVA με Newman-Keuls 
posthoc. 
 

 

Προετοιμασία διαλυμάτων 

• PBS 50mM 

25ml PB (0.2M) + 0.9gr NaCl + H2O(dd) → Vτελ = 100ml 

• PBS 0,1M 

100ml PB (0.2M) + 1,8gr NaCl + H2O(dd) → Vτελ = 200ml 

• TBS 0,1M 

6,055gr Trisma Base + 4,5gr NaCl + H2O(dd) → Vτελ = 500ml 
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• Διάλυμα Ζελατίνης 

5gr ζελατίνη (G-9382, ≈ 300 bloom) + 0.5gr Chrom Alum (AlCrO3) + H2O(dd) 
→ Vτελ = 1L 

Θερμαίνουμε μία ποσότητα ddH2O στους 62◦C και προσθέτουμε την ζελατίνη. 
Αφού διαλυθεί η ζελατίνη προσθέτουμε και το Chrom Alum.  

• PB 0,2M 

o 0,2M NaH2PO4 

NaH2PO4 2,76gr (MB=138) 2,4gr (MB=120) + H2O(dd) → Vτελ = 100ml 

o 0,2M K2HPO4 

K2HPO4 17,42gr (MB=174,2) + H2O(dd) → Vτελ = 500ml 

Αναμιγνύουμε τα δύο διαλύματα και παίρνουμε το τελικό διάλυμα PB 0,2M με 
Vτελ = 1L. 

• 30% διάλυμα Σουκρόζης 

3gr σουκρόζη + 10ml PB 0,1M → Vτελ = 10ml 

• PFA 4% 

Θερμαίνουμε περίπου 40 ml ddH2O μέχρι Τ = 55◦C. Προσθέτουμε 4gr PFA 
και αφήνουμε διαλυθεί. Προσθέτουμε τέσσερις σταγόνες NaOH 4% (ή 1Μ) και 
ddH2O ώστε Vτελ = 50ml 

+ 50ml PB 0,2M → Vτελ = 100ml 

Φιλτράρουμε το διάλυμα και γεμίζουμε με αυτό δέκα tubes των 15ml με 10ml 
περίπου στο καθένα. Φυλάσσουμε στους -20◦C. 
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4. Αποτελέσματα 

Το μοντέλο της ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητας χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθούν 
οι νευροπροστατευτικές ιδιότητες του ενδογενούς κανναβινοειδούς 2-
αραχιδονοϋλο-γλυκερόλη (2-AG). Για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκε το ειδικό αντίσωμα έναντι της  bNOS για τα αμακρινικά 
κύτταρα του αμφιβληστροειδή που εκφράζουν την νευρική συνθετάση του 
μονοξειδίου του αζώτου, όπου ποσοτικοποιήθηκε η επαγώμενη από το ΑΜΡΑ 
τοξικότητα και η νευροπροστασία που παρέχουν η 2-AG και η αναστολή του 
μεταβολισμού των ενδογενών κανναβινοειδών. 

 

Επίδραση της 2-AG στην ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητα στον 
αμφιβληστροειδή αρουραίου. 

Οι νευροπροστατευτικές ιδιότητες της 2-AG παρουσιάζονται στην εικόνα 
παρακάτω (Figure 1). Η ενδοβολβική χορήγηση του ΑΜΡΑ (42 nmol/οφθαλμό) 
προκάλεσε κατά προσέγγιση 80% μείωση στο σήμα της bNOS σε σχέση με το 
control (PBS n=3, AMPA n=2). Το σήμα της bNOS όμως φαίνεται να ανακτάται 
κατά 30% (σε σχέση με το ΑΜΡΑ) με την συγχορήγηση ΑΜΡΑ (42 
nmol/οφθαλμό) και 2-AG (10-7 M, n=3). Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι η 
2-AG παρουσιάζει νευροπροστατευτικές ιδιότητες έναντι της AMPA 
διεγερτοτοξικότητας. Τα κύτταρα που παρουσιάζουν ανοσοδραστικότητα στην 
bNOS εντοπίζονται στην εσωτερική πυρηνική στοιβάδα (INL) του 
αμφιβληστροειδούς (αμακρινικά κύτταρα), καθώς και στην γαγγλιακή στοιβάδα 
(GCL, εκτοπισμένα αμακρινικά κύτταρα). Επιπλέον το σήμα της bNOS 
εντοπίζεται και στην εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα (IPL). 

 

Διάγραμμα 1: Μελέτες ποσοτικοποίησης. Η ενδοβολβική χορήγηση του AMPA (42 
nmol/οφθαλμό) προκαλεί μία στατιστικά σημαντική μείωση στον αριθμό των 

μετρούμενων κυττάρων (***p<0.001) σε σχέση με τους ιστούς στους οποίους έχει 
χορηγηθεί PBS (control). Η χορήγηση της 2-AG φαίνεται να προστατεύει τον ιστό 

δείχνοντας μία στατιστικά σημαντική αύξηση του αριθμού των κυττάρων (##p<0.01) σε 
σύγκριση με την χορήγηση του AMPA. 
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Εικόνα 10: Η ανοσοδραστικότητα της bNOS στους control ιστούς (PBS) εντοπίζεται στα 
αμακρινικά κύτταρα της εσωτερικής πυρηνικής στοιβάδας (INL), σε εκτοπισμένα 

αμακρινικά κύτταρα στην στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (GCL) και στις συνάψεις 
που δημιουργούνται μέσω των κυττάρων στην εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα. Κατά την 
χορήγηση ΑΜΡΑ παρατηρείται μείωση του αριθμού των κυττάρων, ενώ η χορήγηση 2-
AG αυξάνει των αριθμό των κυττάρων που εκφράζουν την bNOS. Scale bar = 20 μm. 

 

Εμπλοκή του σηματοδοτικού μονοπατιού PI3K/Akt στη 
νευροπροστατευτική δράση της 2-AG στον αμφιβληστροειδή αρουραίου. 

Για να εξετασθεί το ενδεχόμενο της εμπλοκής του σηματοδοτικού μονοπατιού 
PI3K/Akt στην νευροπροστασία που παρέχει η 2-AG, συγχορηγήθηκε AMPA 
(42nmol/οφθαλμό), 2-AG (10-7 M) και ο αναστολέας του παραπάνω 
μονοπατιού, Wortmanin (10-6 M, n=3). Η χορήγηση του AMPA (n=3) 
προκάλεσε 80% μείωση κατά προσέγγιση στο σήμα της bNOS σε σχέση με το 
control (PBS, n=4), ενώ η  συγχορήγηση AMPA και 2-AG (10-7 Μ, n=5) 
ανέκτησε το 30% του σήματος σε σχέση με το ΑΜΡΑ. Η νευροπροστατευτική 
δράση της 2-AG αναστέλλεται με την συγχορήγηση της Wortmanin όπου το 
σήμα της bNOS μειώνεται κατά 25% σε σχέση με την συγχορήγηση ΑΜΡΑ/2-
AG. Η διαφορά στο σήμα της bNOS μεταξύ της χορήγησης του ΑΜΡΑ και της 
συγχορήγησης της AMPA/2-AG/Wortmanin δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
Τα παραπάνω δεδομένα προτείνουν ότι το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K/Akt 
που οδηγεί σε κυτταρική επιβίωση εμπλέκεται στο μηχανισμό μέσω του οποίου 
η 2-AG δρα νευροπροστατευτικά έναντι της ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητας στον 
αμφιβληστροειδή αρουραίου.  
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Διάγραμμα 2: Μελέτες ποσοτικοποίησης. Η ενδοβολβική χορήγηση του AMPA (42 
nmol/οφθαλμό) προκαλεί μία στατιστικά σημαντική μείωση στον αριθμό των 

μετρούμενων κυττάρων (***p<0.001) σε σχέση με τους control ιστούς. Η χορήγηση της 
2-AG παρέχει μία στατιστικά σημαντική αύξηση στον αριθμό των μετρούμενων 
κυττάρων (###p<0.001) σε σχέση με την χορήγηση του ΑΜΡΑ. Η συγχορήγηση 

ΑΜΡΑ/2-AG/Wortmanin προκαλεί στατιστικά σημαντική μείωση (+++p<0.001) σε 
σχέση με τους ιστούς στους οποίους χορηγήθηκε 2-AG, ενώ δεν έχει καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το AMPA. 

 

 

Εικόνα 11: Η ανοσοδραστικότητα της bNOS στο control (PBS) εντοπίζεται στα 
αμακρινικά κύτταρα της εσωτερικής πυρηνικής στοιβάδας (INL), σε εκτοπισμένα 

αμακρινικά κύτταρα στην στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (GCL) και στην εσωτερική 
δικτυωτή στοιβάδα. Στους ιστούς που χορηγήθηκε ΑΜΡΑ παρατηρείται μείωση του 

αριθμού των κυττάρων, καθώς και μείωση του πάχους του ιστού. Η 2-AG αυξάνει των 
αριθμό των παρατηρούμενων κυττάρων ενώ οι ιστοί στους οποίους έχει χορηγηθεί 

Wortmanin, παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα με το ΑΜΡΑ. Scale bar = 20 μm.  
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Επίδραση της αναστολής του μεταβολισμού των ενδογενών 
κανναβινοειδών στην AMPA διεγερτοτοξικότητα. 

Σε επόμενο στάδιο εξετάσθηκε το κατά πόσο η αναστολή του μεταβολισμού των 
ενδογενών κανναβινοειδών μπορεί να δράσει νευροπροστατευτικά και αν η 
δράση αυτή αυξάνεται με την συγχορήγηση 2-AG εξωγενώς. Στο παρακάτω 
διάγραμμα παρατηρείται μείωση του σήματος της bNOS κατά 75% σε σχέση με 
το control (PBS, n=3) μετά την χορήγηση του AMPA (n=3). Το σήμα της bNOS 
ανακτάται με την χορήγηση του διπλού αναστολέα ΑΜ9928 κατά 50% σε σχέση 
με το ΑΜΡΑ όταν αυτός χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 10-4 Μ (n=3). Όταν ο 
αναστολέας χορηγείται σε συγκέντρωση 10-6 Μ (n=3) δεν παρατηρείται καμία 
στατιστικά σημαντική αύξηση του σήματος της bNOS σε σχέση με το ΑΜΡΑ. Η 
συγχορήγηση 2-ΑG (10-7 M) και του αναστολέα σε συγκέντρωση 10-4 Μ (n=4) 
και 10-6 Μ (n=3) δεν αυξάνει τη νευροπροστατευτική δράση του αναστολέα σε 
καμία από τις δύο περιπτώσεις. Η συγχορήγηση 2-AG (10-7 M) και ΑΜ9928 
(10-4 Μ) μειώνει τη νευροπροστασία που παρέχει ο ΑΜ9928 (10-4 Μ) κατά 20% 
περίπου, ενώ η συγχορήγηση 2-AG (10-7 M) και ΑΜ9928 (10-6 Μ) δεν διαφέρει 
στατιστικά από την χορήγηση ΑΜ9928 (10-6 Μ). 

 

 

Διάγραμμα 3: Μελέτες ποσοτικοποίησης. Η χορήγηση του AMPA επιφέρει μείωση του 
αριθμού των μετρούμενων κυττάρων (***p<0.001) σε σχέση με το control. Η αύξηση 
που προκαλεί η χορήγηση του ΑΜ9928 σε συγκέντρωση 10-6 Μ, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική σε σχέση με το AMPA, όπως συμβαίνει και με την συγχορήγηση 
ΑΜ9928(10-6 Μ)/2-ΑG(10-7 M). Η χορήγηση του AM9928 σε μεγαλύτερη συγκέντρωση 
(10-4 Μ) προκαλεί στατιστικά σημαντική αύξηση (#p<0.05) σε σχέση με το AMPA, αλλά 

η συγχορήγηση ΑΜ9928(10-4 Μ)/2-AG(10-7 M) επιφέρει μείωση στον αριθμό των 
κυττάρων η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
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Εικόνα 12: Η ανοσοδραστικότητα της bNOS στο control (PBS) εντοπίζεται στα 
αμακρινικά κύτταρα της εσωτερικής πυρηνικής στοιβάδας (INL), σε εκτοπισμένα 

αμακρινικά κύτταρα στην στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (GCL) και στην εσωτερική 
δικτυωτή στοιβάδα. Στους ιστούς που χορηγήθηκε ΑΜΡΑ παρατηρείται μείωση του 

αριθμού των κυττάρων και του πάχους του ιστού. Η χορήγηση του ΑΜ9928 (10-6 Μ) 
αυξάνει ελάχιστα τον αριθμό των μετρούμενων κυττάρων, ενώ η συγχορήγηση 2-

AG/AM9928(10-6 Μ) παρουσιάζει μία εικόνα παρόμοια με το ΑΜΡΑ. Ο ΑΜ9928 σε 
συγκέντρωση 10-4 Μ, αυξάνει αρκετά τον αριθμό των κυττάρων που εκφράζουν την 

bNOS, ενώ η συγχορήγηση  χορήγηση 2-AG/AM9928(10-4 Μ) αυξάνει τον αριθμό των 
κυττάρων σε σχέση με το ΑΜΡΑ, αλλά σε χαμηλότερο βαθμό σε σύγκριση με τον 

ΑΜ9928 (10-4 Μ). Scale bar = 20 μm. 
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Ο διπλός αναστολέας ΑΜ9928 δρα νευροπροστατευτικά με 
δοσοεξαρτώμενο τρόπο έναντι της ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητας. 

Η νευροπροστατευτική δράση του διπλού αναστολέα (ΑΜ9928) των 
μεταβολικών ενζύμων των ενδογενών κανναβινοειδών φαίνεται να αυξάνεται 
καθώς χορηγείται σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις. Στο διάγραμμα που 
ακολουθεί φαίνεται ότι η χορήγηση του AMPA (n=19) μειώνει το σήμα της 
bNOS κατά 75% σε σχέση με το control (n=9). H χορήγηση του αναστολέα σε 
συγκέντρωση 10-6 Μ (n=3) προκαλεί μία αύξηση στο σήμα της bNOS σε σχέση 
με το ΑΜΡΑ, η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική. Ο αναστολέας 
φαίνεται να έχει σημαντική νευροπροστατευτική δράση στις συγκεντρώσεις 10-5 
Μ (n=3) και 10-4 Μ (n=3), στις οποίες αυξάνει το σήμα της bNOS κατά 35% και 
κατά 50% σε σχέση με το ΑΜΡΑ αντίστοιχα.  

 

Διάγραμμα 4: Μελέτες ποσοτικοποίησης. Ο ΑΜ9928 αυξάνει τον αριθμό των κυττάρων 
σε σχέση με το ΑΜΡΑ ακολουθώντας μία δοσοεξαρτώμενη συμπεριφορά. Η χορήγηση 

του ΑΜΡΑ προκαλεί στατιστικά σημαντική μείωση των κυττάρων στον ιστό (***p<0.001) 
σε σχέση με το control. Η αύξηση που προκαλεί η χορήγηση του ΑΜ9928 σε 

συγκέντρωση 10-6 Μ δεν είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με το AMPA, όμως η 
χορήγηση σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 10-5 Μ και 10-4 Μ, επιφέρει στατιστικά 

σημαντική αύξηση (###p<0.001). 
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Εικόνα 13: Η ανοσοδραστικότητα της bNOS στο control (PBS) εντοπίζεται στα 
αμακρινικά κύτταρα της εσωτερικής πυρηνικής στοιβάδας (INL), σε εκτοπισμένα 

αμακρινικά κύτταρα στην στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (GCL) και στην εσωτερική 
δικτυωτή στοιβάδα. Η χορήγηση του ΑΜΡΑ επάγει μείωση του αριθμού των κυττάρων. 
Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται ότι ο αριθμός των κυττάρων που εκφράζουν την bNOS 
αυξάνεται με την χορήγηση του αναστολέα σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις. Scale bar = 

20 μm. 

 

 

Εμπλοκή του CB2 υποδοχέα στη νευροπροστατευτική δράση του διπλού 
αναστολέα.  

Κατόπιν μελετήθηκε το κατά πόσο η αναστολή του CB2 υποδοχέα θα μπορούσε 
να αναστείλει τις νευροπροστατευτικές δράσεις του διπλού αναστολέα AM9928. 
Στο διάγραμμα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αναστολής του CB2. 
Αρχικά παρατηρείται μείωση του σήματος της bNOS από το ΑΜΡΑ (n=5) κατά 
75% σε σχέση με το control (PBS, n=6). Ο αναστολέας AM9928 σε 
συγκέντρωση 10-5 Μ (n=4) παρέχει μία αύξηση του σήματος κατά 35%, κατά 
προσέγγιση, σε σχέση με το ΑΜΡΑ. Η αναστολή του CB2 υποδοχέα, 
χορηγώντας τον ανταγωνιστή ΑΜ630 (10-7 Μ, n=6), μειώνει το σήμα της bNOS   
κατά 30%, κατά προσέγγιση, σε σχέση με τον ΑΜ9928 (10-5 Μ). Το γεγονός 
αυτό υποδηλώνει ότι ο CB2 υποδοχέας εμπλέκεται στην δράση του ανοστολέα. 
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Διάγραμμα 5: Μελέτες Ποσοτικοποίησης. Μία στατιστικά σημαντική μείωση στον 
αριθμό των κυττάρων παρατηρείται έπειτα από την χορήγηση του ΑΜΡΑ (***p<0.001) 

σε σχέση με το control. Η χορήγηση του ΑΜ9928 (10-5 Μ) επιφέρει μία στατιστικά 
σημαντική αύξηση (##p<0.01) σε σχέση με το ΑΜΡΑ, ενώ η συγχορήγηση 

ΑΜΡΑ/ΑΜ9928(10-5 Μ)/ΑΜ630(10-7 Μ) μειώνει τον αριθμό των κυττάρων (++p<0.01) 
σε σχέση με το ΑΜ9928 (10-5 Μ). 

 

 

Εικόνα 14: Η ανοσοδραστικότητα της bNOS στο control (PBS) εντοπίζεται στα 
αμακρινικά κύτταρα της εσωτερικής πυρηνικής στοιβάδας (INL), σε εκτοπισμένα 

αμακρινικά κύτταρα στην στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (GCL) και στην εσωτερική 
δικτυωτή στοιβάδα. Η χορήγηση του ΑΜΡΑ προκαλεί μείωση του αριθμού των 

κυττάρων και του πάχους του ιστού. Στους ιστούς που έχει χορηγηθεί ο ΑΜ9928 (10-5 
Μ) παρατηρούνται περισσότερα κύτταρα σε σχέση με το ΑΜΡΑ, σε αντίθεση με τους 
ιστούς στους οποίους έχουν συγχορηγηθεί ΑΜ9928(10-5 Μ)/ΑΜ630(10-7 Μ), που 

παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα με το ΑΜΡΑ. Scale bar = 20 μm.    
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Επίδραση του διπλού αναστολέα στην ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητα στον 
αμφιβληστροειδή ποντικού άγριου τύπου. 

Μετά τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για την δράση του διπλού αναστολέα 
στους αρουραίους, εξετάσθηκε και η δράση του στον αμφιβληστροειδή 
ποντικών άγριου τύπου. Ο αναστολέας ΑΜ9928 χρησιμοποιήθηκε στους 
ποντικούς σε συγκέντρωση 10-4 Μ, καθώς σε αυτή την συγκέντρωση φάνηκε να 
έχει τη μεγαλύτερη δράση στους αρουραίους. Με την χορήγηση του AMPA 
(n=3) προκαλείται μείωση του σήματος κατά 75%, κατά προσέγγιση, σε σχέση 
με το control (PBS, n=3). Όμως μετά την συγχορήγηση του αναστολέα σε 
συγκέντρωση 10-4 Μ (n=3) ανακτάται περίπου το 50% σε σχέση με το control. 
Επομένως φαίνεται ότι ο διπλός αναστολέας έχει παρόμοια νευροπροστατευτική 
δράση στον αμφιβληστροειδή αρουραίου και ποντικού άγριου τύπου. 

 

 

Διάγραμμα 6: Μελέτες ποσοτικοποίησης. Στους ιστούς που χορηγήθηκε ΑΜΡΑ 
παρατηρείται μία στατιστικά σημαντική μείωση στον αριθμό των κυττάρων που 

εκφράζουν την bNOS (***p<0.001), σε σχέση με το control, ενώ στους ιστούς που 
συγχορηγήθηκε ο ΑΜ9928 (10-4 Μ) υπάρχει μία στατιστικά σημαντική μείωση των 

κυττάρων (##p<0.01) σε σχέση με το ΑΜΡΑ. 
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Εικόνα 15:  Ανοσοδραστικότητα της bNOS στον αμφιβληστροειδή ποντικού άγριου 
τύπου. Στους control ιστούς (PBS) εντοπίζεται στα αμακρινικά κύτταρα της εσωτερικής 

πυρηνικής στοιβάδας (INL), σε εκτοπισμένα αμακρινικά κύτταρα στην στοιβάδα των 
γαγγλιακών κυττάρων (GCL) και στην εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα. Η χορήγηση του 

ΑΜΡΑ επάγει μείωση του αριθμού των παρατηρούμενων κυττάρων, σε σχέση με το 
control, ενώ ο ΑΜ9928 (10-4 Μ), αυξάνει τον αριθμό των κυττάρων του 

αμφιβληστροειδή που εκφράζουν την bNOS. Scale bar = 20 μm.   

 

Επίδραση του διπλού αναστολέα στην ΑΜΡΑ διεγερτοτοξικότητα στον 
αμφιβληστροειδή CB2-/- ποντικού. 

Με σκοπό να διερευνηθεί περεταίρω η εμπλοκή του CB2 υποδοχέα στη 
νευροπροστατευτική δράση του αναστολέα, πραγματοποιήθηκαν μελέτες σε 
CB2-/- ποντικούς. Ο αναστολέας χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση 10-4 Μ στην 
οποία χορηγήθηκε και στους ποντικούς άγριου τύπου. Η χορήγηση του ΑΜΡΑ 
(n=3) στον ιστό προκάλεσε μείωση 60% στο σήμα της bNOS σε σχέση με το 
control (PBS, n=3), ενώ η συγχορήγηση ΑΜΡΑ/ΑΜ9928(10-4 Μ) προκάλεσε 
αύξηση του σήματος κατά 35% σε σχέση με το AMPA. Τα αποτελέσματα αυτά 
δείχνουν ότι ο CB2 υποδοχέας δεν εμπλέκεται στη νευροπροστασία που 
παρέχει ο διπλός αναστολέας στον αμφιβληστροειδή.  
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Διάγραμμα 7: Μελέτες ποσοτικοποίησης. Η χορήγηση του ΑΜΡΑ επιφέρει μία 
στατιστικά σημαντική μείωση του αριθμού των μετρούμενων κυττάρων (**p<0.01), σε 
σχέση με τους control ιστούς, ενώ η συγχορήγηση του ΑΜ9928 (10-4 Μ) αυξάνει τον  

αριθμό τον κυττάρων που εκφράζουν την bNOS (#p<0.05, σε σχέση με το ΑΜΡΑ. 

 

 

Εικόνα 16: Η ανοσοδραστικότητα της bNOS στον αμφιβληστροειδή CB2-/- ποντικού 
εντοπίστηκε στα αμακρινικά κύτταρα της εσωτερικής πυρηνικής στοιβάδας (INL), σε 
εκτοπισμένα αμακρινικά κύτταρα στην στοιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων (GCL) και 
στην εσωτερική δικτυωτή στοιβάδα, στους control ιστούς (PBS). Στους ιστούς στους 

οποίους χορηγήθηκε ΑΜΡΑ παρατηρήθηκε μείωση των κυττάρων, ενώ η χορήγηση του 
ΑΜ9928 (10-4 Μ) φαίνεται να προστατεύει τον ιστό καθώς αυξάνεται ο αριθμός των 

παρατηρούμενων κυττάρων. Scale bar = 20 μm.       
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5.  Συζήτηση 

Το γλουταμινικό φαίνεται να εμπλέκεται στις περισσότερες νευροεκφυλιστικές 
νόσους του ΚΝΣ αλλά και σε αμφιβληστροειδοπάθειες όπως η ισχαιμία του 
αμφιβληστροειδούς, η μελαγχρωστική και η διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια49. Η τοξικότητα που προκαλεί το γλουταμινικό μπορεί 
να επιτευχθεί πειραματικά χορηγώντας μεγάλες συγκεντρώσεις των αγωνιστών 
του γλουταμινικού.  Η χορήγηση αναλόγων του γλουταμινικού όπως καϊνικό, 
NMDA και AMPA στο ΚΝΣ αρουραίων επάγει τον θάνατο των νευρικών 
κυττάρων49. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, εξ’ αιτίας της απλής δομής και της 
εύκολης προσβασιμότητας του, έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά ως μοντέλο για την 
διερεύνηση της διαδικασίας της διεγερτοτοξικότητας κι έχει βρεθεί ότι το 
γλουταμινικό, το NMDA, το AMPA και το καϊνικό μπορούν να δημιουργήσουν 
βλάβη στον αμφιβληστροειδή που προέρχεται από την διεγερτοτοξικότητα65.  
 
Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι στον κυτταρικό θάνατο που 
προκαλείται από την διεγερτοτοξικότητα συμβάλλει η αύξηση των 
ενδοκυτταρικών επιπέδων ιόντων Ca2+ 66,67, όπου τα εξωκυτταρικά ιόντα Ca2+ 

εισέρχονται στο κύτταρο μέσω μεμβρανικών καναλιών ιόντων και η εισροή αυτή 
είναι θανατηφόρος για το κύτταρο69. Ωστόσο, υπάρχει έρευνα που υποστηρίζει 
ότι μπορεί να υπάρξει κυτταρικός θάνατος από διεγερτοτοξικότητα ανεξάρτητος 
από την ενδοκυτταρική ή εξωκυτταρική αύξηση των επιπέδων Ca2+, ενώ 
ταυτόχρονα προτείνει ότι προέρχεται από τα εξωκυτταρικά επίπεδα των ιόντων 
Cl-, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στο κύτταρο κυρίως μέσω της 
ενεργοποίησης υποδοχέων GABA και γλυκίνης68.  
 
Ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την διερεύνηση της 
διεγερτοτοξικότητας στον αμφιβληστροειδή, είναι αυτό της NMDA 
διεγερτοτοξικότητας. Τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδή εκφράζουν 
τον υποδοχέα του γλουταμινικού οξέος (διεγερτικό αμινοξύ) τύπου NMDA, που 
διαθέτει στο μόριό του δίαυλο ασβεστίου, άρα συνεπάγεται ότι στο 
συγκεκριμένο μοντέλο παρατηρείται βλάβη κυρίως στα γαγγλιακά κύτταρα, 
καθώς έχουν διεξαχθεί μελέτες που υποστηρίζουν το παραπάνω γεγονός και in 
vitro αλλά και in vivo70. H NMDA διεγερτοτοξικότητα αποτελεί έναν σημαντικό 
μηχανισμό που επεξηγεί την βλάβη των γαγγλιακών κυττάρων σε ζωικά μοντέλα 
οξειών και χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης και της ισχαιμίας του 
αμφιβληστροειδή72.    
 
Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε καλλιέργεια γαγγλιακών 
κυττάρων επιβεβαιώνει την ευπάθεια των κυττάρων αυτών στην NMDA 
διεγερτοτοξικότητα και υποστηρίζει ότι η βλάβη που δημιουργείται μπορεί να 
προληφθεί από την χορήγηση ειδικών ανταγωνιστών των καναλιών ιόντων 
ασβεστίου71. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον 
αμφιβληστροειδή αρουραίων, όπου το NMDA χορηγήθηκε με ενδοβολβική 
έγχυση, παρατηρήθηκε δοσοεξαρτώμενη μείωση του αριθμού των γαγγλιακών 
κυττάρων. Παράλληλα, στην συγκεκριμένη έρευνα ο κυτταρικός θάνατος που 
προκύπτει από την διεγερτοτοξικότητα χαρακτηρίζεται ως απόπτωση73.  Σε 
αντίθεση με τις παραπάνω έρευνες που υποστηρίζουν ότι η NMDA 
διεγερτοτοξικότητα επάγει τον κυτταρικό θάνατο των γαγγλιακών κυττάρων, μία 
άλλη μελέτη αναφέρει ότι σε πειράματα που έγιναν in vitro και in situ φαίνεται 
ότι τα γαγγλιακά κύτταρα δεν παρουσιάζουν διεγερτοτοξική βλάβη ύστερα από 
έκθεση σε NMDA, ενώ μετρήθηκαν πολλές απώλειες σε κάποια αμακρινικά 
κύτταρα74.    
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Η πρώτη έρευνα που μελέτησε την AMPA διεγερτοτοξικότητα στον 
αμφιβληστροειδή αρουραίου δημοσιεύθηκε το 200349 και έδειξε ότι η 
υπερενεργοποίηση των AMPA υποδοχέων επάγει μία διεγερτοτοξική διαδικασία 
που χαρακτηρίζεται από απώλεια νευρικών κυττάρων, αστρογλοιακές και 
μικρογλοιακές αντιδράσεις και συσσώρευση ασβεστίου. Πιο συγκεκριμένα, 
κυτταρικός θάνατος παρατηρήθηκε στα νευρικά κύτταρα των INL και GCL. Οι 
συγγραφείς της παραπάνω δημοσίευσης αναφέρουν ότι ο αμφιβληστροειδής του 
ενήλικου αρουραίου φαίνεται να είναι λιγότερο ευαίσθητος σε σχέση με τον 
εγκέφαλο στην AMPA διεγερτοτοξικότητα, καθώς  χρειάστηκε να χορηγηθεί 
μεγαλύτερη δόση AMPA και περισσότερος χρόνος έκθεσης σε αυτό ώστε να 
παρατηρηθεί βλάβη, σε σχέση με προηγούμενες μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν στον εγκέφαλο. Ωστόσο μία μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε in vitro στον αμφιβληστροειδή εμβρύου κοτόπουλου 
υποστηρίζει ότι η διεγερτοτοξικότητα που δημιουργείται μετά από την έκθεση 
σε AMPA προκαλεί μεγαλύτερη βλάβη στα κύτταρα του ιστού σε σχέση με την 
NMDA διεγερτοτοξικότητα και ότι ο κυτταρικός θάνατος που προκύπτει από το 
AMPA χαρακτηρίζεται ως νέκρωση, ενώ αυτός που προκαλείται από το NMDA 
ως απόπτωση76.    
 
Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας και 
δημοσιεύθηκε το 2008 χρησιμοποιήθηκε το in vivo μοντέλο της AMPA 
διεγερτοτοξικότητας, όπου χορηγήθηκε σε αρουραίους AMPA ενδοβολβικά σε 
διαφορετικές δόσεις για διαφορετικά χρονικά διαστήματα1. Η μεγαλύτερη 
απώλεια κυττάρων ή και πλήρης απώλεια παρουσιάστηκε μετά από 24 ώρες 
από την  χορήγηση 42nmol ΑΜPA ανά οφθαλμό. Τα νευρικά κύτταρα του 
αμφιβληστροειδή στα οποία παρατηρήθηκε σημαντική μείωση ήταν τα 
αμακρινικά κύτταρα που εκφράζουν την ChAT (choline acetyltransferase) και 
την bNOS (brain-derived nitric oxide synthetase).   
 
Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν τις επιπτώσεις της AMPA 
διεγερτοτοξικότητας στον αμφιβληστροειδή βρίσκονται σε συμφωνία με τα 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, καθώς παρατηρείται σημαντική απώλεια 
των αμακρινικών κυττάρων που εκφράζουν την bNOS, 24 ώρες μετά την 
χορήγηση του AMPA, στην εσωτερική πυρηνική στοιβάδα αλλά και στην 
γαγγλιακή στοιβάδα.    
 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκε αρχικά η νευροπροστατευτική δράση του 
ενδογενούς κανναβινοειδούς 2-αραχιδονοϋλογλυκερόλη στο μοντέλο της AMPA 
διεγερτοτοξικότητας. Επίσης, μελετήθηκε κι ένα μέρος του μηχανισμού που 
ακολουθεί η 2-AG για να δράσει προστατευτικά. 
 
Η πρωτεϊνική κινάση Β (PKB), ή αλλιώς πρωτεΐνη Akt κατέχει έναν κύριο ρόλο 
στην ρύθμιση  βασικών λειτουργιών του κυττάρου, όπως ο πολλαπλασιασμός 
και ακόμη συμμετέχει σε μονοπάτια που οδηγούν στην κυτταρική επιβίωση. Η 
Akt μπορεί να ενεργοποιηθεί από την κινάση PI3K.  

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν in vivo και in vitro μελέτες που υποστηρίζουν ότι 
τα κανναβινοειδή ενεργοποιούν το μονοπάτι επιβίωσης  PI3K/Akt. Μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε σε κύτταρα CHO (Chinese Hamster Ovary) που είχαν 
επιμολυνθεί με το cDNA του υποδοχέα CB1, έδειξε ότι πραγματοποιείται 
ενεργοποίηση της PKB μέσω πρωτεϊνών Gi/Go και κινασών PI3K51, μετά από 



35 | Σ ε λ ί δ α  
 

την χορήγηση τετραϋδροκανναβινοδιόλης (THC). Σε μία μεταγενέστερη in vivo 
μελέτη77 παρουσιάστηκε η ενεργοποίηση της Akt σε διάφορα μέρη του 
εγκεφάλου ποντικού μετά την χορήγηση THC ενδοπεριτοναϊκά. Στην 
ενεργοποίηση αυτή φαίνεται να εμπλέκεται ο CB1 υποδοχέας καθώς και η 
κινάση PI3K.   Επιπροσθέτως, σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 
oligodendrocyte progenitors εξετάσθηκαν οι συνθετικές ενώσεις ACEA, που 
αποτελεί επιλεκτικό αγωνιστή του CB1 υποδοχέα, το HU-210, καθώς και το (+)-
Win-55212-2, τα οποία είναι μη επιλεκτικοί αγωνιστές του CB1 υποδοχέα.  Οι 
ενώσεις αυτές φαίνεται να επάγουν την κυτταρική επιβίωση στους 
oligodendrocyte progenitors μέσω της ενεργοποίησης της Akt, στην οποία 
εμπλέκονται μονοπάτια που εξαρτώνται από την PI3K και Gi/Go πρωτεΐνες78. 
Επιπλέον, το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K/Akt φαίνεται ότι εμπλέκεται και στη 
νευροπροστατευτική δράση που παρέχει το συνθετικό κανναβινοειδές HU-210 
σε πρωτογενείς νευρώνες του ΚΝΣ από αρουραίους, έναντι της 
διεγερτοτοξικότητας που προκαλείται από την έκθεση στην νευροτοξίνη S-
AMPA79. 

Εκτός από τα δεδομένα που υπάρχουν στην βιβλιογραφία για το μηχανισμό 
που ακολουθεί η νευροπροστατευτική δράση της THC και διάφορων 
συνθετικών κανναβινοειδών, υπάρχουν και δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το 
ενδογενές κανναβινοειδές ανανδαμίδη έχει αντιαποπτωτική δράση στην οποία  
εμπλέκεται η ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K/Akt80,81.    

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε το ενδεχόμενο της εμπλοκής του 
σηματοδοτικού μονοπατιού PI3K/Akt στην παρατηρούμενη νευροπροστασία 
που παρέχει η χορήγηση της ενδογενούς ουσίας 2-AG, έναντι στην AMPA 
διεγερτοτοξικότητα, στον αμφιβληστροειδή αρουραίου. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι μετά την χορήγηση της Wortmanin, που αποτελεί αναστολέα του 
παραπάνω μονοπατιού, η νευροπροστασία που παρέχει η 2-AG παρουσιάζει 
στατιστικά σημαντική μείωση. Αυτό υποδηλώνει ότι το μονοπάτι PI3K/Akt 
συμμετέχει στον μηχανισμό μέσω του οποίου η 2-AG δρα νευροπροστατευτικά. 
Παρά το γεγονός ότι στην βιβλιογραφία υπάρχουν δεδομένα για την 
ανανδαμίδη και για διάφορες συνθετικές ουσίες που αποτελούν είτε ανάλογα 
των ενδογενών κανναβινοειδών, είτε αγωνιστές των κανναβινοειδικών 
υποδοχέων, μέχρι στιγμής δεν υφίσταται κάποια μελέτη που να προτείνει ότι το 
συγκεκριμένο σηματοδοτικό μονοπάτι παίρνει μέρος στο μηχανισμό που 
ακολουθεί η 2-AG για τη νευροπροστατευτική δράση της. 

Οι δύο ενδογενείς κανναβινοειδικές ουσίες ανανδαμίδη και 2-AG 
αποικοδομούνται στον ενδοκυτταρικό χώρο από δύο ένζυμα κυρίως4,10. Το 
ενζυμο που είναι υπεύθυνο για την αποικοδόμηση της 2-AG είναι η κυρίως η 
λιπάση των μονοακυλογλυκερολών (MAGL)31,33, ενώ το βασικό ένζυμο για το 
μεταβολισμό της ανανδαμίδης είναι η υδρολάση των αμιδίων των λιπαρών 
οξέων (FAAH)21. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που προτείνουν ότι η 2-
AG μπορεί να αποικοδομηθεί και από την FAAH31,82, αλλά ταυτόχρονα κάποιες 
άλλες μελέτες διαφωνούν υποστηρίζοντας ότι η FAAH δεν συμμετέχει στο 
μεταβολισμό της 2-AG in vivo84, καθώς έρευνες που διεξήχθησαν σε FAAH-/- 
ποντίκια δείχνουν ότι τα επίπεδα της 2-AG στον εγκέφαλο κυμαίνονται σε 
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φυσιολογικά πλαίσια83. Επιπλέον η MAGL είναι κυρίως προσυναπτικό ένζυμο,  
σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ενώ η FAAH είναι κυρίως μετασυναπτικό 
ένζυμο32.  

Οι ενδογενείς ουσίες ανανδαμίδη και 2-AG έχουν νευροπροστατευτικές 
ιδιότητες που ρυθμίζονται από μονοπάτια ανεξάρτητα και εξαρτώμενα από τους 
δύο κανναβινοειδικούς υποδοχείς85. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της δράσης τους 
στον οργανισμό, μέσω της αύξησης των επιπέδων τους, θα μπορούσε να 
αποτελέσει μία εναλλακτική λύση για την άμεση ενεργοποίηση των 
κανναβινοειδικών υποδοχέων, πέραν της εξωγενούς χορήγησης 
κανναβινοειδών88. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αναστολείς των 
ενζύμων FAAH και MAGL ως θεραπευτικοί παράγοντες για διάφορες 
εφαρμογές87, κάποιοι από τους οποίους είναι ειδικοί για το καθένα και κάποιοι 
άλλοι δρουν αναστέλλοντας και τα δύο ένζυμα86,89,90. 

Για την διερεύνηση της νευροπροστατευτικής δράσης της αναστολής του 
μεταβολισμού των ενδογενών κανναβινοειδών στην συγκεκριμένη μελέτη 
χορηγήθηκε στον αμφιβληστροειδή αρουραίων και ποντικών ο διπλός 
αναστολέας AM9928. Ο αναστολέας αυτός εμποδίζει την δράση των δύο κύριων 
μεταβολικών ενζύμων των κανναβινοειδών FAAH και MAGL. Όπως φαίνεται και 
στα αποτελέσματα, η χορήγηση του διπλού αναστολέα στον αμφιβληστροειδή 
αρουραίων φαίνεται να παρέχει νευροπροστασία, η οποία ακολουθεί μία 
δοσοεξαρτώμενη συμπεριφορά, έναντι της AMPA διεγερτοτοξικότητας. Έπειτα ο 
αναστολέας χορηγήθηκε και στον αμφιβληστροειδή ποντικών άγριου τύπου 
στην συγκέντρωση όπου παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη νευροπροστατευτική 
δράση μετά την χορήγηση στους αρουραίους. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
αυτής έδειξαν ότι ο διπλός αναστολέας παρέχει νευροπροστασία και στον 
αμφιβληστροειδή των ποντικών σε παρόμοιο ποσοστό με αυτό με αυτό που 
εμφανίζεται στους αρουραίους.         

Σε επόμενο στάδιο εξετάσθηκε το αν η νευροπροστασία που παρέχει η 
αναστολή του μεταβολισμού των ενδογενών κανναβινοειδών μπορεί να 
ενισχυθεί με την συγχοχορήγηση 2-AG εξωγενώς.  Αυτή η υπόθεση δεν 
επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του πειράματος, καθώς η 
νευροπροστατευτική δράση του διπλού αναστολέα μειώνεται με την 
συγχορήγηση της 2-AG εξωγενώς. Μία υπόθεση που μπορεί να εξηγήσει το 
λόγο που μειώνεται η νευροπροστατευτική δράση του αναστολέα, είναι το ότι 
υπάρχει πιθανότητα να προκαλείται μειορρύθμιση των υποδοχέων των 
κανναβινοειδών, μετά την συγχορήγηση 2-AG και του διπλού αναστολέα. 
Επιπλέον, στην βιβλιογραφία υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η 
παρατεταμένη φαρμακολογική ή γενετική αδρανοποίηση της MAGL μπορεί να 
προκαλέσει μεταβολές στο ενδοκανναβινοειδικό σύστημα στον εγκέφαλο 
ποντικών, όπως ανεκτικότητα στους εξωγενώς χορηγούμενους αγωνιστές των 
κανναβινοειδικών υποδοχέων, καθώς και μειορρύθμιση του CB1 υποδοχέα91.    

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκαν μελέτες για να εξετασθεί το αν ο διπλός 
αναστολέας δρα μέσω του CB2 υποδοχέα των κανναβινοειδών. Μετά την 
συγχορήγηση του διπλού αναστολέα και ενός ανταγωνιστή (ΑΜ630) του CB2 
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υποδοχέα παρατηρήθηκε ότι η νευροπροστατευτική δράση του αναστολέα 
μειώνεται. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο CB2 υποδοχέας ενεργοποιείται 
κατά την δράση του αναστολέα, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα 
αποτελέσματα προηγούμενων μελετών που πραγματοποιήθηκαν στο 
Εργαστήριο Φαρμακολογίας παλαιότερα. Με σκοπό να εξετασθεί η έκφραση 
του CB2 υποδοχέα στον αμφιβληστροειδή και η εμπλοκή του στην 
νευροπροστατευτική δράση της 2-AG, στο Εργαστήριο διεξήχθησαν έρευνες 
χρησιμοποιώντας τον παράγοντα JWH015, ο οποίος αποτελεί αγωνιστή του 
CB2. Ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν φάνηκε να έχει νευροπροστατευτική 
δράση σε καμία από τις συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε (10-8–10-6 
Μ). Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν μελέτες δέσμευσης της ραδιενεργού 
ουσίας [3H]CP55940 σε μεμβράνες του αμφιβληστροειδούς, οι οποίες έδειξαν 
ότι μόνο ο ανταγωνιστής του CB1 υποδοχέα (ΑΜ251) εκτοπίζει την ειδική 
δέσμευση της ουσίας  [3H]CP55940, ενώ ο ανταγωνιστής του CB2 (AM630) δεν 
είχε καμία επίδραση. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι ο CB2 
υποδοχέας δεν εκφράζεται στον αμφιβληστροειδή ή υφίσταται σε πολύ χαμηλές 
συγκεντρώσεις και συμφωνούν με τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από μία 
άλλη ομάδα το 20076.   

Για να εξετασθεί περαιτέρω  η εμπλοκή του CB2 υποδοχέα στη 
νευροπροστατευτική δράση του διπλού αναστολέα πραγματοποιήθηκε μελέτη 
σε CB2-/- ποντικούς, στους οποίους χορηγήθηκε ενδοβολβικά ο διπλός 
αναστολέας στην ίδια συγκέντρωση που είχε χορηγηθεί και στα ποντίκια άγριου 
τύπου. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η δράση του διπλού αναστολέα έναντι στην 
AMPA διεγερτοτοξικότητα είναι παρόμοια με αυτήν που παρατηρήθηκε και 
στους ποντικούς άγριου τύπου.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι στη 
νευροπροστατευτική δράση του αναστολέα δεν εμπλέκεται ο CB2 υποδοχέας.  
Ακόμη η μείωση της νευροπροστασίας που προκαλεί ο ανταγωνιστής του CB2 
πιθανότατα προέρχεται από το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ανταγωνιστής (ΑΜ 
630) έχει συγγένεια και για τον CB1 υποδοχέα92. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν 
δεδομένα που χαρακτηρίζουν τον ΑΜ630 ως επιλεκτικό ανταγωνιστή και ως 
αντίστροφο αγωνιστή του CB292, ωστόσο κάποιες μελέτες υποστηρίζουν ότι 
μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως χαμηλής συγγένειας μερικός αγωνιστής του 
CB1 υποδοχέα93,94. 

Συμπερασματικά, στην παρούσα εργασία βρέθηκε ότι το ενδογενές 
κανναβινοειδές 2-AG προστατεύει τον αμφιβληστροειδή έναντι της ΑΜΡΑ 
διεγερτοτοξικότητας, καθώς επιφέρει σημαντική μείωση στην απώλεια των 
αμακρινικών κυττάρων που εκφράζουν τη συνθετάση του μονοξειδίου  του 
αζώτου. Επιπλέον φάνηκε ότι το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K/Akt, το οποίο 
οδηγεί σε κυτταρική επιβίωση, συμμετέχει στο μηχανισμό που ακολουθεί η 2-
AG για την δράση της στον αμφιβληστροειδή. Τέλος, αποδείχθηκε ότι η 
αναστολή του μεταβολισμού των ενδογενών κανναβινοειδών μπορεί να δράσει 
νευροπροστατευτικά, τόσο στον αμφιβληστροειδή αρουραίου όσο και στον 
αμφιβληστροειδή ποντικού, και ο μηχανισμός που ακολουθεί η δράση αυτή 
είναι ανεξάρτητος του CB2 υποδοχέα. Τα παραπάνω αποτελέσματα 
υποδηλώνουν ότι ύστερα από περαιτέρω  μελέτες, η χορήγηση 
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κανναβινοειδικών ουσιών εξωγενώς, καθώς και η χορήγηση αναστολέων των 
ενζύμων που είναι υπεύθυνα για το μεταβολισμό των ενδογενών 
κανναβινοειδών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές θεραπείες έναντι των 
αμφιβληστροειδοπαθειών. 
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