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SUMMARY 



 1

Σκοπός Tης ∆ιατριβής 
Ο ιππόκαµπος στον αρουραίο είναι µια δοµή σε C-σχήµα που εκτείνεται από 

τον διαφραγµατικό πυρήνα προσθιοραχιαία έως τον κροταφικό λοβό οπισθιοκοιλιακά 

(Witter, 1986; Amaral και Witter, 1989). Παρόλο που από παλιά θεωρείτο ως 

οµοιογενής δοµή, έχουν παρατηρηθεί πολλές διαφορές σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης 

µεταξύ του διαφραγµατικού και του κροταφικού ιππόκαµπου (Gage και Thomson, 

1980; για ανασκόπηση Moser και Moser, 1998). Πρόσφατα στο εργαστήριο µας έχει 

δειχθεί ότι ο κροταφικός διαφέρει από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο τόσο σε 

συναπτικό επίπεδο (συναπτική αναστολή) όσο και στο επίπεδο τοπικών κυκλωµάτων 

(ικανότητα για δηµιουργία LTP) (Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2000α, β; 

Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2002α, β; Papatheodoropoulos και συν., 2002). 

        Ο ιππόκαµπος είναι µια δοµή η οποία εµφανίζει επιρρέπεια στις επιληπτικές 

κρίσεις (Green και Scheetz, 1964), και όπως έχει δειχθεί από πολλές ΄΄in vivo΄΄ και ΄΄in 

vitro΄΄ µελέτες η διεγερσιµότητα αυξάνει κατά µήκος του διάφραγµα-κροταφικού 

άξονα (Elul, 1964; Racine και συν., 1977; Gilbert και συν., 1985; Bragdon και συν., 

1986; Borck και Jefferys, 1999). Στον άνθρωπο ο πρόσθιος ιππόκαµπος (σε αντιστοιχία 

µε τον κροταφικό του επίµυος) αποτελεί την εγκεφαλική δοµή στην οποία 

δηµιουργούνται πιο συχνά οι επιληπτικές κρίσεις (Elul, 1964; Babb και συν., 1984). 

Έχει δειχθεί ότι η µείωση της δραστηριότητας των ανασταλτικών νευροδιαβιβαστικών 

συστηµάτων (GABAεργικό) εµπλέκεται στους µηχανισµούς της επιληπτογένεσης. Το 

γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA) ως κύριος ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής του ΚΝΣ 

επηρεάζει την γρήγορη συναπτική αναστολή (Sivilotti και Nistri, 1991) και γι’ αυτό 

θεωρείται πολύ σηµαντικός παράγοντας στο να ελέγχει τις επιληπτικές κρίσεις (Sloviter 

και συν., 1991). Πρόσφατα στο εργαστήριο µας δείχθηκε ότι ο κροταφικός ιππόκαµπος 

εµφανίζει µικρότερη GABAεργική αναστολή στην CA1 περιοχή συγκρινόµενη µε 

αυτήν του διαφραγµατικού (Papatheodoropoulos και συν., 2002). Παλιότερες µελέτες 

στον ιππόκαµπο έχουν συσχετίσει διαφορές στην έκφραση των επιπέδων του mRNA 

των υποµονάδων του υποδοχέα του GABAA µε την επιληπτική δραστηριότητα (Kang 

και συν., 1991; Tsunashima και συν., 1997). 

 Ο GABAA υποδοχέας είναι µια έτερο-ολιγοµερής πρωτεΐνη που αποτελείται 

από 5 υποµονάδες (Treeter και συν., 1997; Fritchy και Brunig, 2003), οι όποιες έχουν 

θέση δέσµευσης για διάφορα φάρµακα (Sieghart, 1995; Korpi και συν., 2002). 

∆ιαφορετικές οικογένειες υποµονάδων του GABAA υποδοχέα έχουν κλωνοποιηθεί από 
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το νευρικό σύστηµα των θηλαστικών στις οποίες έχει προσδιοριστεί η αµινοξική τους 

αλληλουχία [α(1-6), β(1-4), γ(1-3), ρ(1-3),  δ, ε , π και  θ] (Barnard και συν., 1998; 

Sieghart και Sperk, 2002). Οι υποµονάδες α1, β2 και γ2 του υποδοχέα του GABAA 

θεωρείται ότι συνιστούν το µεγαλύτερο ποσοστό εκφραζόµενων υποτύπων στον 

εγκέφαλο (Nusser και συν., 1996; Somogyi και συν., 1996; Whiting, 2003).  

Στους νευρώνες του ΚΝΣ εκφράζονται πολλές υποµονάδες που συνιστούν 

ετερογενείς πληθυσµούς υποτύπων του GABAA υποδοχέα σε διαφορετικές εγκεφαλικές 

περιοχές (Persohn και συν., 1992; Wisden και Seeburg, 1992; Wisden και συν., 1992;  

McKernan και Whiting, 1996; Pirker και συν., 2000) µε διαφορετικές φαρµακολογικές  

(Verdoorn και συν., 1990; Korpi και συν., 2002, Fritchy και Brunig, 2003) και 

ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες (Costa, 1998; Rudolph και συν., 2001). Οι διαφορές 

στην έκφραση των υποτύπων καθορίζουν τη σχετική συµµετοχή τους στις ανώτερες 

εγκεφαλικές λειτουργίες (Mohler και συν., 1995; Rudolph και συν., 1999; McKernan 

και συν., 2000; Crestani και συν., 2002) καθώς και σε παθολογικές καταστάσεις όπως η 

επιρρέπεια στην επιληψία (Homanics και συν., 1997; DeLorey και συν., 1998; Korpi 

και συν., 2002).   

Ο πρώτος στόχος της συγκεκριµένης διατριβής ήταν να µελετηθεί το σύστηµα 

νευροδιαβίβασης του γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA) και της αδενοσίνης (Α1 

υποδοχείς) στον διαφραγµατικό σε σύγκριση µε τον κροταφικό ιππόκαµπο επίµυος. Ο 

δεύτερος στόχος ήταν να µελετηθεί εάν το νευροδιαβιβαστικό σύστηµα του γ-

αµινοβουτυρικού οξέος εµπλέκεται στην ανάπτυξη και την οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ 

οξέων κυµάτων που έχουν παρατηρηθεί µόνο σε τοµές από τον κροταφικό ιππόκαµπο 

µετά την παραµονή τους σε ΤΕΝΥ (Τεχνητό Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό) . 

Στο πρώτο αυτό µέρος της παρούσας δουλειάς εξετάστηκε εάν οι διαφορές στην 

GABAεργική αναστολή µεταξύ του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου 

που έχουν διαπιστωθεί από πειράµατα του εργαστηρίου µας (Papatheodoropoulos και 

συν., 2002) θα µπορούσαν να συσχετιστούν µε πιθανούς διαφορετικούς υποτύπους του 

GABAA υποδοχέα. Για το λόγο αυτό εξετάστηκε η ποσοτική κατανοµή, οι κινητικές 

παράµετροι δέσµευσης καθώς και η έκφραση του mRNA και της πρωτεΐνης των 

υποµονάδων του GABAA υποδοχέα στους δυο πόλους του ιπποκάµπου αµέσως µετά 

την θανάτωση του επίµυος. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικά 

πειράµατα για την µελέτη του τονικού ρεύµατος που προέρχεται από τους GABAA 

υποδοχείς µε την τεχνική της καθήλωσης τάσης του δυναµικού σε όλο το κύτταρο υπό 
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την επίβλεψη της Dr. B.Birnir (Molecular and Cellular Physiology, Department of 

Physiological Sciences, Lund University, Sweden). 

 Παράλληλα εξετάστηκε και η κατανοµή των Α1 υποδοχέων της αδενοσίνης σε 

τοµές που προέρχονται από τον διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο αµέσως 

µετά την θανάτωση του επίµυος. Αρκετές µελέτες εµπλέκουν διαταραχές του 

νευροτροποιητικού συστήµατος της αδενοσίνης στους µηχανισµούς επιληπτογένεσης. 

Η αδενοσίνη φαίνεται να ασκεί προστατευτικό και αντιεπιληπτικό ρόλο καθώς έχει 

δειχθεί ότι χορήγηση αναλόγων της καθώς και της ίδιας της αδενοσίνης αναστέλλουν  

επιληπτικές κρίσεις τονικού-κλονικού τύπου µέσω των Α1 υποδοχέων της (Dunwiddie 

και Worth 1982; Dragunow και συν., 1985: Kostopoulos, 1988;  Malhotra και Gupta, 

1997). Παρότι η δράση της αδενοσίνης µέσω των Α1 υποδοχέων της είναι αρκετά 

γνωστή στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Kostopoulos και Phillis, 1974; Onodera και 

συν., 1987) υπάρχει ελάχιστη πληροφορία για την κατανοµή αυτών των υποδοχέων 

στον κροταφικό ιππόκαµπο καθώς και για την εκεί δράση αδενοσίνης (Lee και συν., 

1983). Για τον λόγο αυτό ήταν ενδιαφέρον να µελετήσουµε πιθανές τοπογραφικές 

αλλαγές των Α1 υποδοχέων του αδενοσινεργικού συστήµατος σε τοµές που 

προέρχονται αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου από τον κροταφικό και τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο.  

Η ερευνητική αξία της παραπάνω µελέτης έγκειται στη µελέτη του κύριου 

ανασταλτικού συστήµατος (GABAεργικού) και του βασικού νευροτροποιητικού 

συστήµατος της αδενοσίνης στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο καθώς 

και στην διερεύνηση της εµπλοκής τους στην διαφοροποίηση που παρουσιάζουν οι δυο 

πόλοι του ιππόκαµπου στην επιρρέπεια στην επιληψία καθώς και σε ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες (Moser και Moser, 1998; Borck και Jefferys, 1999). Η µελέτη 

επίσης των υποτύπων του GABAΑ υποδοχέα και της κατανοµής τους στους δυο πόλους 

του ιπποκάµπου δίνει την δυνατότητα στο να σχεδιαστούν ειδικά φάρµακα τα οποία θα 

βελτιώνουν το κλινικό προφίλ ασθενειών όπως η επιληψία, το άγχος, η αϋπνία δρώντας 

σε εξειδικευµένους υποτύπους του GABAΑ υποδοχέα. 

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε η πιθανή 

συσχέτιση του GABAεργικού συστήµατος µε την οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων 

κυµάτων η οποία έχει παρατηρηθεί µόνο σε τοµές του κροταφικού ιππόκαµπου που 

διατηρήθηκαν σε κανονικές ΄΄in vitro΄΄ συνθήκες ηλεκτροφυσιολογικού πειράµατος. 

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε συγκριτική µελέτη της έκφρασης του mRNA 

των υποµονάδων του GABAΑ υποδοχέα (α1/2/5, β1/2/3, γ2)  καθώς και της δέσµευσης 
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του ειδικού αγωνιστή [3H]-muscimol σε τοµές από τον κροταφικό και τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο οι οποίες διατηρήθηκαν ΄΄in vitro΄΄ σε ΤΕΝΥ για διάφορες 

χρονικές στιγµές (15 min, 1h, 3h, 5h, 8h) πριν και κατά την διάρκεια της οργάνωσης 

και της ανάπτυξης των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων.  

Πρόσφατη µελέτη στο εργαστήριο µας έδειξε ότι σε τοµές που προέρχονται από 

τον κροταφικό και όχι από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο, οργανώνεται σταδιακά κατά 

τις 3 πρώτες ώρες παραµονής των τοµών σε ΤΕΝΥ µια διαρκής ρυθµική 

δραστηριότητα, τα ΄΄in vitro΄΄ οξέα κύµατα (2-8 Hz). Για την δηµιουργία τους 

απαιτούνται διεγερτικές, ανασταλτικές και ηλεκτρικές συνάψεις (Papatheodoropoulos 

και Kostopoulos., 2002). Το δυναµικό πεδίου των οξέων κυµάτων αντιστοιχεί σε 

συγχρονισµένα ανασταλτικά δυναµικά τα οποία καταγράφονται στα πυραµιδικά 

κύτταρα της CA1 περιοχής του ιπποκάµπου, συνεπώς για την δηµιουργία τους είναι 

απαραίτητη η ενεργοποίηση ενός πληθυσµού GABAεργικών ενδονευρώνων. Οι 

ενδονευρώνες στο ιππόκαµπο εµφανίζουν κυρίως την έκφραση των α1/β2/γ2 υποτύπων 

του GABAΑ υποδοχέα (Sperk και συν., 1997). 

 Ο υπότυπος (α1/β2/γ2) αυτός εκφράζεται επίσης σε µεγάλη συγκέντρωση και 

στις συνάψεις που δηµιουργούν τα PV-positive καλαθιοφόρα κύτταρα µε τα 

πυραµιδικά κύτταρα (Nusser και συν., 1996; Nyiri και συν., 2001; Klausberger και 

συν., 2002).  

Τα ΄΄in vitro΄΄ οξέα κύµατα είναι ένα πρότυπο συγχρονισµένης ρυθµικής 

δραστηριότητας που δηµιουργείται αυθόρµητα χωρίς να έχει µεσολαβήσει επαγωγή 

µέσω φαρµάκου ή ηλεκτρικού ερεθισµού (Papatheodoropoulos και Kostopoulos 2002; 

Wu και συν., 2002; Maier και συν., 2003; Kubota και συν., 2003). Η ΄΄in vitro’’ αυτή 

ρυθµική δραστηριότητα έχει κοινά χαρακτηριστικά µε τα ΄΄in vivo΄΄ οξέα κύµατα, που 

έχουν παρατηρηθεί σε καταστάσεις ακινητοποίησης, καταναλωτικής συµπεριφοράς και  

κατά το στάδιο του βαθέως ύπνου στον ιππόκαµπο, καθώς και τα δυο εµφανίζουν ίδια 

συχνότητα (2-8 Hz), έντονο συγχρονισµό, ενώ επάνω στο βραδύ δυναµικό πεδίου τους 

εµφανίζουν υψίσυχνη ταλάντωση συχνότητας 150-200 Hz (ripples).  

Σηµαντικό λοιπόν ερώτηµα ήταν η µελέτη της συµµετοχής του 

νευροδιαβιβαστικού συστήµατος του γ-αµινοβουτυρικού οξέος στην δηµιουργία των 

΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων, εξετάζοντας την έκφραση των υποµονάδων του υποδοχέα 

του GABAΑ σε µια χρονική πορεία εµφάνισης και οργάνωσης της ρυθµικής 

δραστηριότητας. Η µελέτη της έκφραση των  υποµονάδων του υποδοχέα του GABAΑ 

θα µας οδηγούσε πιθανώς σε διερεύνηση και των υποτύπων του GABAΑ υποδοχέα που 
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θα µπορούσαν να συµµετέχουν στην οργάνωση και την ανάπτυξη των ΄΄in vitro΄΄ οξέων 

κυµάτων. Θα µπορούσαµε λοιπόν να χρησιµοποιήσουµε ως ένα βαθµό το µοντέλο των 

΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων ως µοντέλο ανάλογο των ΄΄in vivo΄΄ οξέων κυµάτων και να 

µελετήσουµε την εµπλοκή των υποτύπων του GABAΑ υποδοχέα στην εµφάνιση ή στην 

οργάνωση του συγκεκριµένου εγκεφαλικού ρυθµού. 
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ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Ο ιππόκαµπος ονοµάστηκε έτσι λόγω της οµοιότητας στη µορφή του µε τον οµώνυµο θαλάσσιο 

οργανισµό (ίππος-άλογο, κάµπος-θαλάσσιο τέρας) και είναι από τις πιο καλά µελετηµένες δοµές 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ). Ο ιππόκαµπος των τρωκτικών οντογενετικά και 

µορφολογικά ανήκει στο φλοιό του εγκεφάλου (archicortex) και διαγράφει ένα ηµικύκλιο γύρω από 

το θάλαµο. Το κυρίως τµήµα του διακρίνεται σε τρεις περιοχές CA1 έως CA3 (από τα λατινικά 

cornu Ammonis, δηλαδή κέρας του Άµµωνα, του θεού του Αιγυπτίων) (Amaral και Witter, 1995) 

ενώ ο Cajal το διακρίνει σε ανώτερη (region superior) και κατώτερη (region inferior) περιοχή.  Η 

πολλή καλή µελέτη των δοµών του ιπποκάµπου, η καλή γνώση για την συναπτική οργάνωση του 

και η συµµετοχή του σε πολλές νευρολογικές παθήσεις και µαθησιακές λειτουργίες ανάγουν τον 

ιππόκαµπο σε σηµαντικό αντικείµενο έρευνας. Νευροφυσιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι ο 

ιππόκαµπος παίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία της βραχυπρόθεσµης λειτουργικής µνήµης 

(µνήµη εργασίας) και της µάθησης (McDonald, και συν., 2004; Jeffery και Hayman., 2004). 

Πρόσφατες επίσης µελέτες έχουν δείξει ότι οι δυο πόλοι του ιπποκάµπου συµµετέχουν µε 

διαφορετικό τρόπο στις διαδικασίες της µνήµης και της µάθησης (Moser και Moser, 1998). Το 

1973 οι Bliss και Lomo διαπίστωσαν για πρώτη φορά στον ιππόκαµπο το φαινόµενο της 

µακροχρόνιας ενδυνάµωσης ή διευκόλυνσης της σύναψης (long term potentiation) µιας µορφής 

πλαστικότητας των νευρικών δικτύων η οποία συνδέεται µε την ιδιότητα της µάθησης και µνήµης.  

Ο ιπποκάµπειος σχηµατισµός του επίµυος αποτελεί µια επιµήκη δοµή σχήµατος C, συµµετρική 

ως προς την µέση γραµµή του εγκεφάλου, που εκτείνεται προσθιοραχιαία από το διαφραγµατικό 

πυρήνα του βασικού πρόσθιου εγκέφαλου περνώντας πάνω και πίσω από το διεγκέφαλο µέχρι την 

αρχή του κροταφικού λοβού οπισθιοκοιλιακά. Το τµήµα του ιπποκάµπου, πλησιέστερα προς τους 

πυρήνες του διαφράγµατος αποτελεί το διαφραγµατικό ιππόκαµπο (ραχιαίο) που αντιστοιχεί στον 

οπίσθιο του ανθρώπου, ενώ το τµήµα προς τον κροταφικό λοβό αποτελεί τον κροταφικό (κοιλιακό) 

ιππόκαµπο που αντιστοιχεί στον πρόσθιο του ανθρώπου (Εικόνα1, Εικόνα 3).  
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Εικόνα 1 
Σχηµατική παράσταση που δείχνει πως εκτείνεται ο διαφραγµατικός και τον κροταφικός ιππόκαµπο στον εγκέφαλο 

επίµυος (Amaral και Witter, 1995; Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2000).  

 

Ο ιπποκάµπειος σχηµατισµός συγκροτείται από έξι κυττοαρχιτεκτονικά διακριτές περιοχές, που 

περιλαµβάνουν την οδοντωτή έλικα (dentate gyrus), τον ιππόκαµπο (hippocampus), ο οποίος 

υποδιαιρείται σε 3 πεδία (CA1, CA2 και CA3), το υπόθεµα (subiculum), το προϋπόθεµα 

(presubiculum), το παραϋπόθεµα (parasubiculum) και τον ενδορινικό φλοιό (entorhinal cortex), ο 

οποίος περιέχει δύο ή περισσότερες υποδιαιρέσεις. Το υπόθεµα, το προϋπόθεµα και το 

παραϋπόθεµα αναφέρονται συνήθως µαζί και ως υποθεµατικό σύµπλοκο (Amaral και Witter, 1995) 

(Εικόνα 2, Εικόνα 3).  
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Εικόνα 2 
Στεφανιαία τοµή του κροταφικού ιπποκάµπου, στην οποία φαίνονται οι στοιβάδες των τοµέων 1, 2 και 3 του 

Αµµώνιου κέρατος (CA1, CA2, CA3), καθώς και οι στοιβάδες της οδοντωτής έλικας.  CA1 περιοχή: or: 

πολυµορφική στιβάδα; pyr: πυραµιδική στιβάδα; rad: ακτινωτή; l-m: βοθριώδης-µοριώδης; CA3 περιοχή: l: 

διαυγαστική στιβάδα αµµωνίου κέρατος.  DG περιοχή: gr: στιβάδα κοκκιωδών κυττάρων; mol: µοριώδης στιβάδα 

(Amaral και Witter, 1995)   

 

Περίπου στο 1/3 του ιπποκάµπειου σχηµατισµού, εµφανίζεται πρώτα το υπόθεµα και στη 

συνέχεια εµφανίζεται το προϋπόθεµα και το παραϋπόθεµα σε επίπεδα πιο κοντά στον κροταφικό 

λοβό. Ο ενδορινικός φλοιός βρίσκεται κοιλιακά στην πιο ουραία µοίρα του φλοιϊκού µανδύα. Έτσι, 

η κύρια µοίρα του ενδορινικού φλοιού βρίσκεται ουραία και κοιλιακά σε σχέση µε τις άλλες 

περιοχές του ιπποκάµπειου σχηµατισµού. Τα πλευρικά όρια του ενδορινικού φλοιού βρίσκονται 

περίπου στην ρινική αύλακα, η οποία αποτελεί µια απ’ τις κυριότερες αύλακες του εγκεφαλικού 

φλοιού (Amaral και Witter, 1995).   
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Εικόνα 3 
 
Σχηµατικές παραστάσεις στεφανιαίων τοµών από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο, στις οποίες φαίνονται περιοχές, 

στοιβάδες και οδοί ινών του ιπποκάµπειου σχηµατισµού επίµυος. Α) so:stratum oriens: πολυµορφική στιβάδα; 

pcl:pyramidal cell layer: στιβάδα πυραµιδικών κυττάρων; sl:stratum lucidum: διαυγαστική στιβάδα; sr:stratum 

radiatum: ακτινωτή στιβάδα; s l-m:stratum lacunosum-moleculare: βοθριώδης-µοριώδης στιβάδα; 

alv:alveus:σκάφη; ab:angular bundle: τοξοειδής δεσµίδα; PaS:parasubiculum: παρα-υπόθεµα; 

PrS:presubiculum:προ-υπόθεµα; ML,GL and PoDG: molecular, granule cell and polymorphic layers, 

respectively, of the dentate gyrus: µοριώδης, κοκκιώδης και πολυµορφική στιβάδα οδοντωτής έλικας; 

S:subiculum: υπόθεµα  

Β) Περιγραφή των 3 ζωνών της µοριώδους στιβάδας της οδοντωτής έλικας. Η έξω ζώνη δείχνει την πλευρική οδό 

perforant (lpp), η κεντρική περιοχή αντιστοιχεί στην τελική ζώνη της κεντρικής οδού perforant (mpp) και η 

εσωτερική ζώνη αντιστοιχεί στη ζώνη τερµατισµού της συνειρµικής/συναρθρωτικής προβολής της οδοντωτής 

έλικας. fr: fribia: παρυφή; sl:stratum lucidum: διαυγαστική στιβάδα; mmp: medial perforant pathway: έσω 

διατιτραίνουσα οδός; lpp: lateral perforant path: έξω διατιτραίνουσα οδός; com/assoc: 

commissural/associational:συνδεσµική/συνδετική (Amaral και Witter, 1995).  

 

Το βασικό κύκλωµα λειτουργίας του ιπποκάµπου είναι το τρισυναπτικό κύκλωµα το οποίο 

επαναλαµβάνεται σε όλο τον επιµήκη άξονα του ιπποκάµπου. Ο  εγκεφαλικός φλοιός προβάλει στην 

δεύτερη στιβάδα του ενδορινικού φλοιού και από εκεί µέσω της διατιτραίνουσας οδού στα κοκκώδη 

κύτταρα της οδοντωτής έλικας. Από τα κοκκώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας µέσω των 

διακριτών βρυωδών ινών τους (mossy fibers) η πληροφορία προβάλει στα πυραµιδικά κύτταρα της 

CA3 περιοχής και τα τελευταία µέσω των παράλληλων ινών του schaffer στα πυραµιδικά κύτταρα 

της CA1 περιοχής. Τα πυραµιδικά κύτταρα τέλος της CA1 περιοχής προβάλουν άµεσα (υπόθεµα) 
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στον ενδορινικό φλοιό διατηρώντας έτσι το κύκλωµα κλειστό. Όλες οι παραπάνω συνδέσεις είναι 

διεγερτικές (Anderson P και συν., 1966;  Amaral και Witter, 1995; Albright και συν., 2000). Η κάθε 

περιοχή του ιπποκάµπου δεν προβάλει µόνο στην αµέσως επόµενη αλλά και στις παρακείµενες 

περιοχές του ενώ έχουν παρατηρηθεί και αλληλεπιδράσεις µε ενδονευρώνες της ίδιας περιοχής 

(Εικόνα 4).    

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α) Aνατοµία-∆οµή Και Συνδέσεις Του Ιπποκάµπου 
 
Από τα πυραµιδικά κύτταρα του ιππόκαµπου και το υπόθεµα ξεκινούν εµµύελες απαγωγές 

νευρικές ίνες που κατευθύνονται προς διάφορες υποφλοιϊκές δοµές και προς τον αντίπλευρο 

ιπποκάµπειο σχηµατισµό δηµιουργώντας στην κοιλιακή (βαθιά) επιφάνεια του ιππόκαµπου και του 

υποθέµατος ένα λεπτό στρώµα το οποίο ονοµάζεται χοάνη (alveus). Ίνες επίσης εκτείνονται πλάγια 

δηµιουργώντας πάνω από την επιφάνεια και στο ακραίο πλευρικό τµήµα του ιππόκαµπου µια 

νευρική δέσµη τον κροσσό (fimbria), οι ίνες αυτές στην συνέχεια κατανέµονται στον πρόσθιο 

εγκέφαλο και δηµιουργούν τις κολώνες της ψαλίδας (columns of fornix). Η ψαλίδα (fornix) 

διχάζεται γύρω από τον πρόσθιο σύνδεσµο (anterior commissure), και διαµορφώνει (α) ένα 

νευρωνικό σύµπλοκο το οποίο νευρώνει τον διαφραγµατικό πυρήνα και άλλες βασικές δοµές του 

πρόσθιου εγκεφάλου και (β) ένα δεύτερο νευρωνικό σύµπλοκο το οποίο κατευθύνεται ουραία προς 

τον διεγκέφαλο. Η ψαλίδα (fornix) και ο κροσσός (fimbria) δέχονται και στέλνουν ίνες µέσω των 

υποφλοιϊκών δοµών στον ιπποκάµπο (Εικόνα 3).  

Η µετασυναρθρωτική ψαλίδα χωρίζεται σε δύο µικρότερες δέσµες, το κεντρικό 

φλοιοϋποθαλαµικό δέµα (medial corticohypothalamic tract) που εκτείνεται κεντρικά και νευρώνει 

Εικόνα 4 
Εγκάρσια τοµή του διαφραγµατικού ιππόκαµπου όπου φαίνεται το ενδογενές τρισυναπτικό ιπποκάµπιο κύκλωµα 

(από Centre for Synaptic Plasticity, University of Bristol). 
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περιοχές του πρόσθιου υποθαλάµου και το υποθεµοθαλαµικό δέµα που νευρώνει τον πρόσθιο 

θαλαµικό πυρήνα (Amaral και Witter, 1995). 

Η ραχιαία ιπποκάµπεια σύµφυση διαπερνά τη µέση γραµµή πρόσθια και κοιλιακά του σπληνίου 

του µεσολόβιου (splenium of corpus callosum) και αποτελείται από ίνες οι οποίες προέρχονται ή 

προβάλουν κυρίως στο προϋπόθεµα, στο παραϋπόθεµα και στον ενδορινικό φλοιό. Οι ίνες της 

ραχιαίας ιπποκάµπειας σύµφυσης συνεχίζουν πλευρικά µε ένα δέµα ινών να παρεµβάλλεται µεταξύ 

του προϋποθέµατος του παραϋποθέµατος και του ενδορινικού φλοιού το οποίο ονοµάζεται γωνιακό 

δέµα (angular bundle). Μέσω του γωνιακού δέµατος ίνες από τον κοιλιακά τοποθετηµένο 

ενδορινικό φλοιό µεταφέρονται σε όλα τα διάφραγµατο-κροταφικά επίπεδα των υπόλοιπων 

περιοχών του ιπποκάµπου (Amaral και Witter, 1995). 

Ο κύριος νευρωνικός κυτταρικός τύπος που συναντάται στον ιππόκαµπο είναι τα πυραµιδικά 

κύτταρα, το οποία αποτελούν και την µεγάλη πλειονότητα των νευρώνων της πυραµιδικής 

κυτταρικής στιβάδας. Τα πυραµιδικά κύτταρα έχουν ένα βασικό δενδριτικό δένδρο, το οποίο 

δηµιουργεί την stratum oriens στιβάδα και ένα κορυφαίο δενδριτικό δένδρο, το οποίο δηµιουργεί 

προς την ιπποκαµπική σχισµή (hippocampal fissure) την stratum radiatum στιβάδα (Amaral και 

Witter, 1995). Ο Lorente de No (1934) παρατήρησε µια πληθώρα λεπτών διαφορών στην δενδριτική 

οργάνωση των πυραµιδικών κυττάρων σε διαφορετικά µέρη των περιοχών CA3 και CA1 οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν για την περαιτέρω διαίρεση αυτών των περιοχών σε τρεις υποπεριοχές (CA3 a, 

b, c και CA1 a, b, c) (Εικόνα 2, Εικόνα 3). Αντίστοιχα η κατανοµή των στιβάδων στον κροταφικό 

ιππόκαµπο είναι όµοια µε αυτή του διαφραγµατικού ιπποκάµπου (Εικόνα 3, Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5  

Α) Σχηµατική παράσταση του κροταφικού (ventral) και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου (Dorsal) Β) κάθετη τοµή στο 

επίπεδο του διαφραγµατικού ιπποκάµπου οι διακεκοµένες γραµµές δείχνουν το διαχωρισµό CA1 και CA3 περιοχής. Γ) 

κάθετη τοµή στο επίπεδο του κροατφικού ιπποκάµπου οι διακεκοµένες γραµµές δείχνουν το διαχωρισµό CA1 και CA3 

περιοχής (Jinno και Kosaka και συν., 2002) 

 

Το µήκος και η οργάνωση των πυραµιδικών κυττάρων της CA3 περιοχής ποικίλει, τα 

µεγαλύτερα κύτταρα, τα οποία βρίσκονται ακραία σ’ αυτή την περιοχή, έχουν συνολικό δενδριτικό 

µήκος της τάξης των 16 mm. Τα δενδριτικά δένδρα των πυραµιδικών κυττάρων της CA1 περιοχής 

είναι κάπως µικρότερα, µε ένα µέσο όρο µήκους περίπου 13 mm. Όπως αναφέρθηκε, το µεγαλύτερο 

µέρος του δενδριτικού δένδρου βρίσκεται στη stratum oriens, ενώ περίπου το 20% του δενδριτικού 

δένδρου των πυραµιδικών κυττάρων βρίσκεται στη stratum lacunosum-moleculare (δηλαδή στην 

τελική περιοχή της οδού perforant) (Amaral και Witter, 1995).  

Εκτός από τα πυραµιδικά κύτταρα, υπάρχει και ένας πληθυσµός καλαθοειδών κυττάρων (basket 

cells),  ποικίλων µεγεθών και σχηµάτων, των οποίων τα κυτταρικά σώµατα βρίσκονται στην 

πυραµιδική κυτταρική στιβάδα. Αυτά έχουν επίσης, κορυφαία και βασικά δενδριτικά δένδρα, όπως 

και τα πυραµιδικά κύτταρα, αλλά οι δενδρίτες τους έχουν λιγότερες, αν όχι καθόλου, δενδριτικές 
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άκανθες. Η ονοµασία τους προέρχεται από το γεγονός ότι ο νευράξονας αυτών των κυττάρων 

διαµορφώνει περικυτταρικά πλέγµατα, που περιβάλλουν (σαν καλάθι) τα σώµατα των κοκκιωδών 

κυττάρων. Τα καλαθοειδή κύτταρα αποτελούνται από σώµατα διαµέτρου 25-35 µm και έχουν ένα 

µοναδικό, µη ακανθωτό, δενδρίτη που κατευθύνεται προς την πυραµιδική στιβάδα και ο οποίος 

διαιρείται σε λίγους, µη ακανθωτούς, κλάδους, καθώς και 2 ή 3 κύριους βασικούς δενδρίτες, οι 

οποίοι εκτείνονται στην πολυµορφική στιβάδα. Οι άξονες των καλαθοειδών κυττάρων εκτείνονται 

εγκάρσια από το κυτταρικό σώµα και διαµορφώνουν ένα καλαθοειδές πλέγµα, το οποίο νευρώνει το 

κυτταρικό σώµα των ιπποκαµπικών πυραµιδικών κυττάρων. Είναι πια σαφές ότι υπάρχει µια µεγάλη 

ποικιλία µη πυραµιδικών κυτταρικών τύπων στη stratum oriens, στη stratum radiatum και στη 

stratum lacunosum-moleculare του ιππόκαµπου. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες νευροανατοµικές 

εκτιµήσεις γι’ αυτά τα κύτταρα. Η µεγάλη πλειονότητα αυτών των κυττάρων είναι ανοσοθετικά για 

το GABA (GABAεργικά) και τα περισσότερα θεωρείται ότι αποτελούν νευρώνες τοπικών 

κυκλωµάτων. Πολλοί από αυτούς τους νευρώνες αντιδρούν µε αντισώµατα και για άλλες 

νευροδραστικές ουσίες, όπως πεπτίδια ή πρωτεΐνες που δεσµεύουν ασβέστιο. Στον ιππόκαµπο, όπως 

και σε άλλες φλοιϊκές περιοχές, φαίνεται ότι διακριτοί υποπληθυσµοί των ιπποκαµπικών 

GABAεργικών νευρώνων συνυπάρχουν µε µια ή περισσότερες άλλες νευροδραστικές ουσίες (Βλέπε 

κεφάλαιο µε ενδονευρώνες), (Amaral και Witter, 1995). 

Οι αλληλεπιδράσεις των νευρώνων σε άλλες στοιβάδες, εκτός της πυραµιδικής, είναι αρκετά 

αδιευκρίνιστες. Βασικές τάξεις των καλαθοειδών κυττάρων που βρίσκονται στη stratum oriens 

φαίνεται να δέχονται τόσο παράλληλες προβολές από τα πυραµιδικά κύτταρα της CA1 περιοχής όσο 

και να αναστέλλουν άµεσα τα κύτταρα της CA1 περιοχής. Αντίθετα, ενδονευρώνες, που βρίσκονται 

στο όριο µεταξύ της stratum radiatum και της stratum lacunosum-moleculare στη CA1 περιοχή, δεν 

φαίνεται να δέχονται προβολές από την περιοχή αυτή και οι άξονές τους απολήγουν περισσότερο σε 

ακραίους δενδρίτες, παρά στα κυτταρικά σώµατα των πυραµιδικών κυττάρων της CA1 περιοχής 

(Amaral και Witter, 1995).  
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Εικόνα 6 
Οι κύριες ενδογενείς συνδέσεις του ιπποκάµπου στα τρωκτικά όπου φαίνεται η αµφίδροµη µεταξύ των 

στιβάδων σύνδεση και οι κυριότερες φλοιικές και υποφλοιακες είσοδοι και  έξοδοι (Amaral και Witter, 

1995).   

 

CA1 περιοχή 

Η κυρίως κυτταρική στιβάδα στην CA1 περιοχή είναι η πυραµιδική κυτταρική στιβάδα 

(Εικόνα 2, Εικόνα 3). Πάνω από την  πυραµιδική στιβάδα βρίσκεται µια στενή ελεύθερη σχετικά 

κυττάρων στιβάδα που ονοµάζεται stratum oriens και αποτελείται από τους βασικούς δενδρίτες των 

πυραµιδικών κυττάρων και πάνω από αυτή  βρίσκεται µία στιβάδα που αποτελείται µόνο από ίνες 

και ονοµάζεται χοάνη (alveus). Κάτω από την πυραµιδική στιβάδα στις περιοχές CA1 και CA2, 

βρίσκεται η ακτινωτή στιβάδα (stratum radiatum) η οποία δηµιουργείτε από τους κορυφαίους 

δενδρίτες των πυραµιδικών κυττάρων.  

Τα πυραµιδικά κύτταρα της CA1 περιοχής στέλνουν παράλληλες ίνες στη CA1 περιοχή του 

ιπποκάµπου του αλλού ηµισφαιρίου. Το µαζικό συνειρµικό δίκτυο της CA3 περιοχής δεν το 

συναντούµε στη CA1 περιοχή. Μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι από τη CA1 περιοχή δεν προέρχονταν 
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συναρθρωτικές συνδέσεις όµως πλέον είναι αποδεδειγµένο ότι ένας µικρός αριθµός νευρώνων της 

CA1 περιοχής προβάλει στην αντίπλευρη CA1 περιοχή (Amaral και Witter, 1995).  

Η CA1 περιοχή δέχεται µια ασθενέστερη προβολή από το διαφραγµατικό πυρήνα µε τις 

ίνες να κατανέµονται πιο πυκνά στη stratum oriens. Η CA1 περιοχή δέχεται ασθενείς 

νοραδρενεργικές και σεροτονινεργικές προβολές και µόνο το ακραίο τµήµα της CA1 περιοχής 

δέχεται µια προβολή από την αµυγδαλή ή είσοδος αυτή φαίνεται να περιορίζεται στο κροταφικό 1/3 

της CA1 περιοχής. Στη stratum lacunosum-moleculare της CA1 περιοχής καταλήγουν ίνες που 

προέρχονται από το βασικοπλευρικό πυρήνα.  

Η stratum lacunosum-moleculare στιβάδα της CA1 περιοχής του ιπποκάµπου δέχεται 

ίνες από το µικρό κεντρικό συναρθρωτικό πυρήνα (nucleus reuniens). Επιπλέον προβολές του 

συναρθρωτικoύ πυρήνα εκτείνονται προς τη CA1 περιοχή µέσω της έσω κάψας (internal capsule) 

και του προσαγώγιου δέµατος (cingulum bundle) και καταλήγουν µαζικά στη stratum lacunosum-

moleculare νευρώνοντας όλα τα διαφραγµοτο-κροταφικά επίπεδα και κυρίως τα ενδιάµεσα 

διαφραγµοτο-κροταφικά επίπεδα. Οι προβολές αυτές είναι τοπογραφικά οργανωµένες έτσι, ώστε η 

ραχιαία µοίρα του συναρθρωτικού πυρήνα να προβάλει σε πιο διαφραγµατικές µοίρες της CA1 

περιοχής, ενώ η κοιλιακή µοίρα του συναρθρωτικού πυρήνα προβάλει πιο κροταφικά στη CA1 

περιοχή. Αναλύσεις µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο έδειξαν ότι οι ίνες του συναρθρωτικού πυρήνα 

απολήγουν µε συµµετρικές συνάψεις σε άκανθες και λεπτές δενδριτικές αιχµές της stratum 

lacunosum-moleculare (Amaral και Witter, 1995) (Εικόνα 6).  

Η CA1 περιοχή προβάλλει σε ένα αριθµό φλοιϊκών περιοχών οι οποίες οργανώνονται 

σύµφωνα µε µια διαφραγµοτο-κροταφική τοπογραφία. Ίνες ξεκινούν από τα διαφραγµατικά επίπεδα 

της CA1 περιοχής και καταλήγουν στον οπισθιοσπληνικό φλοιό, τον περιρινικό φλοιό, στον 

πλευρικό διαφραγµατικό πυρήνα και στον πυρήνα της διαγώνιας περιοχής του Broca αυτές οι 

πλευρικές προβολές είναι σχεδόν εξολοκλήρου µονόδροµες. Από τα κεντρικά διαφραγµοτο-

κροταφικά επίπεδα της CA1 περιοχής προβάλουν ίνες οπίσθια και κοιλιακά στην καλυπτρική ταινία 

(taenia tecta) και στην κοιλιακή µοίρα της υπερακτινωτής περιοχής του κεντρικού πρόσθιου φλοιού 

(infraradiata area of medial frontal cortex), προµεταιχµιακό σύστηµα (prelimbic system) (Εικόνα 6). 

Τέλος από τα κροταφικά επίπεδα της CA1 περιοχής προβάλουν ίνες στην καλυπτρική 

ταινία (taenia tecta), στην υπερακτινωτή περιοχή (area infraradiata) καθώς επίσης και στον πρόσθιο 

οσφρητικό πυρήνα, τον οσφρητικό βολβό, τον επικλινή πυρήνα, τον βασικό πυρήνα της αµυγδαλής 

και τις πρόσθιες και ραχιαιοκεντρικές υποθαλάµιες περιοχές (Amaral και Witter, 1995). 

Από τη CA1 περιοχή ξεκινούν δύο ενδοϊπποκαµπιαίες προβολές µια προς υπόθεµα του 

ιπποκάµπου ενώ η δεύτερη προς τις βαθιές στοιβάδες του ενδορινικού φλοιού. Οι άξονες των 

πυραµιδικών κυττάρων της CA1 περιοχής διαπερνούν την stratum oriens και καταλήγουν στο 
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υπόθεµα. Τα πυραµιδικά κύτταρα της  CA1 περιοχής που βρίσκονται κοντά στο πεδίο, προβάλουν 

στο ακραίο 1/3 του υποθέµατος, ενώ αυτά που βρίσκονται ακραία στο πεδίο προβάλουν στην 

εγγύτερη µοίρα του υποθέµατος τέλος η κεντρική µοίρα της CA1 περιοχής προβάλει στην κεντρική 

µοίρα του υποθέµατος. Τελευταίες µελέτες έχουν δείξει ότι κάθε ιδιαίτερο επίπεδο της CA1 

περιοχής προβάλει στο 1/3 περίπου της διαφραγµοτο-κροταφικής έκτασης του υποθέµατος. Έτσι η 

προβολή από τη CA1 περιοχή προς το υπόθεµα φαίνεται να είναι οργανωµένη κατά ένα 

αποκλίνοντα τρόπο (Amaral και Witter, 1995).  

 

CA2 περιοχή 

Η CA2 µπορεί νευροανατοµικά να διακριθεί από την CA1 και την CA3 περιοχή του 

ιπποκάµπου καθώς αποτελεί µια στενή ζώνη πυραµιδικών κυττάρων τοποθετηµένων µεταξύ της 

CA1 και της CA3 στην άκρη του τελικού βολβού της προβολής των βρυωδών ινών και δεν είναι 

µεγαλύτερο από περίπου 250 µm (Εικόνα 2, Εικόνα 3). Αποτελείται από µεγάλα πυραµιδικά 

κύτταρα που µοιάζουν αλλά δεν φέρουν χαρακτηριστικά των πυραµιδικών κυττάρων της CA3 

περιοχής (ακανθωτά εκφύµατα). Επίσης η CA2 περιοχή δεν δέχεται νεύρωση από τις βρυώδεις ίνες 

των κοκκιωδών κυττάρων της οδοντωτής έλικας. Η CA2 περιοχή διαφέρει τόσο στις συνδέσεις όσο 

και στη λειτουργία σε σχέση µε τις άλλες περιοχές του ιππόκαµπου. Σε µερικές περιπτώσεις, η CA2 

περιοχή µοιάζει µε ένα τελικό κλάσµα της CA3 περιοχής. 

Ανοσοϊστοχηµικές µελέτες υποδεικνύουν τη διαφορετική σήµανση της CA2 περιοχής 

καθώς έχει διαπιστωθεί πυκνότερη χρώση ακετυλοχολινεστεράσης και παρβαλβουµίνης (πρωτεΐνη 

που δεσµεύει ασβέστιο) σε σύγκριση µε τις  CA1 και CA3 περιοχές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η CA2 

περιοχή είναι ο «ανθεκτικός τοµέας» του ιπποκάµπου όσο αναφορά την επιληψία (Amaral και 

Witter, 1995), κάτι που πιθανώς οφείλεται στις περισσότερες πρωτεΐνες που δεσµεύουν ασβέστιο 

και έχουν εντοπιστεί στην CA2 περιοχή, καθώς έχει δειχθεί ότι αυτές οι πρωτεΐνες παρέχουν 

προστασία έναντι του ισχαιµικού ή του διεγερτικό-τοξικού κυτταρικού θανάτου (Amaral και Witter, 

1995).  

 Από τα πυραµιδικά κύτταρα της CA2 περιοχής ξεκινούν προβολές προς τη CA1 περιοχή οι 

οποίες είναι αραιές και διάχυτες ενώ οι πιο πολλές παράλληλες ίνες από τη CA2 περιοχή 

κατανέµονται στην πολυµορφική στιβάδα της οδοντωτής έλικας. Φαίνεται ότι η CA2 περιοχή 

µοιράζεται τις συνδέσεις της CA3 περιοχής δέχεται όµως και µια ιδιαίτερα ισχυρή νεύρωση από 

τµήµατα του οπίσθιου υποθαλάµου, την υπερθηλώδη περιοχή και τον φυµατιοθηλώδη πυρήνα 

(Amaral και Witter, 1995).  
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CA3 περιοχή 

Η κυρίως κυτταρική στιβάδα και στην CA3 περιοχή ονοµάζεται πυραµιδική κυτταρική 

στιβάδα και τα κύτταρα της έχουν ίδιο µέγεθος µε τα κύτταρα της CA1 περιοχής και µεγαλύτερο 

µέγεθος από αυτά της CA2 περιοχής (Εικόνα 2, Εικόνα 3). Όπως και στην CA1 περιοχή η στενή 

σχετικά ελεύθερη κυττάρων στιβάδα που βρίσκεται βαθιά στη πυραµιδική στιβάδα, ονοµάζεται 

stratum oriens και πάνω από αυτή  βρίσκεται µία στιβάδα που αποτελείται µόνο από ίνες και 

ονοµάζεται χοάνη (alveus). Μόνο στη CA3 περιοχή υπάρχει µια στενή ακυτταρική ζώνη που 

βρίσκεται ακριβώς πάνω από την πυραµιδική κυτταρική στιβάδα και περιέχει τους άξονες των 

βρυωδών ινών που προέρχονται από την οδοντωτή έλικα και ονοµάζεται διαυγές στρώµα (stratum 

lucidum). Στο τελικό άκρο της stratum lucidum υπάρχει µια ελαφριά πάχυνση αυτής, που 

αντιστοιχεί στο σηµείο όπου οι βρυώδεις ίνες κάµπτονται κροταφικά και ορίζουν το σύνορο µεταξύ 

των περιοχών CA3/ CA2. Επιφανειακά της stratum lucidum στη CA3 περιοχή και αµέσως πάνω από 

την πυραµιδική στιβάδα στις περιοχές CA1 και CA2, βρίσκεται η ακτινωτή στιβάδα (stratum 

radiatum). Η ακτινωτή στιβάδα µπορεί να καθοριστεί ως η υπερπυραµιδική περιοχή, στην οποία 

βρίσκονται οι συνειρµικές συνδέσεις µεταξύ της CA3 µε τη CA3 περιοχή, καθώς και οι παράλληλες 

ίνες Schaffer (Schaffer collaterals), που συνδέουν τη CA3 µε τη CA1 περιοχή. Το πιο επιφανειακό 

κλάσµα του ιππόκαµπου ονοµάζεται stratum lacunosum-moleculare. Αυτή αποτελεί τη στιβάδα, 

όπου οι ίνες της οδού perforant (perforant pathway fibers) εκτείνονται και απολήγουν, προερχόµενες 

από τον ενδορινικό φλοιό. Προσαγωγές ίνες από άλλες περιοχές, όπως αυτές που προέρχονται από 

τον συναρθρωτικό πυρήνα (nucleus reuniens) της µέσης γραµµής του θαλάµου, επίσης απολήγουν 

σ’ αυτή τη στιβάδα (Amaral και Witter, 1995) (Εικόνα 2, Εικόνα 3).  

Τα πυραµιδικά κύτταρα της CA3 περιοχής στέλνουν παράλληλες ίνες (άξονες) στις 

άλλες περιοχές του ιππόκαµπου (CA1 και CA2), στις ίδιες περιοχές του ιππόκαµπο του αλλού 

ηµισφαιρίου (συνδεσµικές προβολές - commissural projections) και υποφλοιϊκώς στον πλευρικό 

διαφραγµατικό πυρήνα. Επίσης τα κύτταρα της CA3 περιοχής που βρίσκονται κοντά στα κύτταρα 

της CA2 περιοχής στέλνουν µικρό αριθµό παράλληλων ινών οι οποίες νευρώνουν την πολυµορφική 

στιβάδα της οδοντωτής έλικας. Τέλος ίνες από τη CA3 περιοχή δεν προβάλουν στο υπόθεµα, στο 

παραϋπόθεµα ή στον ενδορινικό φλοιό (Amaral και Witter, 1995) (Εικόνα 4).  

Νευρικές ίνες (άξονες) που ξεκινούν από τη CA3 και καταλήγουν στη CA1 περιοχή 

ονοµάζονται παράλληλες ίνες του Schaffer (Schaffer collaterals) και καθορίζουν ένα δίκτυο, στο 

οποίο πυραµιδικά κύτταρα της CA3 περιοχής είναι πιθανό να συνάπτονται µε πυραµιδικά κύτταρα 

της CA1 περιοχής. Τα πυραµιδικά κύτταρα της CA3 περιοχής που βρίσκονται κοντά στην οδοντωτή 

έλικα, προβάλουν κυρίως σε επίπεδα της CA1 περιοχής που βρίσκονται διαφραγµατικά ως προς τη 

θέση τους ενώ τα κύτταρα της CA3 περιοχής που βρίσκονται πιο κοντά στη CA1 περιοχή 
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προβάλουν πιο ισχυρά σε επίπεδα της CA1 που βρίσκονται κροταφικά ως προς τη θέσης τους. Τα 

πυραµιδικά κύτταρα της CA3 περιοχής που βρίσκονται κοντά στην οδοντωτή έλικα προβάλουν 

περισσότερο σε µακρινές µοίρες της CA1 περιοχής (Εικόνα 6). 

Από τη CA3 περιοχή ξεκινά η µόνη υποφλοιϊκή έξοδος (προβολή) προς τον πλευρικό 

διαφραγµατικό πυρήνα η οποία είναι αµφίπλευρη δηλαδή µερικές ίνες από τη CA3 περιοχή περνούν 

στην κοιλιακή ιπποκαµπική σύµφυση, νευρώνοντας και την οµόλογη περιοχή του αντίπλευρου 

πλευρικού διαφραγµατικού πυρήνα (Εικόνα 6).  

Από όλα τα κύτταρα της CA3 περιοχής ξεκινούν προβολές προς τη CA1 περιοχή και 

προς τον πλευρικό διαφραγµατικό πυρήνα και κάποια από τα κύτταρα που προβάλουν στη 

διαφραγµατική περιοχή είναι GABAεργικά (Amaral και Witter, 1995). Η κύρια υποφλοιϊκή είσοδος 

προς την CA3 περιοχή είναι από τον διαφραγµατικό πυρήνα. Οι διαφραγµατικές προβολές 

προέρχονται κυρίως από το κεντρικό διαφραγµατικό πυρήνα και τον πυρήνα της διαγώνιας περιοχής 

του Broca. Οι προβολές αυτές φαίνεται να απολήγουν ισχυρά στη stratum oriens και σε µικρότερη 

έκταση στη stratum radiatum (Εικόνα 6). 

Επίσης, η CA3 περιοχή δέχεται νεύρωση από τον νοραδρενεργικό πυρήνα του 

υποµέλανα τόπου όπου νοραδρενεργικές ίνες και απολήξεις κατανέµονται πιο πυκνά στη stratum 

lucidum και στην πιο επιφανειακή µοίρα της stratum lacunosum-moleculare. Σεροτονινεγικές ίνες 

κατανέµονται διάχυτα και αραιά στη CA3 περιοχή ενώ δέχεται και λίγες ντοπαµινεργικές ίνες. 

Τέλος οι σεροτονινεγικές ίνες κατανέµονται διάχυτα στη CA3 περιοχή και φαίνεται να απολήγουν 

επιλεκτικά στους ενδονευρώνες, οι οποίοι έχουν άξονες που νευρώνουν τους ακραίους δενδρίτες 

των πυραµιδικών κυττάρων (Amaral και Witter, 1995) (Εικόνα 6). 

 

Οδοντωτή Έλικα 

Η οδοντωτή έλικα αποτελείται από 3 στοιβάδες ξεκινώντας από την ιπποκάµπια σχισµή 

(fissure) αρχικά συναντούµε τη µοριώδη στιβάδα, δηµιουργείται από τους δενδρίτες των κοκκιωδών 

κυττάρων, στην συνέχεια την κυρίως κυτταρική στιβάδα της οδοντωτής έλικας την  κοκκιώδη 

κυτταρική στιβάδα, η οποία δοµείται κυρίως από πυκνά πακεταρισµένα κιονοειδή κοκκιώδη 

κύτταρα. Η κοκκιώδης και η µοριώδης στοιβάδες διαµορφώνουν µια δοµή σχήµατος V ή U 

(ανάλογα µε το διαφραγµατο-κροταφικό επίπεδο), που περιλαµβάνει µια κυτταρική περιοχή, που 

ονοµάζεται πολυµορφική κυτταρική στιβάδα, η οποία αποτελεί την τρίτη στιβάδα της οδοντωτής 

έλικας ή αλλίως hilus (Amaral και Witter, 1995) (Εικόνα 2, Εικόνα 3).   

Ο κύριος κυτταρικός τύπος της οδοντωτής έλικας είναι τα κοκκιώδη κύτταρα (granule 

cell). Ο συνολικός αριθµός των κοκκιωδών κυττάρων στην οδοντωτή έλικα του επίµυος κυµαίνεται 

από 0,6 × 106 έως 2,2 × 106, ενώ ο αριθµός τους φαίνεται να εξαρτάται από την ηλικία, το είδος, 
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καθώς και τη µέθοδο µε την οποία υπολογίζονται. Η πυκνότητα κατανοµής, καθώς και το πάχος της 

κοκκιώδους στιβάδας, ποικίλει κατά µήκος του διαφραγµατο-κροταφικού άξονα της οδοντωτής 

έλικας (µεγαλύτερη διαφραγµατικά από κροταφικά). Τα κοκκιώδη κύτταρα βρίσκονται πολύ κοντά 

χωρίς να παρεµβάλλονται γλοία κύτταρα µεταξύ τους το σώµα τους έχει σχήµα έλλειψης µε πλάτος 

περίπου 10 µm και ύψος 18 µm και έχει χαρακτηριστικό σχήµα κώνου, δένδρο ακανθωτών 

δενδριτών µε όλους τους κλάδους να κατευθύνονται προς την επιφανειακή µοίρα της µοριώδους 

στιβάδας.  

Και κατά µήκος της βαθιάς επιφάνειας της κοκκιώδους στιβάδας απαντιούνται τα 

καλαθοειδή κύτταρα (basket cells), τα οποία έχουν πυραµοειδούς σχήµατος κυτταρικά σώµατα και 

βρίσκονται µεταξύ των κοκκιωδών κυττάρων και της πολυµορφικής στιβάδας (Amaral και Witter, 

1995).  

Στην περιοχή των κοκκιωδών κυττάρων συναντούµε επίσης και άλλους κυτταρικούς 

πληθυσµούς που λειτουργούν ως ανασταλτικοί ενδονευρώνες (GABAεργικοί) όπως είναι τα 

πολυπολικά τα οποία έχουν λίγους µη ακανθωτούς δενδρίτες που εισέρχονται στη µοριώδη και στην 

πολυµορφική στιβάδα, και τα ακτοειδή κύτταρα που έχουν παρόµοια δενδριτική κατανοµή (Amaral 

και Witter, 1995). 

Η µοριώδης στιβάδα αποτελείται από τους δενδρίτες των κοκκιωδών, των καλαθοειδών 

και πολυµορφικών κυττάρων, καθώς και από τις τελικές αξονικές απολήξεις  διαφόρων κυττάρων. 

∆ύο  βασικοί νευρικοί κυτταρικοί τύποι συναντούνται στη µοριώδη στιβάδα πρώτα µια  άλλη µορφή 

καλαθοειδούς κυττάρου, που βρίσκεται επάνω  από την στιβάδα των κοκκιωδών κυττάρων (Amaral 

και Witter, 1995). Τα κύτταρα αυτά έχουν πολυπολικό ή τριγωνικό κυτταρικό σώµα και ο άξονας 

τους φαίνεται να συµµετέχει στο πλέγµα που διαµορφώνουν τα καλαθοειδή κύτταρα µέσα στη 

κοκκιώδη στιβάδα. Αυτοί οι νευρώνες έχουν µη ακανθωτούς δενδρίτες, οι οποίοι παραµένουν 

κυρίως µέσα στη µοριώδη στιβάδα.  

Ο δεύτερος τύπος νευρώνα βρίσκεται στη µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας, 

µοιάζει µε «πολύφωτο» (“chandelier”) ή αξοαξονικό κύτταρο, και  παρατηρήθηκε αρχικά στο 

νεοφλοιό. Το κύτταρο ονοµάζεται έτσι, επειδή ο άξονας του κατέρχεται από τη µοριώδη προς την 

κοκκιώδη στιβάδα, παραλληλίζεται και τελικά καταλήγει αποκλειστικά στα αρχικά αξονικά 

τµήµατα των κοκκιωδών κυττάρων µε συµµετρικές συναπτικές επαφές. Επειδή αυτά τα κύτταρα 

είναι ανοσοαντιδρόντα σε ενώσεις-markers για το GABA, όπως είναι η αποκαρβοξυλάση του 

γλουταµινικού οξέος (GAD) και η παρβαλβουµίνη, είναι πιθανό να αποτελούν ένα δεύτερο µέσο 

ανασταλτικού ελέγχου της εξόδου των κοκκιωδών κυττάρων. Οι είσοδοι προς τα αξοαξονικά 

κύτταρα είναι άγνωστοι, αν και οι δενδρίτες τους παραµένουν, κυρίως, µέσα στη µοριώδη στιβάδα 

(Amaral και Witter, 1995). 
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Η πολυµορφική κυτταρική στιβάδα περιέχει µια ποικιλία νευρωνικών κυτταρικών τύπων 

όπου ο πιο κοινός κυτταρικός τύπος είναι τα βρυώδη κύτταρα (mossy cells). Τα σώµατα αυτών των 

κυττάρων είναι µεγάλα (25-35 µm) και είναι συχνά σχήµατος τριγωνικού ή πολυπολικού. Τρεις ή 

περισσότεροι παχιοί δενδρίτες εκφύονται από το κυτταρικό σώµα και εκτείνονται σε µεγάλες 

αποστάσεις µέσα στην πολυµορφική στιβάδα.  

Το πιο διακριτό χαρακτηριστικό των βρυωδών κυττάρων είναι ότι όλοι οι άµεσοι 

δενδρίτες καλύπτονται από πολύ µεγάλες και σύνθετες άκανθες, που ονοµάζονται «ακανθωτά 

εκφύµατα» (“thorny excrescences”) και οι οποίες αποτελούν τις περιοχές απόληξης των αξόνων των 

βρυωδών ινών. Αν και τα «ακανθωτά εκφύµατα» παρατηρούνται επίσης και στους άµεσους 

δενδρίτες των πυραµιδικών κυττάρων της CA3 περιοχής, είναι πολύ λιγότερα σε σχέση µε αυτούς 

που απαντιούνται στις βρυώδεις ίνες. Οι ακραίοι δενδρίτες των βρυωδών κυττάρων έχουν τυπικές 

µισχοειδείς (pedunculate) άκανθες, οι οποίες είναι λιγότερο πυκνές απ’ αυτές των πυραµιδικών 

κυττάρων του ιππόκαµπου (Amaral και Witter, 1995).  

Στην πολυµορφική στιβάδα υπάρχει επιπλέον και ένας αριθµός κυττάρων ατρακτοειδούς 

σχήµατος καθώς και ένας αριθµός µικρών, κυκλικών, ή πολυπολικών κυττάρων (Amaral και Witter, 

1995).  

Β) Συνδέσεις Μέσα Στην Οδοντωτή Έλικα 
 

Προβολές Από Τα Κοκκιώδη Κύτταρα 
Ο Ramon y Cajal παρατήρησε ότι από τα κοκκιώδη κύτταρα εκφύονται διακριτοί, αµµύελοι 

νευράξονες τους οποίους και ονόµασε βρυώδεις ίνες (mossy fibers). Οι βρυώδεις ίνες έχουν 

διάµετρο 0,2-0,5 µm και από κάθε µία δηµιουργούνται περίπου 7 λεπτότερες παράλληλες ίνες µέσα 

στην πολυµορφική στιβάδα πριν εισέλθουν στην CA3 περιοχή του ιππόκαµπου όπου δηµιουργούν 2 

τύπους συναπτικών συνδέσεων (synaptic varicosities). Μέσω των συνδέσεων αυτών δηµιουργούνται 

επαφές µε τους  νευρώνες που βρίσκονται στην πολυµορφική στιβάδα. Οι απολήξεις των βρυωδών 

ινών στην πολυµορφική στιβάδα δηµιουργούν επαφές µε τους αρχικούς δενδρίτες των βρυωδών 

κυττάρων και µε τους βασικούς δενδρίτες των πυραµιδικών καλαθοειδών κυττάρων (Amaral και 

Witter, 1995). 

 

Προβολές Από τα Καλαθοειδή Κύτταρα Και Αλλούς GABAεργικούς Νευρώνες 

Τα καλαθοειδή κύτταρα που βρίσκονται κοντά στην κοκκιώδη κυτταρική στιβάδα 

δηµιουργούν ένα πυκνό πλέγµα κυττάρων. Οι απολήξεις σ’ αυτό το πλέγµα των καλαθοειδών 

κυττάρων είναι GABAεργικές και διαµορφώνουν ανασταλτικές επαφές στα κυτταρικά σώµατα και 
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τις αιχµές των µη ακανθωτών δενδριτών των κοκκιωδών κυττάρων. Ένα καλαθοειδές κύτταρο έχει 

επιρροή πάνω σε πολύ µεγάλο αριθµό κοκκιωδών κυττάρων (Amaral και Witter, 1995).  

Τα αξοαξονικά κύτταρα, που βρίσκονται στη µοριώδη στιβάδα, νευρώνουν επίσης 

ανασταλτικά τα κοκκιώδη κύτταρα. Τέλος άλλη ενδογενής ανασταλτική προβολή στην οδοντωτή 

έλικα είναι οι νευρώνες της σωµατοστατίνης που βρίσκονται στην πολυµορφική στιβάδα καθώς και 

στα εξωτερικά 2/3 της µοριώδους στιβάδας (Amaral και Witter, 1995). 

 

 Συνειρµική (Συναρθρωτική) Προβολή 

Το έσω 1/3 της µοριώδους στιβάδας δέχεται προβολές που προέρχονται αποκλειστικά από 

τα κύτταρα της πολυµορφικής στιβάδας. Η πλειονότητα των απολήξεων αυτής της οδού 

διαµορφώνουν πιθανώς διεγερτικές συναπτικές απολήξεις στις άκανθες των δενδριτών των 

κοκκιωδών κυττάρων καθώς φαίνεται να προέρχονται από τα µεγάλα βρυώδη κύτταρα της 

πολυµορφικής στιβάδας τα οποία είναι πιθανό να απελευθερώνουν γλουταµινικό οξύ ως 

νευροδιαβιβαστή στις απολήξεις τους µέσα στην συνειρµική/συναρθρωτική ζώνη της µοριώδους 

στιβάδας (Amaral και Witter, 1995).  

Επίσης οι συνειρµικές/συναρθρωτικές προβολές µπορεί να προκαλούν εκτός από διέγερση 

και αναστολή καθώς συνάπτονται και µε τις δενδριτικές αιχµές των GABAεργικών καλαθοειδών 

κυττάρων. Επίσης η οδός της σωµατοστατίνης/GABA φαίνεται να έχει µια περισσότερο τοπική και 

περιορισµένη κατανοµή στην πολυµορφική στιβάδα (Amaral και Witter, 1995).  

 

Εξωγενείς Είσοδοι Και Έξοδοι Της Οδοντωτής Έλικας 

Τα κοκκιώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας στέλνουν ίνες στην CA3 περιοχή του 

ιππόκαµπου και δέχονται µόνο από τον ενδορινικό φλοιό. Οι υποφλοιϊκές είσοδοι στην οδοντωτή 

έλικα προέρχονται από το διαφραγµατικό πυρήνα, την υπερθηλώδη περιοχή του οπίσθιου 

υποθαλάµου από λίγους µονοαµινεργικούς πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους (πυρήνα της 

ραφής-raphe nuclei) και τον υποµέλανα τόπο (locus coeruleus) (Amaral και Witter, 1995). 

 
 

Προβολές Από Τη  ∆ιαφραγµατική Περιοχή 

Ο κεντρικός διαφραγµατικός πυρήνας (medial septal nuclei) και ο πυρήνας της διαγώνιας 

περιοχής του Broca προβάλουν στην πολυµορφική στιβάδα και λιγότερο στην µοριώδη στιβάδα της 

οδοντωτής έλικας µέσω 4 οδών: α) του κροσσού, β) της ραχιαίας ψαλίδας, γ) της υπερτυλώδους 

ταινίας (supracallosal stria) και δ) του αµυγδαλοειδούς συµπλόκου (Amaral και Witter, 1995).  
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Οι διαφραγµατικές προβολές προς τον ιππόκαµπο είναι τοπογραφικά οργανωµένες έτσι τα 

κύτταρα που βρίσκονται στο µέσο του κεντρικού διαφραγµατικού πυρήνα να προβάλουν εκλεκτικά 

σε διαφραγµατικά επίπεδα του ιπποκάµπειου σχηµατισµού, ενώ τα κύτταρα που βρίσκονται 

πλευρικά στη διαφραγµατική περιοχή προβάλουν στο κροταφικό τµήµα του ιπποκάµπειου 

σχηµατισµού.  

Μελέτες έδειξαν ότι ο διαφραγµατικός ιππόκαµπος δέχεται χολινεργικές προβολές από τον 

πυρήνα της διαγώνιας περιοχής, ενώ ο κροταφικός από τον κεντρικό διαφραγµατικό πυρήνα. 

Τα διαφραγµατικά κύτταρα που προβάλουν στον ιππόκαµπο πιθανώς είναι GABAεργικά 

καθώς περιέχουν το ένζυµο GAD το οποίο χαρακτηρίζει αυτού του είδους τους νευρώνες (Amaral 

και Witter, 1995).  

 

Προβολές Από Την Υπερθυλώδη Περιοχή 

Η κύρια υποθαλαµική προβολή στην οδοντωτή έλικα προέρχεται από την υπερθηλώδη 

περιοχή (supramammillary area) και καταλήγει περισσότερο σε µια στενή ζώνη της µοριώδους 

στιβάδας και λιγότερο στην πολυµορφική και τη µοριώδη στιβάδα (Amaral και Witter, 1995).  

 

Μονοαµινεργικές Προβολές Από Το Εγκεφαλικό Στέλεχος 

Η οδοντωτή έλικα δέχεται νοραδρενεργική προβολή κυρίως από το γεφυρικό πυρήνα 

(pontine nucleus) και τον υποµέλανα τόπο (locus coeruleus) οι οποίες καταλήγουν κυρίως στην 

πολυµορφική στιβάδα της οδοντωτής έλικας. Ο πυρήνας της ραφής (raphe nuclei) προβάλει µέσω 

σεροτονεργικών ινών στην πολυµορφική στιβάδα. Οι σεροτονινεργικές ίνες του πυρήνα της ραφής 

καταλήγουν αποκλειστικά στους ενδονευρώνες τις οδοντωτής έλικας, επηρεάζοντας τους ακραίους 

δενδρίτες των κοκκιωδών κυττάρων. Κύτταρα της κοιλιακής καλυπτρικής (tegmental) περιοχής 

προβάλουν µέσω ντοπαµινεργικών ινών στην οδοντωτή έλικα του ιπποκάµπου (Amaral και Witter, 

1995). 

 

Ενδοιπποκάµπειες Συνδέσεις (Mossy Fibers) 

Η οδοντωτή έλικα προβάλει µέσω των βρυωδών ινών (mossy fibers) στην CA3 περιοχή 

όπου και συνάπτονται µε τα εκεί πυραµιδικά κύτταρα. Εξαιτίας του µεγάλου µεγέθους και της 

κοντινής δενδριτικής θέσης της σύναψης των βρυωδών ινών, τα κοκκιώδη κύτταρα της οδοντωτή 

έλικα βρίσκονται σε µοναδική θέση, ώστε να επηρεάζουν την ενεργότητα των ιπποκαµπικών 

πυραµιδικών κυττάρων. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε βρυώδης ίνα δηµιουργεί περίπου 14 συναπτικές 

διευρύνσεις κατά µήκος του άξονά της και κάθε µια απ’ αυτές τις διευρύνσεις συνάπτεται µε ένα 
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µοναδικό πυραµιδικό κύτταρο έτσι λοιπόν κάθε κοκκιώδες κύτταρο είναι πιθανό να επηρεάζει 14-

28 πυραµιδικά κύτταρα αντίθετα κάθε πυραµιδικό κύτταρο έχει υπολογιστεί ότι δέχεται συνάψεις 

από περίπου 50 κοκκιώδη κύτταρα (Amaral και Witter, 1995). 

 

Γ) Ανασταλτικοί Ενδονευρώνες Του Ιπποκάµπου  
Οι ενδονευρώνες του ιπποκάµπου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες στους principal  και στους 

nonprincipal νευρώνες, οι principal νευρώνες σε κάθε περιοχή του ιπποκάµπου είναι κυρίως 

γλουταµινεργικοί και οµοιογενείς ενώ η πλειοψηφία των nonprincipal είναι GABAεργικοί και 

ετερογενείς υποπλυθησµοί.  

Ο ετερογενής πληθυσµός των GABAεργικών ενδονευρώνων (nonprincipal) στον ιππόκαµπο 

διαχωρίζεται µε βάση την µορφολογία και την θέση τους στις στιβάδες. Κυρίως τους χαρακτηρίζουν 

η θέση του κυτταρικού σώµατος, η κατεύθυνση προς την οποία εκτείνονται οι δενδρίτες τους, πόσο 

µακριά εκτείνεται ο άξονας και σε ποιες στιβάδες, καθώς και εάν συνδέεται ο ενδονευρώνας (έχει 

επαφή) µε άλλους ενδονευρώνες. ∆ιαφέρουν επίσης στον φυσιολογικό ρόλο τους καθώς κάποιοι 

ενδονευρώνες πυροδοτούν περιορισµένα δυναµικά ενεργείας τα οποία είναι ρυθµικά ενώ άλλοι 

πυροδοτούν ευρέως δυναµικά ενεργείας µερικές φορές και σε παλµούς (bursts) (Kawaguchi και 

Hama., 1987). Τους ενδονευρώνες τους χαρακτηρίζουν επίσης οι πρωτεΐνες δέσµευσης του 

ασβεστίου και τα νευροπεπτίδια που εκφράζουν καθώς και το πώς απαντούν σε ρυθµιστικές ουσίες 

όπως η ακετυλοχολίνη και η σεροτονίνη (Parra και συν., 1998, (Freund και Buzsaki 1996). 

Ανοσοιστοχηµικές µελέτες έχουν δείξει ότι ο ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής του ΚΝΣ το 

γ-αµινοβουτιρικό οξύ καθώς και τα ένζυµα που λαµβάνουν χώρα στην σύνθεση του όπως η 

αποκαρβοξυλάση του γλουταµινικού οξέος (GAD) συνεκφράζονται στους ενδονευρώνες µε 

πρωτεΐνες που δεσµεύουν ασβέστιο και τους χαρακτηρίζουν. Οι κύριοι υποπληθυσµοί των 

GABAεργικών nonprincipal νευρώνων στον ιππόκαµπου του επίµυος χωρίζονται βασιζόµενα στην 

Ca2+ δεσµευτική τους πρωτεΐνη και στο νευροπεπτίδιο στο οποίο φέρουν. Οι ποιο βασικοί µάρτυρες 

που χαρακτηρίζουν τους κύριους υποπλυθησµούς των GABAεργικών nonprincipal νευρώνων στον 

ιππόκαµπο του αρουραίου είναι η συνθετάση του νιτρικού οξέος (NOS), η καλρετινίνη (CR), η 

σωµατοστατίνη (SS), η παρβαλβουµίνη (PV), η χολεκυστοκινίνη (CCK), η vasoactive intestinal 

polypeptide (VIP) και η καλβιδίνη (calbidinin) (Nomura και συν., 1997).  

Οι βασικές κατηγορίες των καλαθιοφόρων κυττάρων  των οποίων γνωρίζουµε καλύτερα την 

λειτουργία τους είναι οι PV-positive που εκφράζουν την ασβεστιοδεσµευτική πρωτεΐνη 

παρβαλβουµίνη και οι CCK ενδονευρώνες (PV-negative) που εκφράζουν την ασβεστιοδεσµευτική 

πρωτεΐνη χολεκυστοκινίνη καθώς είναι η πλειοψηφία των περισσοµατικών πυραµιδικών 
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GABAεργικών απολήξεων (Kosaka και συν., 1987; Nunzi και συν., 1985). Τα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των PV- και των CCK-ενδονευρώνων είναι παρόµοια καθώς και οι δυο τύποι έχουν 

εκτεταµένο δίκτυο δενδριτών µε το οποίο νευρώνουν τα σώµατα των πυραµιδικών κυττάρων ή τα 

κοκκιώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας (Freund και Buzsaki., 1996) Εικόνα 7. 

Τα σώµατα των PV-ενδονευρώνων είναι µεγαλύτερα από αυτά των άλλων ενδονευρώνων 

και εντοπίζονται στην πυραµιδική στιβάδα και την στιβάδα των πολύµορφων κυττάρων καθώς και 

στην έλικα της οδοντωτής έλικας. Συγκεκριµένα στην CA1 και την CA3 περιοχή του ιπποκάµπου 

το 50% των ενδονευρώνων αποτελείται από σώµατα των PV-ενδονευρώνων και εντοπίζονται στην 

πυραµιδική στιβάδα ενώ το 30-40% στην στιβάδα των πολύµορφων κυττάρων τέλος µικρότερη 

είναι η εντόπιση τους στην ακτινωτή στιβάδα (Kosaka και συν., 1987). 

 
 

 

Εικόνα 7 
Σχηµατική παράσταση όπου φαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των PV- και των CCK-ανοσοθετικών 

ενδονευρώνων του GABA στον ιππόκαµπο επιµύος (Freund, 2003).  

   

Χαρακτηριστικό των PV-ενδονευρώνων είναι το ότι εµφανίζουν αδύνατη σήµανση 

για το GABA συγκρινόµενα µε άλλους GABAεργικούς ενδονευρώνες που δεν φέρουν 
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παρβαλβουµίνη (Kosaka και συν., 1987; Aika και συν., 1994). Η αδύνατη σήµανση για το 

GABA πιθανώς να οφείλεται στο ότι αυτοί οι ενδονευρώνες εµφανίζουν υψηλή αυθόρµητη 

πυροδότηση και εκτεταµένη απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή η οποία απαιτεί ταχεία 

µεταφορά του συντιθέµενου ενζύµου στις απολήξεις και επιτρέπει µικρή µεταφορά του 

GABA πίσω στο προσυναπτικό στοιχείο. 

Οι CCK-ενδονευρώνες σε όλες τις στιβάδες του ιπποκάµπου καθώς και στην 

οδοντωτή έλικα είναι ανοσοθετικοί για το GABA και την αποκαρβοξυλάση του 

γλουταµινικού οξέος (GAD) (Somogyi και συν., 1984; Kosaka και συν., 1987). Οι 

GABAεργικοί ενδονευρώνες που φέρουν χολεκυστοκινήνη αντικατροπτίζουν το 10% όλων 

των GABAεργικών κυττάρων στον ιππόκαµπο και σε µεγαλύτερο ποσοστό τους 

βρίσκουµε στην CA1 το 12.5%, στην CA3 και στην οδοντωτή έλικα 10% (Kosaka και 

συν., 1987). Η υψηλότερη κατανοµή τους είναι στην ακτινωτή στιβάδα ενώ µικρότερη 

κατανοµή εµφανίζουν στην πυραµιδική και την στιβάδα των πολύµορφων κυττάρων. 

Η κατανοµή των GABAεργικών nonprincipal νευρώνων στον διαφραγµατικό και 

τον κροταφικό ιππόκαµπο είναι διαφορετική καθώς έχει δειχθεί ότι στον κροταφικό 

ιππόκαµπο τα ανοσοθετικά κύτταρα για την σωµατοστατίνη, το νιτρικό οξύ και την 

καλρετινίνη είναι περισσότερα από αυτά που µετρήθηκαν στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 

Τα ανοσοθετικά κύτταρα για την παρβαλβουµίνη και την χολεκυστοκινίνη ήταν ίδια σε 

όλες τις περιοχές του κροταφικού συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες περιοχές του 

διαφραγµατικού ιπποκάµπου (Nomura και συν., 1997; Jinno και συν., 2003).  

Αυτό που κάνει σηµαντικό τον διαχωρισµό των δυο κατηγοριών των 

ενδονευρώνων είναι το ότι µε βάση τις διαφορές τους φαίνεται να συµµετέχουν και σε 

διαφορετικές ανώτερες γνωστικές λειτουργίες του ιπποκάµπου (Freund, 2003). Παρακάτω 

βλέπουµε αναλυτικά  µερικές από αυτές τις διαφορές. Ενδοκυττάριες καταγραφές από 

ταυτοποιηµένους PV- και CCK-ενδονευρώνες έχουν δείξει ότι έχουν διαφορές τόσο στα 

χαρακτηριστικά πυροδότησης τους όσο και στον τρόπο που ασκούν την µετασυναπτική 

τους δράση. Ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι οι PV-ανοσοθετικοί 

ενδονευρώνες είναι ταχέως πυροδοτούµενοι (fast-Spiking) ικανοί να δηµιουργούν ρυθµούς 

συχνότητας >100Hz χωρίς accommodation ενώ οι CCK-ανοσοθετικοί ενδονευρώνες είναι 

φυσιολογικά πυροδοτούµενοι ενδονευρώνες (Regular-Spiking)  ικανοί να δηµιουργούν 

ρυθµούς συχνότητας 40-50 Hz έχοντας considerable accommodation (Cauli και συν., 1997; 

Pawelzik και συν., 2002). 

Η απελευθέρωση του GABA στις απολήξεις των CCK-ενδονευρώνων ελέγχεται 

από τα Ν-τύπου ασβέστιο-εξαρτώµενα κανάλια ενώ στις απολήξεις των PV-ενδονευρώνων  
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από τα P/Q-τύπου ασβέστιο-εξαρτώµενα κανάλια (Wilson, 2001). Κατά την διάρκεια των 

θήτα ρυθµών που δηµιουργούνται in vivo στον ιππόκαµπο οι PV-ενδονευρώνες 

πυροδοτούν counter-phase µε τα πυραµιδικά κύτταρα να βρίσκονται στην ίδια φάση αλλά 

µε µικρή καθυστέρηση σε σχέση µε τα chandelier κύτταρα κάτι που δεν έχει αναφερθεί 

όµως για τους CCK-ενδονευρώνες  (Klausberger, 2003).  

Οι PV-ανοσοθετικοί ενδονευρώνες συνδέονται µεταξύ τους τόσο χηµικά όσο και µε 

την διαµεσολάβηση ηλεκτρικών συνάψεων (gap junctions) δηµιουργώντας ένα µεγάλο 

ηλεκτρικά συνδεόµενο δίκτυο καθώς το κάθε PV κύτταρο συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε 

20-25 άλλα PV κύτταρα (Galarreta και συν., 1999; Amitai και συν., 2002). Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τους CCK-ανοσοθετικούς ενδονευρώνες όµως τα ηλεκτρικά συνδεόµενα 

συγκίτια που δηµιουργούν είναι µικρότερα από αυτά των PV-καλαθιοφόρων κυττάρων 

(Nunzi και συν., 1985; Amitai και συν., 2002; Meyer και συν., 2002).  

Όπως έχει δειχθεί στον ιππόκαµπο επίµυος τόσο ΄΄in vitro΄΄ όσο και ΄΄in vivo΄΄ η 

ρυθµική πυροδότηση των ενδονευρώνων είναι σηµαντική για την οργάνωση των γάµµα 

ρυθµών (Sik και συν., 1995). Οι ενδονευρώνες στην CA1 περιοχή οι οποίοι είναι 

ανοσοθετικοί για την παρβαλβουµίνη εµφανίζουν πρότυπο γρήγορης πυροδότησης (Fast 

Spiking) ενώ οι CCK-ανοσοθετικοί εµφανίζουν πρότυπο φυσιολογικής πυροδότησης 

(Regular Spiking) (Εικόνα 7).  

Τα παραπάνω δείχνουν πως στην δηµιουργία των γάµµα ρυθµών λαµβάνουν χώρα 

κυρίως οι PV-ενδονευρώνες που έχουν εκτεταµένη συναπτική και ηλεκτρική δέσµευση 

καθώς και τη δυνατότητα να πυροδοτούν σε υψηλές συχνότητες χωρίς accommodation 

αντίθετα µε τους CCK-ενδονευρώνες (McΒain και συν., 1999).  

Οι συνάψεις που δηµιουργούνται µεταξύ των CCK-καλαθιοφόρων και των 

πυραµιδικών κυττάρων στον ιππόκαµπο είναι εκλεκτικά εµπλουτισµένες σε υποτύπους του 

GABAΑ υποδοχέα που φέρουν την α2 υποµονάδα. Αντίθετα συνάψεις των PV- 

καλαθιοφόρων κυττάρων µε τα πυραµιδικά είναι εµπλουτισµένες σε α1-υποτύπους του 

GABAΑ υποδοχέα (Nusser και συν., 1996; Nyiri και συν., 2001; Klausberger και συν., 

2002). Το γεγονός ότι οι βενζοδιαζεπίνες είναι τα πιο κοινά αγχολυτικά φάρµακα και η 

δράση τους πραγµατοποιείται µέσω των α2 υποτύπων του GABAΑ υποδοχέα (Rudolph U  

και συν., 1999) κάνει τα CCK-καλαθιοφόρα κύτταρα να παίζουν σηµαντικό ρόλο στον 

έλεγχο του άγχους (Ravard και Dourish, 1990). 

Μία ακόµα σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών των δυο κατηγοριών ενδονεύρωνων 

έχει να κάνει µε τον τρόπο που ελέγχουν την απελευθέρωση του GABA καθώς έχει δειχθεί 

ότι προσυναπτικά στα CCK-καλαθιοφόρα κύτταρα η παραπάνω λειτουργία 
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πραγµατοποιείται µέσω των υποδοχέων των καναβιδοειδών (Hajos και συν., 2000) ενώ 

στους PV- ενδονευρώνες από τους Μ2 µουσκαρινικούς υποδοχείς (Katona και συν., 2001).   

 Όλα τα παραπάνω κάνουν διακριτή την διαφορά στην φυσιολογία των δυο 

κατηγοριών των ενδονευρώνων υποδεικνύοντας ότι τα PV-καλαθιοφόρα κύτταρα 

συµµετέχουν στην δηµιουργία του γάµµα και του θήτα ρυθµού που εµφανίζονται όταν 

µαθαίνουµε ή όταν ανακαλούµε αποθηκευµένη πληροφορία (McBain και συν., 1999; 

Tamas και συν., 2000; Freund, 2003) ενώ τα CCK-καλαθιοφόρα κύτταρα συµµετέχουν σε 

συναισθηµατικές διεργασίες όπως το άγχος και ο φόβος  (Freund, 2003). 

Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι ο αριθµός των PV- και των CCK-

ανοσοθετικών ενδονευρώνων είναι ο ίδιος µεταξύ του διαφραγµατικού και του κροταφικού 

ιπποκάµπου (Nomura και συν., 1997). Επίσης είναι γεγονός η διαφορετική συµµετοχή που 

έχουν οι δυο αυτές κατηγορίες ενδονευρώνων σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (McBain 

και συν., 1999; Tamas και συν., 2000; Freund, 2003). Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

καθώς και την συµµετοχή των υποτύπων του GABAA υποδοχέα σε ρυθµογενέσεις 

(Buzsaki, 1986; Ponomarenko και συν., 2004) υποθέτουµε ότι πιθανή διαφορετική 

κατανοµή των υποτύπων του GABAA υποδοχέα  µεταξύ του κροταφικού και του 

διαφραγµατικού ιπποκάµπου µπορεί να επηρεάζει την λειτουργία των παραπάνω 

ενδονευρώνων και πιθανώς να εξηγεί την διαφορετική λειτουργία σε ανώτερες 

εγκεφαλικές λειτουργίες που φαίνεται να έχουν οι δυο πόλοι του ιπποκάµπου (Moser και 

Moser, 1998, Hampson και συν., 1999; Kjelstrup και συν., 2002).  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

∆ιάφορες  µελέτες έχουν γίνει κατά τον επιµήκη άξονα του ιπποκάµπου και όσο 

αφορά στη λειτουργία του έχουν περιγραφεί τα παρακάτω τρία µοντέλα (Small και 

συν., 2002). Σύµφωνα µε το πρώτο ο ιππόκαµπος αποτελείται από έναν αριθµό 

παράλληλων και λειτουργικά ανεξάρτητων εγκάρσιων κυκλωµάτων όπου δεν 

συµπεριλαµβάνεται η σύνδεση µεταξύ των στιβάδων και έτσι ο επιµήκης άξονας δε 

θεωρείται ως κύκλωµα. Στο δεύτερο µοντέλο ολόκληρος ο ιππόκαµπος αποτελεί ένα 

απλό εγκάρσιο κύκλωµα  ανεξάρτητα από το σηµείο εισόδου της πληροφορίας αφού 

αυτή θα µεταδοθεί ακολούθως κατά τον επιµήκη του άξονα. Στο τρίτο µοντέλο το 

οποίο θεωρείται και το πιο αποδεκτό σήµερα, ο ιππόκαµπος αποτελείται από διαδοχικές 

λειτουργικά περιοχές οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους (Εικόνα 8).     
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Εικόνα 8 
Η είσοδος της αισθητικής πληροφορίας κατά µήκος του επιµήκους άξονα του ιππόκαµπο διατηρεί µία 

αδρή τοπογραφική οργάνωση (Small και συν., 2002)  

 

Κατά µήκος του διαφραγµακροταφικού επιπέδου του ιππόκαµπου το ενδογενές 

πρότυπο σύνδεσης παραµένει το ίδιο όµως οι απαγωγές και οι προσαγωγές συνδέσεις 

από και προς τον ιππόκαµπο µεταβάλλονται. Αυτό υποδηλώνει ότι το διαφραγµατικό 

(ραχιαίο) και το κροταφικό (κοιλιακό) τµήµα του ιππόκαµπου µπορεί να είναι 

υπεύθυνα για διαφορετικές λειτουργίες. Στον επίµυ η είσοδος της πληροφορίας από το 

φλοιό στον ιππόκαµπο γίνεται διαµέσου του ενδορινικού φλοιού, ο οποίος διαιρείται σε 

τρεις ζώνες την πλάγια-ουραία, την ενδιάµεση και την έσω-κεφαλική. Από τον 

αισθητικό φλοιό η πληροφορία προβάλλει στην πλάγια-ουραία και την ενδιάµεση 

περιοχή του ενδορινικού φλοιού (Witter και συν., 1989; Burwell και Amaral, 1998a) 

ενώ η οσφρητική πληροφορία και στις τρεις περιοχές του ενδορινικού φλοιού (Kosel 

και συν., 1981) (Εικόνα 8). Το ίδιο πρότυπο οργάνωσης υπάρχει και στις γάτες και 
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στους πίθηκους (Witter και Groenewegen, 1984; Insausti και συν., 1987a; Witter και 

συν., 1989). Από τις διάφορες εγκεφαλικές περιοχές η πληροφορία καταλήγει στον 

ενδορινικό φλοιό που είναι η κύρια πύλη εισόδου του ιπποκάµπειου σχηµατισµού. Από 

τον ενδορινικό φλοιό η πληροφορία µέσω της διατιτραίνουσας οδού καταλήγει στην 

περιοχή της οδοντωτής έλικας  Η οδοντωτή έλικα διαιρείται στις εξής περιοχές, το 

διαφραγµατικό µισό που δέχεται είσοδο από την ουραία-πλάγια ζώνη του ενδορινικού 

φλοιού, το κροταφικό 1/4 που δέχεται είσοδο από την κεφαλική-έσω ζώνη και το 

ενδιάµεσο ¼ στο οποίο προβάλλει η διάµεση µοίρα του ενδορινικού φλοιού και στην 

συνέχεια δέχεται την πληροφορία από τον ενδορινικό φλοιό (Doroflo και Amaral, 

1998). Η τοπογραφική είσοδος της πληροφορίας στον ιππόκαµπο πραγµατοποιείται µε 

δύο συστήµατα νευρικών ινών κατά µήκος του διαφραγµακροταφικού άξονα µέσω των 

παράλληλων αξόνων των πυραµιδικών κυττάρων της CA3 περιοχής (Scaffer 

collaterals) και µέσω των αξόνων των βρυωδών κυττάρων (mossy fibers) της 

πολυµορφικής στιβάδας της οδοντωτής έλικας (Amaral και Witter, 1989). Καθένα από 

τα δυο αυτά συστήµατα νευρικών ινών αποτελείται από δύο µη επικαλυπτόµενα 

σύµπλοκα. Οι άξονες τους κατανέµονται εκτεταµένα µέσα στα 2/3 του διαφραγµατικού 

και στο 1/3 του κροταφικού ιππόκαµπου, λίγες µόνο ίνες διαπερνούν και τις δύο 

υποδιαιρέσεις και αυτό υποδηλώνει ότι η φλοιϊκή πληροφορία παραµένει διαιρεµένη 

και µέσα στον ιππόκαµπο (Fricke και Cowan, 1978; Swanson και συν., 1978; Ishizuka 

και συν., 1990; Li και συν., 1994) Εικόνα 9. 

Ο επιµήκης άξονας διαµερισµατοποιείται και για τις απαγωγές ίνες έτσι οι άξονες 

κατά µήκος του διαφραγµοκροταφικού άξονα στη CA1 περιοχή και στο υπόθεµα 

καταλήγουν κατά µήκος του πλευροκεντρικού άξονα στον ενδορινικού φλοιού (Kõhler, 

1985; van Groen και συν., 1986; van Groen  και Wyss, 1990). Επίσης οι προβολές από 

τον ενδορινικό φλοιό καταλήγουν στον περιρινικό φλοιό, ο οποίος δίνει εκτεταµένες 

προβολές πίσω στις φλοιϊκές περιοχές, από τις οποίες προέρχονται οι προσαγωγές 

πληροφορίες (Insausti και συν., 1997).  

Οι πρόσθιες υποφλοιϊκές συνδέσεις του ιππόκαµπου είναι τοπογραφικά 

οργανωµένες κατά µήκος του διαφραγµοκροταφικού άξονα και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα ίνες από τις διαφραγµατικές, τις  ενδιάµεσες και τις κροταφικές περιοχές 

του ιππόκαµπου να προβάλλουν σε διαφορετικούς κυττοαρχιτεκτονικά τοµείς του 

πλευρικού διαφράγµατος (Swanson και Cowan, 1977; van Groen και Wyss, 1990; 

Risold και Swanson, 1996; 1997). Οι υποφλοιϊκές προβολές του ιπποκάµπειου 

σχηµατισµού διαιρούν τον επιµήκη άξονα σε παρόµοια σύνολα ασυνεχών πληθυσµών 
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(Risold και Swanson, 1996, 1997). Στον υποθάλαµο το ½ διαφραγµατικό τµήµα του 

ιππόκαµπου προβάλει στο σύµπλεγµα των µαστίων, το ενδιάµεσο ¼ στους 

υποθαλαµικούς πυρήνες της έσω ζώνης και το κροταφικό ¼ στην περικοιλιακή περιοχή 

του υποθαλάµου.  

Στην συνέχεια κάθε τοµέας του πλευρικού διαφράγµατος νευρώνει εξειδικευµένα 

σύνολα πυρήνων στην υποθαλαµική περιοχή (Risold και Swanson, 1996; 1997). Επίσης 

τοπογραφικά οργανωµένες είναι και οι συνδέσεις µεταξύ της αµυγδαλής και του 

ενδορινικού φλοιού  (Room και Groenewegen, 1997; Insausti και συν., 1987b; Witter 

και συν., 1989b). Οι πυρήνες που δέχονται αισθητικές ίνες από το θάλαµο και το φλοιό, 

όπως είναι ο πλευρικός αµυγδαλικός πυρήνας, φαίνεται να συνδέονται µε τον 

περιρινικό φλοιό και τις πλευρικές ζώνες του ενδορινικού φλοιού. Οι πυρήνες που 

σχετίζονται πιο στενά µε υποθαλάµιες και οσφρητικές περιοχές (φλοιϊκός, µεσαίος και 

κεντρικός αµυγδαλοειδής πυρήνας) έχουν ισχυρότερες συνδέσεις µε το 

κοιλιακοκεντρικό ενδορινικό φλοιό. Επίσης, υπάρχει µια άµεση προβολή από το 

κοιλιακό τµήµα της CΑ1 περιοχής προς την αµυγδαλή (van Groen και Wyss, 1990). 

Όσο για το υπόθεµα, η προβολή στο θηλοειδές σύµπλοκο προέρχεται από τα ραχιαία 

2/3, ενώ οι συνδέσεις µε τον πρόσθιο υποθάλαµο, την αµυγδαλή και τον επικλινή 

πυρήνα (nucleus accumbens) είναι περιορισµένες στο κροταφικό τµήµα (Swanson και 

Cowan, 1977; Canteras και Swanson, 1992). Αυτοί οι υποθαλάµιοι στόχοι σχετίζονται 

µε διαφορετικούς τύπους εσωτερικής συµπεριφοράς (Risold και Swanson, 1997;  

Risold και συν., 1997) και µπορεί να επηρεάζονται διαφορετικά από βλάβες στο 

διαφραγµατικό, το ενδιάµεσο και το κροταφικό επίπεδο του ιππόκαµπου Εικόνα 10.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το διαφραγµατικό και το κροταφικό τµήµα του 

επιµήκους άξονα του ιπποκάµπειου σχηµατισµού διαφέρουν ως προς τις εισόδους και 

τις εξόδους τους. Επιπλέον διαφορές υπάρχουν και στην νευρωνική διαµόρφωση των 

δικτύων µέσα στον διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο. Τα δυναµικά πεδίου 

στην κροταφική, αλλά όχι στη διαφραγµατική CA1 περιοχή εκδηλώνουν συνήθως 

πολλαπλές πληθυσµιακές αιχµές (multiple population spikes) (Gilbert και συν., 1985) 

και η ουδός για επιληπτικές εκπολώσεις είναι χαµηλότερη στο κροταφικό τµήµα απ’ 

ότι στο διαφραγµατικό τµήµα της CA1 περιοχής (Racine και συν., 1977). Έτσι 

νευρωνικά δίκτυα µέσα στον διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο φαίνεται να 

διαφέρουν σε διάφορα χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας ότι τα τµήµατα αυτά δεν 

χρησιµοποιούν απαραίτητα τις ίδιες διαδικασίες στην κωδικοποίηση της εισερχόµενης 

πληροφορίας. 
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Εικόνα 9 
Η ροή πληροφοριών από συνειρµικές φλοιικές περιοχές προς τον ιππόκαµπο. Ο παραιπποκάµπιος, ο 

περιρινικός και o ενδορινικός φλοιός αποτελούν τους πρώτους σταθµούς πριν η πληροφορία περάσει 

στον ιππόκαµπο (από Kandel, Principles in  Neural Science).   

 

Ρόλος Του ∆ιαφραγµατικού Ιπποκάµπου 

Οι δυο πόλοι του ιπποκάµπου έχει δειχθεί ότι εκτός από τις συνδέσεις διαφέρουν και 

σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες όπως η µνήµη η µάθηση. Στους επίµυες έχει δειχθεί 

ότι ο διαφραγµατικός ιππόκαµπος παίζει σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες της χωρικής 

µάθησης (Moser και Moser, 1998) ενώ ο κροταφικός στην αντίληψη της εσωτερικής 

κατάστασης του ζώου και τις συναισθηµατικές διεργασίες όπως φόβος και άγχος (Hock 

και Bunsey, 1998). Ζώα τα οποία παρουσίαζαν βλάβες στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

εµφάνιζαν διαταραχές κατά την δοκιµασία του λαβυρίνθου στην µάθηση δεν υπήρχε 

διαταραχή ότνα οι βλάβες γινόταν στον κροταφικό ιππόκαµπο (Hughes, 1965; 

Sinnomon, 1978) Εικόνα 10.  
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Πρώτη φορά από τον Penfield την δεκαετία του ‘40 δείχθηκε ο ρόλος του 

ιππόκαµπου στην µνήµη όταν κατά την διάρκεια νευροχειρουργικών επεµβάσεων 

ερεθίζοντας συγκεκριµένες περιοχές του κροταφικού λοβού οι ασθενείς µπορούσαν να 

ανακαλέσουν εµπειρίες από το παρελθόν.  

Μελέτες της εµπλοκής του κροταφικού λοβού στις διαδικασίες της µνήµης 

ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό ότι η χειρουργική αφαίρεση του κεντρικού κροταφικού 

λοβού (Scoville και Milner, 1957) προκαλούσε αδυναµία του ασθενούς να µετατρέψει 

καινούργιες βραχύχρονες µνήµες σε µακροχρόνιες (γνώστη και ως περίπτωση του ΗΜ 

ασθενούς). Ο συγκεκριµένος ασθενής εµφάνιζε σε µεγάλο βαθµό καταστροφή των 

λειτουργιών της µνήµης, συµπεριλαµβανοµένου της αναγνώρισης προγενέστερων 

µορφών ή λέξεων, ελεύθερης ανάκλησης ζευγαριών ονοµάτων και της µνήµης της 

θέσης διάφορων αντικειµένων (Milner, 1965; Milner και συν., 1968). Μετέπειτα 

πειράµατα σε πίθηκους µε βλάβες περιορισµένες αποκλειστικά στον ιππόκαµπο (Zola-

Morgan και συν., 1986; Rempel-Clowe και συν., 1996), υπέδειξαν τον ιππόκαµπο ως 

την υπεύθυνη δοµή για πολλές από τις διαδικασίες µνήµης του κεντρικού κροταφικού 

λοβού.  

Παρόλα όσα είναι γνωστά  για τη συµµετοχή του ιππόκαµπου στη µνήµη και στη 

µάθηση, οι ενδογενείς διαδικασίες µε τις οποίες ο ιππόκαµπος µπορεί να καταγράφει 

διάφορα περιστατικά ως µνήµη είναι λιγότερο γνωστές. Ακόµα δεν είναι πλήρως 

αποσαφηνισµένο αν η διαφοροποίηση του ιππόκαµπου κατά τον επιµήκη άξονα είναι 

βαθµιδωτή ή ασυνεχής. Από τη µια πλευρά, ο ιππόκαµπος µπορεί να λειτουργεί ως 

µοναδική και ενιαία δοµή, οπότε το διαφραγµατικό και κροταφικό τµήµα του µπορεί να 

συµµετέχουν στη χωρική µνήµη στους επίµυες, αλλά οι νευρώνες στο διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικοί. Από την άλλη και σύµφωνα µε τις 

ανατοµικές διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω το διαφραγµατικό και κροταφικό 

τµήµα του ιππόκαµπου είναι διακριτές, µη επικαλυπτόµενες µονάδες, οι οποίες 

επεξεργάζονται ποιοτικά διαφορετικά είδη πληροφορίας για την µνήµη µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο να είναι υπεύθυνος για την χωρική µνήµη (Witter και 

Amaral, 1991; Burwell και Amaral, 1998) ενώ µέσω του κροταφικού ιπποκάµπου ο 

επίµυς αντιλαµβάνεται την εσωτερική του κατάσταση και ελέγχει συναισθηµατικές 

διεργασίες (Kohler και συν., 1985; Petrovitch και συν., 2001).  

Η συµµετοχή του ιππόκαµπου στις λειτουργίες τις µνήµης (κωδικοποίηση-

ανάκτηση) φαίνεται σε πειράµατα στα οποία ζώα χρησιµοποιούν την χωρική µνήµη για 

πλοήγηση (Jarrard, 1978; Black και συν., 1977; Olton και συν., 1978; Nadel, 1991; 
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Maguire και συν., 1997; Morris και συν., 1997; 1998). Έχει δειχθεί ότι νευροτοξικές 

βλάβες του κροταφικού ιππόκαµπου αναστέλλουν την ικανότητα των φυσιολογικών 

επίµυων να αποκτήσουν κοινωνικά µεταδιδόµενες τροφικές προτιµήσεις (Bunsey και 

Eichenbaum, 1995) και δεν είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν σε πειράµατα, που 

σχετίζονται µε στέρηση τροφής (Davidson και Jarrard, 1993) (Εικόνα 10). 

Καταστροφές επίσης του ιππόκαµπου δηµιουργούν αδυναµία των επίµυων να 

πραγµατοποιήσουν πολύπλοκες διαδικασίες, όπως η επίλυση προβληµάτων συµµετρίας 

(Alvarado και Rudy., 1995; Bunsey και Eichenbaum, 1995). Όλα µαζί τα παραπάνω 

υποδηλώνουν ότι ο ιππόκαµπος συµµετέχει σε περισσότερους από ένα τύπους µνήµης. 

Τόσο στο διαφραγµατικό όσο και στον κροταφικό ιππόκαµπο έχουν βρεθεί ειδικά 

κύτταρα τα κύτταρα θέσης (place cells) τα οποία συµβάλλουν στην χωρική µνήµη 

καθώς παρουσιάζουν διαφορετικό τρόπο εκφόρτισης ανάλογα µε το χώρο στο οποίο 

βρίσκεται το πειραµατόζωο (Jung και συν., 1994; Poucet και συν., 1994). Στον 

κροταφικό ιππόκαµπο ο αριθµός των κυττάρων θέσεως είναι µικρότερος ενώ τα πεδία 

θέσης είναι γενικά ευρύτερα και λιγότερο εξειδικευµένα σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο, υποδηλώνοντας ότι διαφορετικά είδη ανάλυσης 

πραγµατοποιούνται στη διαφραγµατική και κροταφική µοίρα του ιππόκαµπου (Jung και 

συν., 1994).  

Στα πρωτεύοντα ο πρόσθιος ιππόκαµπος αντιστοιχεί στον κροταφικό ιππόκαµπο και 

ο οπίσθιος ιππόκαµπος αντιστοιχεί στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο των τρωκτικών 

(Amaral, 1987). Ο ρόλος του διαφραγµατικού ιππόκαµπου στα πρωτεύοντα µπορεί να 

επεκτείνεται πέρα από τη χωρική µάθηση. Λειτουργικές µελέτες της εγκεφαλικής 

ενεργότητας κατά την επιτυχή κωδικοποίηση λέξεων έδειξαν σηµαντικά µεγαλύτερη 

ενεργοποίηση του πρόσθιου ιππόκαµπου σε σχέση µε τον οπίσθιο ιππόκαµπο 

(Fernandez και συν., 1998). Η ένταση του σήµατος στον πρόσθιο ιππόκαµπο 

συσχετίζεται µε ένα αριθµό επιτυχώς κωδικοποιηµένων λέξεων. Μια παρόµοια πόλωση 

της ενεργοποίησης του ιπποκάµπου παρατηρείται και κατά την κωδικοποίηση οπτικών 

παραστάσεων (Rombouts και συν., 1997) και καινούργιων εικόνων (Stern και συν., 

1996). Ιπποκαµπική εκφύλιση κατά µήκος ολόκληρου του επιµήκους άξονα του 

ιππόκαµπου έχει ως αποτέλεσµα παλίνδροµη αµνησία (Zola-Morgan και συν., 1986; 

Rempel-Clower και συν., 1996), αλλά αυτή δεν παρατηρείται µετά από µέτρια 

συστολή, συρρίκνωση της οπίσθιας περιοχής του ιππόκαµπου (Sullivan και συν., 1995). 

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι ο ιππόκαµπος µπορεί να είναι λειτουργικά 
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διαφοροποιηµένος και στους ανθρώπους, µε την πρόσθια περιοχή να είναι επιπλέον 

υπεύθυνη, εκτός από χωρικές, και για αρκετές µη χωρικές λειτουργίες. 

Επίσης σε φυλογενετικές µελέτες έχει δειχθεί ότι τα είδη που χρειάζεται να έχουν 

µεγάλη ικανότητα χωρικής µνήµης π.χ πτηνά έχουν περισσότερο ανεπτυγµένο το 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Clayton, 1995). Στον άνθρωπο έχει παρατηρηθεί ότι 

πρόσθιος ιππόκαµπος είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τον οπίσθιο ιππόκαµπο σε 

αυτοκινητιστές του Λονδίνου µε το ποσοστό αύξησης να µεγαλώνει ανάλογα µε τα έτη 

που ασκούσαν αυτό το επάγγελµα (Maguire και συν., 2000).   

Σε κυτταρικό επίπεδο έχει δειχθεί ότι η CA1 περιοχή του κροταφικού ιππόκαµπου 

έχει µειωµένη ικανότητα να δίνει LTP σε σύγκριση µε την CA1 περιοχή του 

διαφραγµατικού ιππόκαµπου (Papathodoropoulos και Κostopoulos, 2000α; 2000β) ενώ 

µόνο στον κροταφικό ιππόκαµπο ηλεκτρικός ερεθισµός προκαλεί LTD στον 

εγκεφαλικό φλοιό (Izaki και Takita., 2000).  

 

Ρόλος Κροταφικού Ιππόκαµπου 

Ο κροταφικός ιππόκαµπος έχει ισχυρές και εξειδικευµένες συνδέσεις µε τον πρόσθιο 

υποθάλαµο και την αµυγδαλή και µέσω αυτών των συνδέσεων ελέγχει µια ποικιλία 

αυτόνοµων, ενδοκρινικών, και συναισθηµατικών συστηµάτων (Amaral, 1987; Witter 

και συν., 1989b; Witter και Amaral, 1991; Canteras και Swanson, 1992; Risold και 

Swanson, 1996; 1997;  Risold και συν., 1997;  Burwell και Amaral, 1998).  

Μέσω τοπογραφικά οργανωµένων συνδέσεων µε τον ενδορινικό φλοιό, 

πληροφορίες που προέρχονται από τον οπτικό, τον ακουστικό και το σωµατοαισθητικό 

φλοιό προβάλουν στο διαφραγµατικό, αλλά όχι στον κροταφικό τµήµα του 

ιππόκαµπου. Το ότι ο διαχωρισµός διατηρείται και µέσα στον ιππόκαµπο 

αποδεικνύεται από προηγούµενες µελέτες που έδειξαν ότι βλάβες στο διαφραγµατικό ή 

το κροταφικό τµήµα του ιπποκάµπου επηρεάζουν διαφορετικά τη συµπεριφορά του 

επίµυος ως προς την µνήµη (Hughes, 1965; Sinnamon και συν., 1978). Βλάβες στο 

διαφραγµατικό αλλά όχι στον κροταφικό ιππόκαµπο µειώνουν την ικανότητα 

εκµάθησης του λαβύρινθου (Hughes, 1965; Sinnamon και συν., 1978) και 

εκµηδενίζουν την δυνατότητα του επίµυος, ανάλογα της βλάβης που προκαλείται, να 

κωδικοποιεί την µνήµη στον υδάτινο λαβύρινθο  (Moser και συν., 1993; 1995). Αυτό 

αποτέλεσε µια σηµαντική απόδειξη ότι ο κροταφικός ιππόκαµπος έχει µικρότερη 
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συµµετοχή σε διαδικασίες χωρικής µνήµης σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο (Εικόνα 10).  

Μέσω υποθαλάµιων συνδέσεων µε πυρήνες του θαλάµου και της αµυγδαλής, καθώς 

και µέσω άµεσων συνδέσεων ο κροταφικός ιππόκαµπος φαίνεται να ελέγχει τις 

πληροφορίες για την οµοιοστατική και την παρακινητική κατάσταση του ζώου (Risold 

και συν., 1997). Μέσω της οδού του πλευρικού διαφράγµατος, το κροταφικό τµήµα του 

ιππόκαµπου προβάλλει ειδικά σε νευροενδοκρινή και προαυτόνοµα κυτταρικά σύνολα 

στην περικοιλακή ζώνη του υποθαλάµου, καθώς και σε διάφορους υποθαλάµιους 

πυρήνες (Risold και Swanson, 1977, Loewy, 1991). Έχει αναφερθεί ότι βλάβες 

περιορισµένες στο κροταφικό τµήµα του ιππόκαµπου έχουν ως αποτέλεσµα την 

αυξανόµενη έκκριση γλυκοκορτικοειδών σε επίµυς και σε πιθήκους (Kim και συν., 

1976; Murphy και συν., 1979). Ο Henke το 1999 έδειξε ότι µη επιλεκτικές βλάβες µόνο 

στο κροταφικό τµήµα του ιππόκαµπου αυξάνουν τη γαστρική έκκριση µετά από 

παρατεταµένο στρες. Με βάση τις ανατοµικές του συνδέσεις ο κροταφικός ιππόκαµπος 

µπορεί να επηρεάζει το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, την έκκριση ορµονών, την 

αναπαραγωγή την λήψη τροφής και το συναίσθηµα (Herman και συν.,1998). Τέλος, 

έχει δειχθεί ότι επιλεκτικές βλάβες στον κροταφικό ιππόκαµπο έχουν ως αποτέλεσµα 

την αλλοίωση της ικανότητας αντίληψης της εσωτερικής κατάστασης του επίµυος 

(Hock και Bunsey, 1998). 
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Εικόνα  10 
 (α) ∆οκιµασία ενεργού µνήµης στον ακτινωτό λαβύρινθο(radial arm maze) (β) H διαδροµή  που  

ακολουθείται  απο  το  πειραµατόζωο  όταν  και  οι οκτώ βραχίονες περιέχουν στο άκρο τους τροφή  

(γ) Η  διαδροµή που ακολουθείται από το πειραµατόζωο όταν µάθει ότι µόνο οι τέσσερις από τους οκτώ 

βραχίονες περιέχουν τροφή. Τους άλλους τέσσερις τους αγνοεί και δεν τους επισκέπτεται. Το 

πειραµατόζωο µε τη βλάβη στον κροταφικό ιππόκαµπο µαθαίνει ποιοί βραχίονες δεν περιέχουν τροφή 

και δεν τους επισκέπτεται, ακριβώς όπως και το φυσιολογικό, αλλά έχει χάσει την ικανότητα να θυµάται 

ποιο διάδροµο έχει µόλις επισκεφθεί και έχει πάρει την τροφή και τον ξαναεπισκέπτεται. (Bear, 

Neuroscience). 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ 

 
Επιληψία 

Ο ιππόκαµπος αποτελεί µια από τις εγκεφαλικές περιοχές που είναι πιο επιδεκτικές 

σε επιληπτική δραστηριότητα (Green και Scheetz, 1964). Αυτή η ευαισθησία 

(susceptibility) του ιππόκαµπου για επιληψία φαίνεται να αυξάνει κατά τον επιµήκη 

άξονα του µε το κροταφικό του τµήµα (κοιλιακό) να είναι πιο επιρρεπές στις 

επιληπτικές εκφορτήσεις από το διαφραγµατικό τµήµα (ραχιαίο) του όπως έχει δειχθεί 

σε πολλά  ΄΄in vivo΄΄ και ΄΄in vitro΄΄ πειραµατικά µοντέλα (Elul, 1964;  Racine και συν., 

1977; Gilbert και συν., 1985; Bragdon και συν., 1986; Lee και συν., 1990; Becker και 

συν., 1997; Borck και Jefferys, 1999). Στον άνθρωπο, ο πρόσθιος ιππόκαµπος 
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(αντιστοιχεί στο κροταφικό του επίµυος) εµφανίζεται ως η πιο κοινή εγκεφαλική 

περιοχή για την έναρξη των επιληπτικών κρίσεων (Elul, 1964;  Babb και συν., 1984; 

1989;  Goldring και συν., 1992) επίσης έχει δειχθεί σε ασθενείς µε χρόνια επιληψία του 

κροταφικού λοβού πως ο πρόσθιος ιππόκαµπος υφίσταται µεγαλύτερο ποσοστό 

ανατοµικών βλαβών σχετιζόµενων µε την επιληψία (Masukawa και συν., 1995). 

 Οι πρώτες ενδείξεις ότι ο κροταφικός ιππόκαµπος είναι πιο επιρρεπής στις 

επιληπτικές κρίσεις σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο ήταν όταν µετά από 

ηλεκτρικό ερεθισµό (kindling) στην CA1 περιοχή και στην περιοχή της οδοντωτής 

έλικας των δυο πόλων του ιπποκάµπου δείχθηκε ότι ο κροταφικός ιππόκαµπος 

παρουσίαζε χαµηλότερο κατώφλιο δυναµικό για την επαγωγή επιληπτοειδών 

εκφορτίσεων σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Racine και συν., 1977). 

Σε ΄΄in vitro΄΄ πειραµατικό µοντέλο και σε περιβάλλον αυξηµένου εξωκυττάριου 

καλίου δείχθηκε ότι µετά από διέγερση των κλάδων του Shaffer, τα πυραµιδικά 

κύτταρα του κροταφικού ιπποκάµπου είχαν µεγαλύτερη τάση για εκφορτίσεις σε 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα κύτταρα του διαφραγµατικού ιπποκάµπου (Gilbert και συν., 

1985; Bragdon και συν., 1986). Ο κροταφικός ιππόκαµπος επίσης χρειάζονταν 

µικρότερες δόσεις οπιοειδών (morphiceptin) για να εµφανίσει επιλιπτοειδείς 

εκφορτίσεις σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Lee και συν., 1990) ενώ 

τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι οι τοµές που προέρχονται από τον κροταφικό ιππόκαµπο 

έχουν χαµηλότερο ουδό στην εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων σε µοντέλα µε αυξηµένο 

εξωκυττάριο κάλιο καθώς και σε µοντέλο που δηµιουργείται µετά από την χορήγηση 

µπικουκουλίνης (Borck και Jefferys, 1999).   

Στο εργαστήριο µας έχει δειχθεί ότι η συναπτική αναστολή στη CA1 περιοχή του 

κροταφικού ιπποκάµπου είναι µικρότερη από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

(Papatheodoropoulos και συν., 2002). Αναλυτικότερα σε τοµές του διαφραγµατικού 

ιππόκαµπου παρατηρήθηκε ισχυρή PPI (paired-pulse inhibition) στα IPIs (Interpulse 

Intervals-ανασταλτική GABAA δράση µέγιστη), ενώ  τοµές που προέρχονταν από το 

κροταφικό τµήµα του ιππόκαµπου έδειξαν πολύ ασθενέστερα ή και καθόλου PPI. Στα 

ίδια πειράµατα αλλά µε ενδοκυττάριες καταγραφές δείχθηκε ότι ο κροταφικός 

ιππόκαµπος εµφανίζει µικρότερα σε πλάτος και διάρκεια µετασυναπτικά ρεύµατα σε 

σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Papatheodoropoulos και συν., 2002). Οι 

διαφορές στην συναπτική αναστολή µεταξύ τοµών που προέρχονται από το 

διαφραγµατικό και το κροταφικό τµήµα του ιπποκάµπου θα µπορούσε να οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες, όπως είναι η σχετικά λιγότερο εκτεταµένη ανασταλτική 
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νεύρωση στους πυραµιδικούς νευρώνες ή σε διαφορές, που αφορούν στους GABAA 

υποδοχείς (αριθµός, πυκνότητα, µετασυναπτική θέση ή ακόµα και συγγένεια προς το 

GABA). 

Επίσης πρόσφατα στο εργαστήριο µας δείχθηκε ότι σε περιβάλλον ελεύθερου 

µαγνησίου ο κροταφικός ιππόκαµπος παρουσιάζει αυξηµένη συχνότητα επιληπτοειδών 

εκφορτίσεων σε σχέση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Επίσης µόνο στον κροταφικό 

ιππόκαµπο παρατηρείται εµµένουσα δραστηριότητα µετά την επαναφορά των τοµών σε 

φυσιολογικό ΤΕΝΥ ( Papatheodoropoulos και συν., 2005). Οι λόγοι που κάνουν τον 

κροταφικό  ιππόκαµπο πιο επιρρεπή στην επιληπτογένεση είναι ακόµα άγνωστοι.  

 

Νευροχηµεία 

Ο επιµήκης άξονας του ιππόκαµπου αποτελείται από διάφορες λειτουργικά 

ανεξάρτητες περιοχές, και µια σειρά από νευροχηµικές διαφορές έχουν καταγραφεί 

στην πορεία των χρόνων µεταξύ του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου. 

Αρχικά µε την τεχνική του HPLC έχει δειχθεί ότι στον κροταφικό ιππόκαµπο τα 

επίπεδα του GABA καθώς και του ενζύµου σύνθεσης του της αποκαρβοξυλάσης του 

γλουταµινικού  (GAD) είναι µεγαλύτερα σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

(Hortnagl και συν., 1991). Τα επίπεδα της σωµατοστατίνης είναι µεγαλύτερα στον 

κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Hortnagl και συν., 1991). 

Στο εργαστήριο µας έχει δειχθεί πρόσφατα ότι η δέσµευση της [3H]-flunitrazepam είναι 

µικρότερη στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο γεγονός που 

µπορεί να υποδηλώνει  ότι φαρµακολογική συµπεριφορά που µπορεί να έχουν οι δυο 

πόλοι του ιπποκάµπου είναι διαφορετική (Sarantis και συν., 2005) καθώς έχει δειχθεί 

ότι η flunitrazepam είναι ειδικός αγωνιστής για την θέση δέσµευσης των 

βενζοδιαζεπινών στο σύµπλοκο του GABAA υποδοχέα (Smith και Olsen, 1994). 

Σύµφωνα µε προηγούµενα πειράµατα η πυκνότητα των Α1 υποδοχέων της 

αδενοσίνης είναι µικρότερη στην CA1 περιοχή του κροταφικού σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Lee και συν., 1983). 

 Τα επίπεδα του γλουταµικού οξέος έχει δειχθεί ότι είναι µεγαλύτερα στον 

κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Hortnagl και συν., 1991).  

Σε επίπεδο υποδοχέων έχει δειχθεί ότι κατά µήκος του κροταφικό-διαφραγµατικού 

άξονα η δέσµευση του [3H]-MK801 αγωνιστή των NMDA υποδοχέων του 

γλουταµινικού µειώνεται ενώ αντίθετα η δέσµευση του [3H]-AMPA αγωνιστή ΑΜΡΑ 
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υποδοχέων του γλουταµινικού οξέος αυξάνεται αντικατροπτίζοντας την πιθανή 

λειτουργική διαφοροποίηση των υποδοχέων του γλουταµινικού οξέος µεταξύ των δύο 

περιοχών του ιπποκάµπου (Martens U και συν,. 1998).  

Στο εργαστήριο µας έχει δειχθεί ότι η δέσµευση του [3H]-AMPA, καθώς και η 

έκφραση των υποµονάδων του ΑΜΡΑ υποδοχέα του γλουταµινικού οξέος είναι 

µικρότερη στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Pandis  και 

συν., 2005). Η δέσµευση του [3H]-MK801 καθώς και η έκφραση των NR2A  και NR2B 

υποµονάδων του ΝΜDA υποδοχέα είναι µικρότερη στον κροταφικό σε σύγκριση µε 

τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο υποδηλώνοντας ότι ο κροταφικός ιππόκαµπος έχει 

διαφορετικούς σε στοιχειοµετρία ΝΜDA υποδοχείς σε σχέση µε τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο  (Pandis  και συν., 2005). 

 Στον κροταφικό ιππόκαµπο τα επίπεδα έκφρασης πρωτεϊνών που δεσµεύουν 

ασβέστιο όπως η calretinin και η calbindin είναι µεγαλύτερα σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό (Jinno και Kosaka, 2002; Jinno και Kosaka, 2003), ενώ επίσης και οι 

GABAεργικοί ενδονευρώνες του κροταφικού ιππόκαµπου φαίνεται ότι είναι 

περισσότερο ανοσοδραστικοί για τη συνθετάση του οξειδίου του αζώτου και τη 

σωµατοστατίνη (Nomura και συν., 1997) και λιγότερο σε σχέση µε το ΝΡΥ σε 

σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Jinno και Kosaka, 2003a; Jinno και 

Kosaka, 2003b; Jinno και Kosaka, 2004). Ο αριθµός των αστροκυττάρων είναι 

µεγαλύτερος στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Ogada 

και Kosaka, 2002). 

 Όσο αναφορά διαφορές σε ιστολογικούς παράγοντες στον κροταφικό ιππόκαµπο  η 

πυκνότητα των ντοπαµινεργικών, νοραδρενεργικών, και σεροτονινεργικών απολήξεων 

είναι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Gage και Thompson, 

1980, Verney, 1985).  

∆ιαφορές στην αιµάτωση του ιππόκαµπου έχουν αναδειχθεί κατά τον επιµήκη του 

άξονα που πιθανόν σχετίζονται µε την διαφορετική ευπάθεια στην ανοξία. Τελευταίες 

µελέτες έχουν δείξει ότι ο κροταφικός εµφανίζει µεγαλύτερη αγγειοβρίθεια και 

µικρότερη πυκνότητα τριχοειδών σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

(Grivas και συν., 2003). Επίσης η οδοντωτή έλικα του κροταφικού ιππόκαµπου είναι 

πιο ευπαθής στην υποξία (Hara και συν., 1990).  

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η µιτωτική δραστηριότητα (νευρογένεση) είναι 

µεγαλύτερη στο διαφραγµατικό σε σύγκριση µε τον κροταφικό ιππόκαµπο µετά την 

πρόκληση επιληπτοειδούς δραστηριότητας (Ferland και συν., 2002). 
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Τέλος, σε µοντέλο που εξετάζεται η εξαρτηµένη µάθηση δείχθηκε ότι η 

φωσφορυλίωση του µεταγραφικού παράγοντα CREB ήταν µεγαλύτερη στο κροταφικό 

σε σύγκριση µε το διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Countryman και συν., 2004) προάγοντας 

έτσι την υπόθεση ότι ο κροταφικός ιππόκαµπος είναι υπεύθυνος για µάθηση που 

σχετίζεται µε συναισθηµατικές διεργασίες (Petrovitch και συν., 2001). 

 

΄΄In vitro΄΄ οξέα κύµατα σε τοµές από τον κροταφικό ιππόκαµπο  

Πρόσφατα έχει δειχθεί ότι τοµές του κροταφικού ιππόκαµπου κατά την ΄΄in vitro΄΄ 

διατήρηση τους σε ΤΕΝΥ οργανώνουν αυθόρµητα συγχρονισµένη περιοδική 

δραστηριότητα (2-8Hz) (Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2002α, β; Mayer και 

συν., 2003 ; Koubota και συν., 2003) της οποίας το βραδύ δυναµικό πεδίου εµφανίζει 

υψίσυχνη ταλάντωση (150-200 Hz). Η δραστηριότητα αυτή εµφανίζει κοινά 

χαρακτηριστικά µε τον ρυθµό των οξέων κυµάτων που καταγράφονται ΄΄in vivo΄΄ στον 

ιππόκαµπο του επίµυος κατά το στάδιο των βραδέων κυµάτων του ύπνου καθώς και 

κατά τη διάρκεια ορισµένων συµπροφορών στην εγρήγορση (καταναλωτικές 

συµπεριφορές, ξύσιµο, δάγκωµα) (Gray, 1994;  Buzsaki, 1996) 

Συνεπώς αυτή η δραστηριότητα θα καλείται ΄΄in vitro΄΄ οξέα κύµατα και το πιο 

κοινό χαρακτηριστικό που τα συνδέει µε τα ΄΄in vivo΄΄ οξέα κύµατα είναι το ότι 

εµφανίζουν υψίσυχνη ταλάντωση που παρατηρείται κατά την διάρκεια τους (150-200 

Hz) καθώς και πολύ έντονος συγχρονισµός τους. Η ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών 

των ΄΄in vivo΄΄ και των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων ως ένα βαθµό µας δίνει την 

δυνατότητα τα ΄΄in vitro΄΄ οξέα κύµατα να θεωρηθούν ως ανάλογο πειραµατικό 

πρότυπο των ΄΄in vivo΄΄ οξέων κυµάτων. Τα ΄΄in vitro΄΄ οξέα κύµατα αναπτύσσονται 

σταδιακά κατά τις 3 µε 4 ώρες της ΄΄in vitro΄΄ διατήρησης των τοµών του κροταφικού 

και όχι του διαφραγµατικού ιππόκαµπου (Εικόνα 25). Η ανάπτυξη των ΄΄in vitro΄΄ 

οξέων κυµάτων εξαρτάται από τους GABAΑ  υποδοχείς τους ΑΜΡΑ υποδοχείς του 

γλουταµινικού οξέος και τις ηλεκτρικές συνάψεις καθώς έχει δειχθεί ότι αποκλεισµός 

ενός και µόνο από τα παραπάνω δεν επιτρέπει την ανάπτυξη και την οργάνωση τους. 

Το δυναµικό πεδίου το οποίο συνιστά τα οξέα κύµατα (δραστηριότητα πεδίου, 

πληθυσµιακή, συγχρονισµένη) αντιστοιχεί σε συγχρονισµένα µετασυναπτικά 

ανασταλτικά δυναµικά (IPSPs), τα οποία είναι µέσω του GABAΑ υποδοχέα και 

καταγράφονται στους πυραµιδικούς νευρώνες. Αυτό σηµαίνει ότι για την δηµιουργία 
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των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων είναι απαραίτητη η συγχρονισµένη ρυθµική 

ενεργοποίηση ενός πληθυσµού GABAεργικών ενδονευρώνων.   

  Η ικανότητα των νευρικών κυκλωµάτων του κροταφικού ιππόκαµπου να παράγουν 

αυθόρµητα και ΄΄in vitro΄΄ συγχρονισµένη δραστηριότητα των δικτύων, καθώς και το 

γεγονός ότι ο διαφραγµατικός ιππόκαµπος δεν παρουσιάζει τέτοια δραστηριότητα, 

υποδηλώνουν κάποιες διαφορές στις ιδιότητες οργάνωσης των κροταφικών σε σχέση 

µε τα διαφραγµατικά ιπποκαµπικά νευρωνικά δίκτυα (Papatheodoropoulos και 

Kostopoulos, 2002).  

 

Α∆ΕΝΟΣΙΝΗ 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το νουκλεοσίδιο αδενοσίνη απαντάται σε όλους τους ιστούς και τα όργανα των 

οργανισµών και αποτελεί το πρόδροµο µόριο σχηµατισµού του ενεργειακού  

νοµίσµατος του οργανισµού της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ). 

Η αδενοσίνη σχηµατίζεται από καταβολισµό της µονοφωσφορικής αδενοσίνης 

(ΑΜΡ) και µπορεί να παράγεται µε δυο τρόπους: (α) εάν συνδέεται έµµεσα µε την 

νευροδιαβίβαση σχηµατίζεται ενδοκυτταρικά από καταβολισµό του ΑΜΡ από το 

ένζυµο 5΄-νουκλεοτιδάση και στη συνέχεια µεταφέρεται µέσω του 

κυτταροπλασµατικού µεταφορέα νουκλεοσιδίων στο µεσοκυττάριο χώρο όπου εξασκεί 

τις δράσεις της (β) άµεσα όταν απελευθερώνονται νουκλεοτίδια αδενίνης µαζί µε 

νευροδιαβιβαστές και η αδενοσίνη σχηµατίζεται εξωκυτταρικά µε τη δράση του 

ενζύµου έξω-5΄-νουκλεσιδάση. Η απελευθέρωση της αδενοσίνης είναι Ca2+-

εξαρτώµενη και πραγµατοποιείται µετά από εκπόλωση του προσυναπτικού νευρικού 

κυττάρου (Jonzon και Fredholm, 1985, White και Hoehn, 1990).  

  Η αδενοσίνη συµµετέχει στη ρύθµιση διαφόρων δραστηριοτήτων του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος και τα επίπεδα της στις περιοχές του εγκεφάλου διαφέρουν. Έχει 

υπολογιστεί ότι σε καταστάσεις ηρεµίας η συγκέντρωση αδενοσίνης είναι περίπου 30-

300nΜ. Ως βασικό συστατικό του ενεργειακού µεταβολισµού η αδενοσίνη ρυθµίζει τη 

νευρωνική δραστηριότητα και τη νευρωνική επικοινωνία. Αυξηµένες απαιτήσεις και 

µειωµένη διαθεσιµότητα ενέργειας σε καταστάσεις υποξίας και υπογλυκαιµίας 

σχετίζονται µε υψηλά επίπεδα αδενοσίνης, τα οποία δρουν ως προστατευτικός 

ανάδροµος µηχανισµός σε τέτοιες παθολογικές καταστάσεις (Haas και συν., 2000). 
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  Ο φυσιολογικός ρόλος της αδενοσίνης στον εγκέφαλο αρχικά δείχθηκε από τον 

(Phillis και συν., 1974) οι οποίοι χορηγώντας πουρίνες και πυριµιδίνες, είδαν ότι η 

αδενοσίνη και τα ανάλογα της προκαλούσαν καταστολή της αυθόρµητης εκφόρτισης 

στον εγκεφαλικό φλοιό, το θάλαµο, τον οπτικό λοβό και τον ιππόκαµπο (Kostopoulos 

και Phillis., 1977). Έχει δειχθεί επίσης ότι η αδενοσίνη έχει και νευροπροστατευτικό 

ρόλο σε παθολογικές καταστάσεις του εγκεφάλου όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι 

τραυµατισµοί όπου παρατηρείται νευροεκφύλιση εξαιτίας της αύξησης της εισόδου των 

ιόντων ασβεστίου στα νευρικά κύτταρα (Schubert και συν., 1997). Η αδενοσίνη 

φαίνεται να προκαλεί την νευροπροστατευτική της δράση αυξάνοντας τη διαβατότητα 

της µετασυναπτικής µεβράνης για τα ιόντα καλίου και χλωρίου προκαλώντας έτσι την 

υπερπόλωση της µεµβράνης (Schubert και συν., 1997). Μετά από επιληπτικές κρίσεις 

έχει δειχθεί ότι ο ρυθµός παραγωγής της αδενοσίνης αυξάνει (Jonzon και Fredholm, 

1985) προστατεύοντας έτσι τους νευρώνες καθώς αναστέλλεται η απελευθέρωση των 

διεγερτικών αµινοξέων (Dragunow και Faull, 1988; Schubert και συν., 1997).  

 

Υποδοχείς αδενοσίνης 

  Η φυσιολογική δράση της αδενοσίνης επιτελείται µέσω τεσσάρων τύπων 

υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας, οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια των 

υποδοχέων που είναι συζευγµένοι µε G-πρωτεΐνες. Οι τέσσερις υποδοχείς Α1, Α2Α, Α2Β, 

Α3 έχουν κλωνοποιηθεί και χαρακτηριστεί φαρµακολογικά. Οι Α1 (βλέπε κεφ. για Α1 

υποδοχείς) και Α2Α υποδοχείς αδενοσίνης θεωρούνται ως υψηλής χηµικής συγγένειας 

υποδοχείς δέσµευσης της αδενοσίνης, ενώ οι Α2Β και Α3 ως χαµηλότερης χηµικής 

συγγένειας. 

Η αδενοσίνη που σχηµατίζεται από νουκλεοτίδια αδενίνης δρα στους Α2Α υποδοχείς 

αδενοσίνης, ενώ η αδενοσίνη που απελευθερώνεται δρα στους Α1 υποδοχείς (Sebastiao 

και Ribeiro., 2000). Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στη διαφορετική κατανοµή 

των Α1 και Α2Α υποδοχέων σε σχέση µε τις θέσεις απελευθέρωσης της αδενοσίνης 

καθώς και στη θέση του ενζύµου έκτο-5΄-νουκλεοτιδάση, η οποία υδρολύει τα 

απελευθερωµένα νουκλεοτίδια αδενίνης σε αδενοσίνη. Το πρότυπο της νευρωνικής 

πυροδότησης επηρεάζει το πρότυπο της απελευθέρωσης πουρινών και του 

εξωκυττάριου σχηµατισµού τους και κατά συνέπεια επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο 

οι πουρίνες τροποποιούν τη συναπτική νευροδιαβίβαση. Η υψηλής συχνότητα διέγερση 

ευνοεί την απελευθέρωση ΑΤΡ και το σχηµατισµό αδενοσίνης, η οποία επιλεκτικά 

ενεργοποιεί τους Α2Α υποδοχείς, σε αντίθεση µε τη χαµηλής συχνότητας διέγερση η 
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οποία ευνοεί την απελευθέρωση αδενοσίνης και εν συνεχεία την ενεργοποίηση των Α1 

υποδοχέων αδενοσίνης (Sebastiao και Ribeiro.,  2000). 

 

Α1 υποδοχείς αδενοσίνης  

Ο Α1 υποδοχέας αδενοσίνης παρουσιάζει 90-95% οµολογία µεταξύ των 

θηλαστικών, αποτελείται από 326 αµινοξέα και έχει κλωνοποιηθεί στον άνθρωπο, στον 

επίµυ, στο σκύλο, στο βόδι και στο ινδικό χοιρίδιο. 

Οι Α1 υποδοχείς αδενοσίνης έχουν υψηλή χηµική συγγένεια ως προς την 

δέσµευση της αδενοσίνης και τους συναντούµε τόσο προσυναπτικά όσο και 

µετασυναπτικά. Στον ιππόκαµπο προσυναπτικά οι Α1 υποδοχείς αναστέλλουν την 

απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και συγκεκριµένα του γλουταµινικού οξέος, ενώ 

µετασυναπτικά η εντόπιση τους συνεπάγεται µε υπερπόλωση του µετασυναπτικού 

νευρώνα µέσω της διάνοιξης ιοντικών διαύλων διαπερατών από τα ιόντα καλίου ή 

χλωρίου, ή δράση τους αυτή έχει δειχθεί από πειράµατα ηλεκτροφυσιολόγίας µε 

πειραµατικές βλάβες σε συγκεκριµένες νευρικές οδούς, καθώς και µε την 

χρησιµοποίηση γενετικά µεταλλαγµένων πειραµατόζωων.   

 Η χορήγηση καινικού οξέος ενδοκοιλιακά καταστρέφει εκλεκτικά τα 

πυραµιδικά κύτταρα της CA3 περιοχής του ιππόκαµπου και η αυτοραδιογραφική 

µελέτη της ειδικής δέσµευσης της  [3H]-CHA στον ιππόκαµπο έδειξε ότι οι υποδοχείς 

αδενοσίνης εντοπίζονται µετασυναπτικά στην CA3 περιοχή και προσυναπτικά στην 

CA1 περιοχή όπου καταλήγουν οι άξονες των κυττάρων της CA3 περιοχής ( άξονες του 

Schaffer) (Deckert και Jorgensen 1988). 

Η µετασυναπτική εντόπιση των Α1 υποδοχέων αδενοσίνης έχει δειχθεί και σε 

µελέτες µε βλάβες των πυραµιδικών κυττάρων στην CA1 περιοχή του ιπποκάµπου, η 

οποίες έδειξαν σηµαντική µείωση του αριθµού των Α1 υποδοχέων (Onodera και συν., 

1987). Με αυτοραδιογραφικές µελέτες σε ζώα τα οποία είχαν υποστεί µονόπλευρη 

διατοµή των ινών της διατιτραίνουσας οδού, που προέρχονται από τον ενδορινικό 

φλοιό, δείχθηκε ότι οι Α1 υποδοχείς αδενοσίνης εντοπίζονται προσυναπτικά  

(Dragunow και συν., 1988).  

Με ανοσοιστοχηµικές µεθόδους έχει δειχθεί η ύπαρξη των Α1 υποδοχέων  στα 

πυραµιδικά κύτταρα στις περιοχές CA1, CA2, CA3 στην οδοντωτή έλικα, καθώς και 

στους ενδιάµεσους νευρώνες  της στιβάδας των πολυµορφικών κυττάρων (hilus) του 

ιπποκάµπου, στη µοριώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας, στο έσω γονατώδες σώµα και 

στην άνω φαιά στιβάδα των άνω διδυµίων. 
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Η αφθονία των Α1 υποδοχέων αδενοσίνης στον εγκέφαλο σε συνδυασµό µε την 

ενεργοποίηση τους από µικρές ποσότητες αδενοσίνης δηλώνει την σηµαντικότητα τους 

σε κάθε κατάσταση που χρειάζεται η ανασταλτική τους δράση για να αντισταθµιστεί η 

υπερβολική λειτουργία των νευρώνων. 

Α2 υποδοχείς αδενοσίνης  

Οι Α2 υποδοχείς χωρίζονται στους Α2Α υποδοχέας και στους Α2Β υποδοχείς µε 

βάση την συγγένεια τους για την αδενοσίνη. O Α2Α υποδοχέας αδενοσίνης παρουσιάζει 

υψηλή χηµική συγγένεια για την αδενοσίνη (0.1-1.0 µΜ). Έχει κλωνοποιηθεί στον 

άνθρωπο, στον επίµυ, στο µυ, στο σκύλο, και στο ινδικό χοιρίδιο και παρουσιάζει 90% 

οµολογία ανάµεσα στα είδη. Το mRNA του Α2Α υποδοχέα στον άνθρωπο κωδικοποιεί 

412 αµινοξέα και το αντίστοιχο γονίδιο εντοπίζεται στο 22ο χρωµόσωµα. Οι Α2Α 

υποδοχείς αδενοσίνης κατέχουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της απελευθέρωσης 

πολλών νευροδιαβιβαστών και νευροτροποποιητών, όπως η ακετυλοχολίνη, η 

ντοπαµίνη, το γλουταµινικό οξύ, το GABA καθώς και διάφορα νευροπεπτίδια (Ribeiro, 

1999). Ο Α2Β υποδοχέας αδενοσίνης παρουσιάζει µικρότερη συγγένεια για την 

αδενοσίνη από τον Α2Α (≥10µΜ), αποτελείται από 332 αµινοξέα και παρουσιάζει 45% 

οµολογία µε τους Α1 και Α2Α υποδοχείς στον άνθρωπο.  

Στον εγκέφαλο οι Α2 υποδοχείς αδενοσίνης εκφράζονται σε αφθονία σε 

πολλούς πληθυσµούς νευρικών κυττάρων και σε ορισµένα κύτταρα της γλοίας. Η 

µικρογλοία δεν εκφράζει το mRNA των Α2Β υποδοχέων, ενώ η αστρογλοία δεν 

εκφράζει το mRNA των Α2Α υποδοχέων αδενοσίνης. Σε πειράµατα ΄΄in situ΄΄ 

υβριδοποίησης έχει δειχθεί ότι οι Α2Α υποδοχείς παρουσιάζουν συγκεκριµένο πρότυπο 

έκφρασης σε αντίθεση µε τους Α1 υποδοχείς που έχουν ευρεία εξάπλωση στον 

εγκέφαλο. Το mRNA των Α2Α υποδοχέων εντοπίζεται σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 

στο ραβδωτό σώµα (ραχιαίο και κοιλιακό), στον επικλινή πυρήνα στο οσφρητικό φύµα 

καθώς και στο φλοιό, στον υποθάλαµο, στο θάλαµο και στην παρεγκεφαλίδα (Dixon 

και συν., 1996). Όσον αφορά τους Α3 και Α2Β υποδοχείς αδενοσίνης, η συγκέντρωσή 

τους στον εγκέφαλο είναι κατά πολύ µικρότερη σε σχέση µε την συγκέντρωση των Α1 

και A2Α υποδοχέων. 

 

Α3 υποδοχείς αδενοσίνης  

Ο Α3 υποδοχέας αδενοσίνης αποτελείται από 337 αµινοξέα και έχει 

κλωνοποιηθεί στον άνθρωπο, στον επίµυ, στον σκύλο, στο κουνέλι και στο πρόβατο. 
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Ενεργοποιούνται µόνο σε πολύ υψηλά επίπεδα της αδενοσίνης όπως σε καταστάσεις  

ισχαιµίας, υποξίας (Olah και Stiles., 1995). Ο παθοφυσιολογικός ρόλος των Α3 

υποδοχέων της αδενοσίνης φαίνεται να είναι διαφορετικός σε σχέση µε τους Α1 και 

τους Α2Α υποτύπους καθώς έχει δειχθεί ότι οι Α3 υποδοχείς σε κάποιες περιπτώσεις 

λειτουργούν ως ενδογενείς ρυθµιστές (Jacobson, 1998). 

    Η ενεργοποίηση των Α3 υποδοχέων της αδενοσίνης αναστέλλει την 

δραστηριότητα της αδενυλικής κυκλάσης (Zhou και συν., 1992) ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις οι Α3 υποδοχείς µπορούν να ενεργοποιήσουν την φωσφολιπάση c (Palmer 

και Stiles., 1995). 

Οι Α3 υποδοχείς είναι ευρέως κατανεµηµένοι υποδοχείς σε διάφορα όργανα στα 

περισσότερα ζώα. Στον εγκέφαλο η κατανοµή τους είναι µικρή σε σχέση µε τους 

άλλους υποδοχείς της αδενοσίνης ενώ η υψηλότερη έκφραση τους εντοπίζεται στον 

υποθάλαµο και το θάλαµο (Linden 1994; Zhao και συν., 2002). 

 

γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA) 
ΓΕΝΙΚΑ 

To γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA) είναι ένα αλειφατικό αµινοξύ και ο κύριος 

ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ). 

Περίπου το 30-40% όλων των κεντρικών νευρικών συνάψεων χρησιµοποιούν το 

GABA ως νευροδιαβιβαστή (Sieghart, 1989, Zorumski και Isenberg, 1991). Η 

παρουσία του GABA στον εγκέφαλο πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Bazemore και συν., το 1954 όταν ανακαλύψανε ότι ένας παράγοντας τον οποίο 

ονόµαζαν Ι και είχε αποµονωθεί από εγκέφαλο θηλαστικών είχε την ιδιότητα να 

αναστέλλει τον τάσεο-υποδοχέα στον νευρώνα της καραβίδας, τελικά το 1957 

ταυτοποιήθηκε από τους ίδιους ότι ο παράγοντας αυτός ήταν το GABA. 

 Αρχικό πρόδροµο µόριο στην βιοσύνθεση του GABA στον εγκέφαλο είναι η 

γλυκόζη. Όµως και άλλα αµινοξέα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρόδροµα µόρια   

της βιοσύνθεσης του όπως το α-κετογλουταρικό οξύ (ενδιάµεσο προϊόν του κύκλου του 

Krebs) το οποίο τρανσαµινώνεται σε γλουταµινικό οξύ.  Το γλουταµινικό οξύ στην 

συνέχεια µετά τη δράση του ενζύµου αποκαρβοξυλάση του γλουταµινικού οξέος 

(GAD) αποκαρβοξυλιώνεται σε GABA. Η GAD είναι ένα κυτταροπλασµατικό ένζυµο 

το οποίο το συναντούµαι µόνο στους νευρώνες σε δύο µορφές (µοριακού βάρους 65 και 
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67) και λειτουργεί µε την βοήθεια του συνένζυµου φωσφορική πυριδοξάλη (Arregui 

και Barer, 1980). 

Το GABA µε την δράση του ενζύµου GABA-Τ µπορεί να µετατραπεί σε 

ηλεκτρική ηµιαλδεύδη και µέσω αυτής της πορείας να καταβολίζεται µονό όταν το 

κετογλουταρικό οξύ είναι αρκετό. Στην συνέχεια η ηλεκτρική ηµιαλδεύδη οξειδώνεται 

σε ηλεκτρικό οξύ µε την δράση του ενζύµου αφυδρογονάση της ηλεκτρικής 

ηµιαλδεύδης και εισέρχεται στον κύκλο του Krebs και µετατρέπεται σε α-

κετογλουταρικό οξύ (Fransis και Pulsinelli, 1983) (Εικόνα 11). 

Η παραπάνω πορεία σύνθεσης και καταβολισµού του GABA πραγµατοποιείται 

στις απολήξεις των νευρώνων (προσυναπτικό τµήµα). Μετά την δέσµευση του το 

GABA αποµακρύνεται από τη συναπτική σχισµή µε ένα ειδικό σύστηµα πρόσληψης το 

οποίο είναι εξαρτώµενο από τα ιόντα Na+ την θερµοκρασία καθώς και την κατανάλωση 

ενέργειας. Μελέτες της πρόσληψης του GABA σε διάφορα πειραµατικά µοντέλα έδειξε 

ότι προσλαµβάνεται τόσο από τους νευρώνες όσο και από τα γλοία κύτταρα (Drew και 

συν., 1989).  Πρόσφατα πειράµατα έχουν δείξει ότι η πρόσληψη του GABA γίνεται 

µέσω τριών αναγνωρισµένων πρωτεϊνικών φορέων (GAT1, GAT2, GAT3) οι οποίοι 

εντοπίζονται τόσο στα αστροκύτταρα όσο και στους νευρώνες (Schousboe, 2000). Οι 

πρωτεϊνικοί φορείς είναι γλυκοπρωτείνες µοριακού βάρους ~80 KDa ή οποία έχει την 

ιδιότητα να προσλαµβάνει GABA µαζί µε Na+ και Cl+ (Sarthy, 1986). Η φύση της 

πρόσληψης του GABA είναι ηλεκτρογενετική ένα ανιόν  του GABA µεταφέρεται µαζί 

µε δυο κατιόντα νατρίου και πιθανώς µε ένα ανιόν χλωρίου (Cammack και συν., 1994; 

Kavanaugh και συν., 1992). 

 
Εικόνα 11 
 Ο µεταβολικός κύκλος βιοσύνθεσης του GABA στον εγκέφαλο (Fransis και Pulsinelli, 1983) 
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Αναστολείς της πρόσληψης του GABA στους νευρώνες είναι το DABA  και 

στα γλοία κύτταρα είναι η β-αλανίνη, η β-προλίνη και το  THPO (Schousboe και συν., 

1986).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός GABAεργικού νευρώνα είναι η ικανότητα του 

να προσλαµβάνει GABA καθώς και το να εντοπίζεται σε αυτόν το ένζυµο της GAD 

(White και συν., 1980). 

 

Υποδοχείς Του GABA 

Η φυσιολογική δράση του GABA (ανασταλτική) πραγµατοποιείται χάρις στην 

ύπαρξη ειδικών υποδοχέων που δεσµεύουν το GABA στο µετασυναπτικό ή το 

προσυναπτικό στοιχείο. 

Οι GABA υποδοχείς µπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες τους ιοντοτρόπους 

GABAΑ, τους µεταβολοτρόπους GABAΒ και τους επίσης ιοντοτρόπους GABAC που 

απαντώνται ως επί το πλείστον στον αµφιβληστροειδή. Οι παραπάνω κατηγορίες 

υποδοχέων διαχωρίζονται σύµφωνα µε τις φαρµακολογικές τους ιδιότητες (Sieghart 

1995). 

Η κύρια κατηγορία υποδοχέων του GABA στο ΚΝΣ είναι οι GABAΑ οι οποίοι 

αποτελούνται από υποµονάδες που συγκροτούν ένα χηµειοελεγχόµενο κανάλι χλωρίου 

(βλέπε παρακάτω), και είναι στόχος για πολλά σηµαντικά θεραπευτικά φάρµακα όπως 

είναι τα µυοχαλαρωτικά, τα υπνωτικά, τα ανχγολυτικά, τα αναισθητικά και τα 

αντισπασµωδικά (Bormann, 1988; Silvilotti και Nistri, 1991).  

Οι GABAΒ υποδοχείς διαχωρίστηκαν αρχικά όταν ο Hill  και Bowery (1981) 

απέδειξαν ότι το µπακλοφέν δεσµεύεται ειδικά από ένα πληθυσµό GABA υποδοχέων 

τους οποίους όµως δεν επηρέαζε η µπικουκουλίνη. Οι GABAΒ υποδοχείς είναι 

µεταβολοτρόποι υποδοχείς και τους συναντούµαι τόσο στο προσυναπτικό στοιχείο 

όπου ασκούν την δράση µέσω καναλιών ιόντων Ca2+ ή στο µετασυναπτικό στοιχείο 

όπου είναι συζευγµένοι µε κανάλια ιόντων K+. Τόσο οι προσυναπτικοί όσο και οι 

µετασυναπτικοί ασκούν την δράση τους µέσω (G-πρωτεϊνών) και ενδοκυττάριων 

δευτερογενών µηνυµάτων  (Mott και Lewis., 1994). Οι υποδοχείς αυτοί 

ενεργοποιούνται από το GABA, την µπακλοφένη ενώ η δράση τους αναστέλλεται από 

την σακλοφένη, και τη φακλοφένη (Bormann, 1988; Bowery, 1993). 

Λιγότερο κοινοί είναι οι GABAC υποδοχείς οι οποίοι διαχωρίζονται λόγω του 

ότι δεν είναι ευαίσθητοι στην µπικουκουλίνη και στο µπακλοφέν. Οι GABAC υποδοχείς 

συνδέονται µε κανάλι ιόντων Cl-, και ενεργοποιούνται από το GABA και άλλα βασικά 
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δοµικά ανάλογα του όπως το cis-4-aminocrotonic acid (CACA) και ενώ η δράση του 

αναστέλλεται από το τετραυδροπυριδινο-4-µεθυλοφωσφονικό οξύ (ΤΡΜΡΑ) (Borman 

και Feigenspan., 1995). ∆εν είναι επίσης ευαίσθητοι, στη µπικουκουλίνη, και τη 

µπακλοφένη (Feigenspan και συν., 1993). Οι GABAC υποδοχείς βρίσκονται κυρίως 

στον αµφιφλιστροειδή χιτώνα του µατιού και συνίστανται από ρ-υποµονάδες 

(Feigenspan και συν., 1998).  

Ο κυριότερος αγωνιστής του GABA είναι η µουσκιµόλη ή οποία όταν 

δεσµεύεται στον GABAΑ υποδοχέα προκαλεί τα ίδια αποτελέσµατα µε το GABA αλλά 

η συγγένεια της για τον GABAΑ υποδοχέα είναι µεγαλύτερη. Άλλοι σηµαντικοί 

αγωνιστές του GABA είναι η προγκαµπίνη, η ισογκουβακίνη και το 3-

αµινοπροπανοσουλφονικό (ΑΡΑ). 

Ο κυριότερος ανταγωνιστής του GABA είναι η µπικουκουλίνη ή οποία στον 

GABAΑ υποδοχέα δεσµεύεται στην ίδια θέση µε το GABA. Επίσης η πικροτοξίνη είναι 

ένας ειδικός αναστολέας του καναλιού των ιόντων  Cl-. 

 

GABAA Υποδοχέας 

Ο GABAA υποδοχέας είναι µέλος της υπεροικογένειας των ιοντικών καναλιών 

(ligand-gated ion channels), στην οποία επίσης ανήκει ο νικοτινικός υποδοχέας της 

ακετυλοχολίνης (Boulter και συν., 1987), κάποιοι γλουταµινικοί υποδοχείς (Kutsuwada 

και συν., 1992) και ο ευαίσθητος στη στρυχνίνη υποδοχέας της γλυκίνης (Grenningloh 

και συν., 1987). 

 Ο υποδοχέας της ACh που συναντάται στο εγκέφαλο είναι ο ποίο καλά 

µελετηµένος ιοντοτρόπος υποδοχέας (Dani, 1989; Galzi και συν., 1992; Karlin και 

Akabas, 1995; Wilson και Karlin, 1998). Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού 

µικροσκοπίου ο Unwin  έδειξε ότι ο υποδοχέας της ACh αποτελείται από 5 υποµονάδες 

µε ένα κεντρικό πόρο να σχηµατίζεται ανάµεσα τους. Τα 5 βασικά χαρακτηριστικά  

των υποµονάδων όλων των ιονοτρόπων υποδοχέων είναι (Εικόνα12, Εικόνα 13) (Olsen 

και Tobin, 1990; Burt και Kamatchi, 1991; Seighart, 1992; Whiting και συν., 1995). 

1.  Μια  πεπτιδική αλυσίδα πάνω από την µεµβράνη 

2.  Από ένα µακρύ, υδρόφιλο, αµινοτελικό τµήµα µε αρκετές δυνητικές θέσεις 

γλυκοζυλίωσης και από µια θηλιά (βρόχο) κυστεΐνης, που διαµορφώνεται από δύο 

συντηρηµένα κατάλοιπα κυστεΐνης υπεύθυνη για την δέσµευση αγωνιστών. 

3.  4 διαµεβρανικές περιοχές οι οποίες ονοµάζονται Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4. 
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4.  Mεταξύ των διαµεβρανικών περιοχών Μ3 και Μ4, διαµορφώνεται µια µεγάλη 

ενδοκυτταρική θηλιά, που περιέχει πιθανές θέσεις φωσφορυλίωσης 

5.  Ένα µικρό εξωκυτταρικό, καρβοξυτελικό τµήµα 

  

 
 

Εικόνα 12  
∆οµή του δίαυλου του GABAA υποδοχέα 

 

Οι GABAA υποδοχείς είναι διαµεµρανικές ετερο-ολιγοµερείς πρωτεΐνες µε 

µοριακό βάρος 220-400kDa (Olsen και Tobin, 1990; MacDonald και Olsen, 1994). Η 

ενεργοποίηση γίνεται από το GABA, τη µουσκιµόλη και την ισογκουβακίνη και 

αναστέλλονται από τη µπικουκουλίνη (ανταγωνιστικά) την γκαµπαζίνη και από την 

picrotoxin (µη ανταγωνιστικά) (Olsen, 1982; Schumacher και McEwen, 1989). 

Ανταγωνιστική αναστολή της επαγόµενης από το GABA ροής των ιόντων χλωρίου 

προκαλούν επίσης και άλλα µόρια όπως το στεροειδές R-5135 (Hunt και Clements-

Jewery, 1981) το SR-95103 και το SR-95531 (arylaminopyridazines)  (Chambon και 

συν., 1985; Heaulme και συν., 1987). 

Οι GABAA υποδοχείς είναι ιοντικοί δίαυλοι διαπερατοί στο Cl-, oι οποίοι 

ανοίγουν µε την σύνδεση του GABA. Τα ιόντα του Cl- βρίσκονται σε µεγαλύτερη 

συγκέντρωση στον εξωκυττάριο χώρο, σε σύγκριση µε το εσωτερικό του κυττάρου. Το 

παραπάνω γεγονός υποδηλώνει ότι η χηµική κλίση των ιόντων Cl- είναι προς το 

εσωτερικό του κυττάρου ενώ η ηλεκτρική κλίση του Cl- λόγω της αρνητικής φόρτισης 

της κυτταροπλασµατικής πλευράς της µεµβράνης είναι από το εσωτερικό του κυττάρου 

προς τα έξω. Όταν δεσµεύεται το GABA στους GABAA υποδοχείς στους νευρώνες 

στους οποίους βρίσκονται σε δυναµικό ηρεµίας, δηµιουργείται ένα ρεύµα Cl- προς το 
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εσωτερικό του κυττάρου, λόγω µικρής υπεροχής της χηµικής, έναντι της ηλεκτρικής 

κλίσης του ιόντος, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται υπερπόλωση στον νευρώνα, η 

οποία µειώνει και τη διεγερσιµότητά του (Sieghart, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  13 

Σχηµατική παράσταση του -αµινοβουτυρικού οξέως (GABA)-A υποδοχέα η οποία δείχνει την θέση του 

στην µεµβράνη καθώς και τις θέσεις δέσµευσης διαφόρων φαρµάκων. Με τα κόκκινα στίγµατα φαίνεται 

η είσοδος των ιόντων χλωρίου ή οποία προκαλεί υπερπόλωση του υποδοχέα (Whiting, 2003).  

 

Η θέση δέσµευσης του GABA στον GABAA υποδοχέα µπορεί να σηµανθεί 

ειδικά από αγωνιστές όπως το [3H]-GABA και η [3H]-muscimol και παρουσιάζει δυο 

θέσεις δέσµευσης µια υψηλής και  µια χαµηλής συγγένειας µε την σταθερά χηµικής 

συγγένειας (KD) να κυµαίνεται σε χαµηλή και υψηλή τιµή, αντίστοιχα (Olsen και συν., 

1981; Schumacher και McEwen, 1989). Αυτή η ετερογένεια των θέσεων δέσµευσης 

φαίνεται να µην εξαρτάται από την εγκεφαλική περιοχή  που εξετάζεται (Olsen και 

συν., 1984). Η θέση χαµηλής συγγένειας για την δέσµευση του GABA στον GABAA 

υποδοχέα αποτελεί επιλεκτική θέση δέσµευσης ανταγωνιστών, καθώς έχει δειχθεί ότι 

µπορεί να σηµανθεί επιλεκτικά από ειδικούς ανταγωνιστές του GABA, όπως είναι η 

µπικουκουλίνη (Olsen και Snowman, 1983) ή το SR-95531 (Heaulme και συν., 1987). 

Picrotoxin

Chloride 
ions 
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Τόσο η θέση χαµηλής, όσο και η υψηλή  θέση συγγένεια για την δέσµευση του GABA 

εκδηλώνουν παρόµοια επιλεκτικότητα στα φάρµακα (Olsen και συν., 1984) και είναι 

ανοσολογικά παρόµοιες (De Blas και συν., 1988). Επιπλέον έχει δειχθεί ότι η 

pentobarbital αυξάνει τον αριθµό των υψηλής συγγένειας θέσεων δέσµευσης σε βάρος 

των χαµηλής συγγένειας θέσεων δέσµευσης (Yang και Olsen, 1987). Η ύπαρξη της 

υψηλής και της χαµηλής θέσης δέσµευσης του GABA στον GABAA υποδοχέα, οι 

οποίες µπορούν εν µέρει και να αλληλοµετατρέπονται η µια στην άλλη µπορούν να 

εξηγηθούν, αν υποτεθεί ότι υπάρχουν διάφορες διακριτές θέσεις δέσµευσης του GABA 

στον GABAA υποδοχέα. 

Μοριακές µελέτες έχουν δείξει  ότι µπορεί να υπάρχουν περισσότερες από 5 

θέσεις δέσµευσης για το GABA σε έναν GABAA υποδοχέα άλλες από τις οποίες έχουν 

υψηλή ή µετρίου βαθµού συγγένεια γι’ αυτόν και άλλες πολύ χαµηλή. Αρχικά οι θέσεις 

δέσµευσης του GABAA υποδοχέα, στην κατάσταση ηρεµίας κατά την οποία ο 

υποδοχέας είναι ελεύθερος είναι υψηλής χηµικής συγγένειας για το GABA και τους 

αγωνιστές του. Η πρόσδεση αυτή δεν οδηγεί σε άνοιγµα του ιοντικού διαύλου. Καθώς 

αυξάνεται η κατάληψη αυτών των θέσεων από το GABA, η συγγένεια των 

εναποµεινάντων θέσεων δέσµευσης µειώνεται αλλοστερικά πάνω στον υποδοχέα. Η 

πρόσδεση του GABA στις θέσεις µε πολύ χαµηλή συγγένεια και µόνο, οδηγεί στο 

άνοιγµα του ιοντικού διαύλου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η είσοδος Cl-, µόνο 

όταν το GABA βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στην συναπτική σχισµή λόγω 

ενεργοποίησης της έκκρισής του από τις προσυναπτικές ανασταλτικές ίνες (Sieghart, 

1995).  

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, δύο ή τρεις θέσεις δέσµευσης του GABA µε  

χηµική συγγένεια της τάξης των 100 µΜ είναι κατειληµµένες συνεχώς σε έναν GABAA 

υποδοχέα λόγω του GABA που βρίσκεται στη συναπτική σχισµή. Η κατάληψη αυτών 

των θέσεων δεν επάγει το άνοιγµα των καναλιών χλωρίου και µπορεί να µετρηθεί 

επαρκώς µόνο µε κινητικές µελέτες, όταν αποµακρυνθεί το περισσότερο από το 

ενδογενές GABA (Sieghart, 1995). 

Ηλεκτροφυσιολογικά πειράµατα αποδεικνύουν (α) ότι υπάρχουν τρεις 

καταστάσεις ανοίγµατος του καναλιού, (β) ότι τα περισσότερα κανάλια των GABAA 

υποδοχέων ανοίγουν µετά τη δέσµευση περισσότερων του ενός µορίων GABA 

(Bormann, 1988; Macdonald και Twyman, 1992) και (γ) ότι το τελικό βήµα της 

δέσµευσης του GABΑ είναι εξαιρετικά χαµηλής συγγένειας (της τάξης των 500 µΜ), 

πράγµα που προκύπτει από την εκτίµηση ότι η συγκέντρωση του GABA στη συναπτική 
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σχισµή ανέρχεται τουλάχιστον στα 500 µΜ (Maconochie και συν., 1994). Η πολύ 

χαµηλή συγγένεια των εναποµεινάντων, µη κατειληµµένων, θέσεων δέσµευσης 

εξασφαλίζει ότι τα ενεργοποιούµενα από το GABA κανάλια χλωρίου µπορούν να 

ανοίξουν µόνο κάτω από συνθήκες συναπτικής νευροδιαβίβασης, όπου το GABA 

απελευθερώνεται µαζικά σε µεγάλες συγκεντρώσεις στη συναπτική σχισµή. 

Η παρατεταµένη παρουσία του GABA πάνω στον υποδοχέα έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του ρεύµατος που διέρχεται από αυτόν, λόγω µείωσης της 

ηλεκτροχηµικής κλίσης του Cl-, αλλά και της απευαισθητοποίησης του ίδιου του 

GABAA υποδοχέα, όπως έχει παρατηρηθεί από ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες σε 

νευρώνες φλοιού και ιπποκάµπου, αλλά και σε ετερόλογα συστήµατα έκφρασης. Η 

παραπάνω απευαισθητοποίηση συντελείται σε δύο φάσεις η διάρκεια της πρώτης 

φάσης είναι της τάξεως µερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου ενώ η διάρκεια της 

δεύτερης φάσης είναι µεγαλύτερη και της τάξεως µερικών δευτερολέπτων. Οι υψηλές 

επίσης συγκεντρώσεις του GABA, προκαλούν γρηγορότερη και πιο εκτεταµένη 

απευαισθητοποίηση του υποδοχέα, σε σχέση µε τις χαµηλές συγκεντρώσεις. Η 

απευαισθητοποίηση των GABAA υποδοχέων είναι τάσεο-εξαρτώµενη, όσο πιο 

εκπολωµένη δηλαδή είναι η µεµβράνη τόσο µικρότερη και πιο αργή είναι η 

απευαισθητοποίηση της. Αυτό εξασφαλίζει στους νευρώνες, ότι η διάρκεια της 

ανασταλτικής τους δράσης θα είναι µεγαλύτερη όταν δέχονται µεγάλου βαθµού 

διέγερση (Sieghart 1995). 

Οι αγωνιστές του GABAA υποδοχέα µουσκιµόλη και ισογκουβακίνη, είναι 

ικανοί να ενεργοποιήσουν το κανάλι χλωρίου επηρεάζοντας την αγωγιµότητα της 

µεµβράνης καθώς και να ρυθµίσουν αλλοστερικά τη δέσµευση µορίων σε άλλες θέσεις 

δέσµευσης των GABAA υποδοχέων σε βαθµό παρόµοιο µε αυτόν του GABA δρώντας 

έτσι ως πλήρεις αγωνιστές του GABA. Άλλα µόρια όπως το 4-PIOL, το THIP ή το 

piperidine 4-sulphonic acid, εκδηλώνουν ασθενέστερες δράσεις στη θέση δέσµευσης 

του GABA στους GABAA υποδοχείς παρουσιάζοντας ιδιότητες εν µέρει αγωνιστή 

(Olsen, 1982; Kristiansen και συν., 1991). 

Η δέσµευσή του GABA στις θέσεις δέσµευσης (υψηλής και χαµηλής 

συγγένειας) που φέρει ο GABAA υποδοχέας, προκαλεί το άνοιγµα ενός καναλιού 

χλωρίου και την είσοδο ιόντων χλωρίου στο κύτταρο αυξάνοντας έτσι την αγωγιµότητα 

(υπερπόλωση) της  µεµβράνης του νευρώνα (Study και Barker, 1981; Bormann, 1988). 

Σε µερικές περιπτώσεις όπως στον αναπτυσσόµενο εγκεφαλικό ιστό (Cherubini και 

συν., 1991), αλλά επίσης και σε µερικούς νευρώνες ενήλικου εγκεφάλου (Von 
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Blankenfeld και Kettenmann, 1991), το GABA φαίνεται να προκαλεί και εκπόλωση της 

µεµβράνης (Cherubini και συν.,  1991). Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην αυξηµένη 

συγκέντρωση ιόντων χλωρίου εντός αυτών των κυττάρων έτσι η κλίση της 

συγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου εκατέρωθεν της µεµβράνης των κυττάρων αυτών 

είναι µικρότερη απ’ ότι στα κύτταρα όπου το GABA ασκεί υπερπολωτική δράση. Με 

το άνοιγµα των ιοντικών καναλιών χλωρίου η ηλεκτροχηµική κλίση επάγει την έξοδο 

των ιόντων χλωρίου µε αποτέλεσµα την εκπόλωση της µεµβρανικού δυναµικού άρα 

την διέγερση (Cherubini και συν.,  1991). 

 Οι GABAA υποδοχείς αποτελούν στόχους µιας πληθώρας από σηµαντικά 

φαρµακολογικά και κλινικά φάρµακα. Η δράση ορισµένων από αυτών όπως των 

βενζοδιαζεπινών (Study και Barker, 1981; Polc, 1988) και των βαρβιτουρικών (Study 

και Barker, 1981; Bormann, 1988)  είναι ενισχυτική της δράση του GABA στους 

GABAA υποδοχείς. Αντίθετα, κάποιες αγχογενείς ή σπασµογενείς β-καρβολίνες 

(Bormann, 1988; Polc, 1988), η µπικουκουλίνη και η πικροτοξίνη που προκαλούν 

σπασµούς (Olsen, 1982; Bormann, 1988)  κάποια εντοµοκτόνα (dieldrin, lindrane) 

(Lawrence και Casida, 1984; Casida, 1993; Nagata και Narahashi, 1994) µειώνουν την 

δράση του GABA στον υποδοχέα του. Τα αναισθητικά (etomidate, propofol, 

alphaxalone, halothane) εκδηλώνουν ένα µέρος των φαρµακολογικών τους επιδράσεων, 

αλληλεπιδρώντας µε τους GABAA υποδοχείς (Olsen, 1982; Bormann, 1988; Hales και 

Lambert, 1991).  

Τα περισσότερα από τα παραπάνω µόρια, δεν αλληλεπιδρούν άµεσα µε τη θέση 

δέσµευσης του GABA στον υποδοχέα, αλλά δρουν µε το να δεσµεύονται σε επιπλέον 

αλλοστερικές θέσεις του GABAA υποδοχέα (Seighart, 1995) Εικόνα 16. Η δέσµευση 

αυτών των µορίων επάγει δοµικές αλλαγές στους GABAA υποδοχείς, µε αποτέλεσµα να 

επηρεάζεται η θέση δέσµευσης του GABA στους GABAA υποδοχείς (προκαλώντας 

αλλοστερικές αλληλεπιδράσεις) ρυθµίζοντας έτσι την επαγόµενη από το GABA ροή 

των ιόντων χλωρίου (Sieghart, 1992).  

 

Στοιχειοµετρία Των Υποµονάδων Του GABAA Υποδοχέα Στον Εγκέφαλο 
Οι GABAA υποδοχείς είναι διαµεµρανικές ετερο-πενταµερείς πρωτεΐνες που 

σχηµατίζονται από διαφορετικές υποµονάδες. Μέχρι σήµερα έχουν χαρακτηριστεί 20 

υποµονάδες στον εγκέφαλο  των θηλαστικών, οι οποίες έχουν ταξινοµηθεί στις 

παρακάτω κατηγορίες: α (1-6), β (1-4), γ (1-3), δ, ε, θ, π και ρ (1-3) (Barnard, 1998). Σε 



 54

κάποιες υποµονάδες έχουν χαρακτηριστεί και διαφορετικές ισοµορφές, ως προϊόντα 

εναλλακτικού µατίσµατος , όπως στην γ2-υποµονάδα (γ2S, γ2L) (Whiting και συν., 1990; 

Kofuji και συν., 1991)  καθώς η α6 και η β3 υποµονάδα (Whiting και συν., 1990; 

Kofuji και συν., 1991). Κάθε µια υποµονάδα αποτελείται από περίπου 500 αµινοξέα τα 

οποία έχουν 70-80% οµολογία µε υποµονάδες της ίδιας οικογένειας όµως µόνο 30-40% 

µε υποµονάδες άλλων οικογενειών (Olsen και Tobin, 1990; Burt και kamatchi, 1991; 

Wieland και συν., 1992; Sieghart, 1992). 

∆ιαφορετικοί τύποι υποδοχέα µπορεί να προκύψουν από συνδυασµό 

διαφορετικών υποµονάδων, όµως η ταυτόχρονη έκφραση των α, β και γ υποµονάδων 

είναι απαραίτητη για το σχηµατισµό ενός λειτουργικού GABAA υποδοχέα. Οι 

περισσότερες από τις α-υποµονάδες φαίνεται να συνδυάζονται µε τις β2- ή β3-

υποµονάδες, καθώς και µε τις γ1-, γ2-, γ3-υποµονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την 

πολυπλοκότητα των GABAA υποδοχέων. Στο σύµπλοκο του GABAA υποδοχέα 

φαίνεται να υπάρχουν δύο α-υποµονάδες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

πιθανή ύπαρξη περισσότερων από µια β-υποµονάδων. Αντίθετα, διάφορα άλλα 

δεδοµένα δεν αποκλείουν την ύπαρξη περισσότερων από µια γ-υποµονάδων (Sieghart, 

1992; Sieghart, 1995; Barnard, 1998).  

Βασικές σηµειακές µεταλλάξεις των υποµονάδων των GABAA υποδοχέων και 

µετέπειτα ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες των δυναµικών που προέρχονται από το 

GABA σε ανασυνδυασµένους υποδοχείς υποστηρίζουν ότι η παρουσία τριών α- ή β- ή 

γ-υποµονάδων στον ίδιο υποδοχέα δεν είναι πιθανή (Backus και συν., 1993). Οι 

µελέτες αυτές υποδηλώνουν ότι η πιθανή στοιχειοµετρία των υποµονάδων των GABAA 

υποδοχέα µπορεί να είναι 2α1β2γ, ή 2α2β1γ, ή 1α 2β 2γ µε την πρώτη να φαίνεται ως η 

πιο πιθανή. Ανοσολογικές και ανοσοϊστοχηµικές µελέτες έχουν αποδείξει την  

παρουσία δύο α-υποµονάδων στον ίδιο GABAA υποδοχέα, έτσι θα πρέπει να εξαιρεθεί 

η πιθανότητα ύπαρξης του προτύπου στοιχειοµετρίας (1α2β2γ) (Angelotti και συν., 

1993a; Sieghart, 1995).  

Χρησιµοποιώντας δεδοµένα που προέρχονται από την ισχύ τη διαµόρφωσης 

των ανασυνδυασµένων υποδοχέων από δύο διαφορετικές υποµονάδες, προκύπτει η 

παρακάτω σειρά σχετικότητας: αβ> αγ >βγ >αα ≅ ββ ≅ γγ (Sieghart, 1995), γεγονός που 

υποδηλώνει ως πιο πιθανή στοιχειοµετρία υποµονάδων, την 2α + 2β + 1γ. Η δοµή αυτή 

(2α + 2β + 1γ) µπορεί να προέλθει από τον συνδυασµό δύο ενεργητικά ευνοϊκών αβ-

διµερών µε µια γ-υποµονάδα (Angelotti και συν., 1993a).  
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Ο συνδυασµός ενός αβ- µε ένα άλλο αβ-διµερές είναι ενεργειακά περισσότερο 

ευνοϊκός απ’ ότι ο συνδυασµός ενός αβ-διµερούς µε αα- ή µε ββ-διµερή, καθώς η α-

υποµονάδα του αβ-διµερούς θα αλληλεπιδρά ειδικά µε την β-υποµονάδα του άλλου αβ-

διµερούς. Η πενταµερική δοµή συµπληρώνεται από την αλληλεπίδραση και µε µια γ-

υποµονάδα, η οποία συµβάλλει στη σταθεροποίηση του συµπλόκου, σχηµατίζοντας 

δύο σχετικά σταθερές αγ- και βγ-αλληλεπιδράσεις. Ένας πιθανός συνδυασµός των δύο 

αβ-διµερών µε µια άλλη α- ή β-υποµονάδα είναι ενεργειακά λιγότερο ευνοϊκός, 

εξαιτίας του επακόλουθου σχηµατισµού ενεργειακά ασταθών αα- και ββ-

αλληλεπιδράσεων, αντίστοιχα. Μια παρόµοια δοµή µπορεί να δηµιουργηθεί από τον 

συνδυασµό αβ- και αγ-διµερών, µε την αλληλεπίδραση µε µια β-υποµονάδα.  

Η στοιχειοµετρία των υποµονάδων καθορίζεται από την υψηλής σταθερότητας 

αλληλεπίδραση µεταξύ των αβ σε σχέση µε τις αγ και αα, ενώ η δοµή συµπληρώνεται 

από µια β- και όχι από µια α- ή γ-υποµονάδα, λόγω της ενεργειακής σταθερότητας του 

συγκεκριµένου διµερούς έναντι των αα- και γγ-διµερούς αντίστοιχα.  

Η δοµή του GABAA υποδοχέα που φαίνεται να ευνοείται ελαφρά τόσο 

ενεργειακά όσο και µε βάση ηλεκτροφυσιολογικές  µελέτες σε ανασυνδυασµένους 

υποδοχείς, είναι αυτή που περιλαµβάνει τρεις αβ- αλληλεπιδράσεις, µια αγ- και µια βγ-

αλληλεπίδραση δηλαδή η 2α2β1γ δοµή (Angelotti και συν., 1993a; Sieghart, 1995).  

Είναι γνωστό επίσης ότι η θέση δέσµευσης  GABA/µουσκιµόλη βρίσκεται στην 

θηλιά που δηµιουργούν οι εξωκυττάριες περιοχές των α και β υποµονάδων ενώ θέση 

δέσµευσης των βενζοδιαζεπινών βρίσκεται στην θηλιά που δηµιουργούν οι 

εξωκυττάριες περιοχές των α και γ υποµονάδων (McKernan και Whiting, 1996; Mehta 

και Ticku, 1999; Bauer και Sigel, 2003). Πειραµατικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι οι 

GABAA υποδοχείς έχουν δύο ενεργές θέσεις για τη δέσµευση του GABA, αλλά µόνο 

µια συµπληρωµατική θέση (“binding pocket”) για τη ρυθµιστική δράση των 

βενζοδιαζεπινών (McDonald και συν., 1989), γεγονός που υποδηλώνει την µεγαλύτερη 

πιθανότητα ύπαρξης της διαµόρφωσης 2α2β1γ (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14 
 ∆οµή του α1β3γ2-υποτύπου του GABAA υποδοχέα, όπου φαίνονται οι δύο θέσεις δέσµευσης για το 

GABA και η µια θέση δέσµευσης για τις βενζοδιαζεπινών.Επίσης φαίνεται το µοντέλο µε την 

µεγαλύτερη πιθανότητα ύπαρξης το 2α2βγ (Seighart, 1992). 

 

Κατανοµή Των Υποτύπων Του GABAA Υποδοχέα Στον Εγκέφαλο 

Ο µεγαλύτερος πληθυσµός υποτύπων του GABAA υποδοχέα ο οποίος 

αντιπροσωπεύει σχεδόν τους µισούς GABAA υποδοχείς στον εγκέφαλο, είναι ο α1β2γ2 

(Πίνακας 1, Εικόνα 15) (McKernan και Whiting, 1996). Ο υπότυπος αυτός αντιστοιχεί 

στον ΒΖ1 υποδοχέα των βενζοδιαζεπινών και απαντάται γενικά σε όλο τον εγκέφαλο 

µε µεγαλύτερη έκφραση στον ιππόκαµπο και στο φλοιό (Fritschy και συν., 1992; Gao 

και Fritschy, 1994). Ο συγκεκριµένος υπότυπος µπορεί να εµφανίζεται και σε 

παραλλαγές όταν περιέχει περισσότερους από έναν τύπους της α-υποµονάδας όπως 

συναντάται π.χ στην παρεγκεφαλίδα (α1α3βγ2 και α1α6βγ2) (Khan και συν., 1994). 

Άλλοι συνδυασµοί που έχουν χαρακτηριστεί είναι οι α1α2- και α1α5- (Lüddens και συν., 

1991; Mertens και συν., 1993; Pollard και συν., 1993).  

Οι α2β3γ2 και α3βγ2/3 υποτύποι του GABAA υποδοχέα αποτελούν το 35% του 

συνολικού αριθµού των GABAA υποδοχέων στον εγκέφαλο (McKernan and Whiting, 

1996) Εικόνα 16. Οι υπότυποι αυτοί αντιστοιχούν φαρµακολογικά στους ΒΖ2 

υποδοχείς των βενζοδιαζεπινών και απαντιούνται γενικά σε όλο σχεδόν τον πρόσθιο 

εγκέφαλο µε υψηλότερα επίπεδα στον ιππόκαµπο και στο ραβδωτό (Wisden και συν., 

1992; Laurie και συν., 1992). Επίσης τους συναντούµε στο φλοιό και στους κινητικούς 
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νευρώνες του νωτιαίου µυελού (Persohn και συν., 1991). Αυτός ο υπότυπος του 

GABAA υποδοχέα µπορεί να ρυθµίζει την έκκριση της νοραδρεναλίνης, της ντοπαµίνης 

ή της σεροτονίνης καθώς έχει δειχθεί από διάφορες µελέτες η εντόπιση του σε 

χολινεργικούς και µονοαµινεργικούς νευρώνες (Fritschy και συν., 1992; Gao και συν., 

1993) όπως οι χολινεργικοί νευρώνες του κεντρικού διαφράγµατος οι οποίοι και 

προβάλουν στον ιππόκαµπο και συµµετέχουν σε διαδικασίες µνήµης και µάθησης 

(Fritschy και συν., 1992; Gao και συν., 1993). 

 

 Εικόνα 15 

Σχεδιάγραµα που δείχνει τα ποσοστά έκφρασης των υποτύπων του GABAA υποδοχέα στον εγκέφαλο 

αρουραίου. Φαίνεται ότι ο α1β2γ2 υπότυπος καταλαµβάνει τους περίπου µισούς υποτύπους ενώ 

σηµαντικό ποσοστό έκφρασης έχουν και οι α2β3γ2 καθώς και  ο α3β3γ2 υπότυπος (Whiting, 2003).  

Οι υπότυποι του GABAA υποδοχέα που περιέχουν την α5-υποµονάδα συνιστούν 

ένα µικρό αριθµό υποδοχέων στον εγκέφαλο όµως αποτελούν το 20 % των GABAA 

υποδοχέων του ιπποκάµπου και τους συναντούµε κυρίως στην CA1 περιοχή του 

ιπποκάµπου (McKernan και συν., 1991).  

Οι GABAA υποδοχείς που περιέχουν την α6-υποµονάδα εκφράζονται σχεδόν 

αποκλειστικά στα κοκκιώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας. Υπάρχουν δύο πληθυσµοί 

υποδοχέων που περιέχουν την α6-υποµονάδα: αυτοί που συνδυάζονται µε τη γ2-

υποµονάδα και αυτοί που συνδυάζονται µε τη δ-υποµονάδα. Οι υπότυποι του GABAA 

υποδοχέα που περιέχουν τη δ-υποµονάδα (α6βχδ) δεν έχουν θέσεις δέσµευσης των 

βενζοδιαζεπινών και αντιπροσωπεύουν το 23% των παρεγκεφαλιδικών GABAA 

υποδοχέων. Οι α6βχγ2 υποδοχείς που περιέχουν τη γ2-υποµονάδα, έχουν θέσεις 

δέσµευσης των βενζοδιαζεπινών και αντιπροσωπεύουν το 36% των GABAA υποδοχέων 

της παρεγκεφαλίδας (Quirk και συν., 1994).   
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Οι υπότυποι του GABAA υποδοχέα που περιέχουν την α4-υποµονάδα δεν είναι 

ευαίσθητοι στις βενζοδιαζεπίνες. Μελέτες µε την τεχνική της “in situ” υβριδοποίησης 

παρουσιάζουν συνέκφραση της α4- µε τη δ-υποµονάδα σε κάποιες περιοχές του 

θαλάµου και του ιππόκαµπου (Wisden και συν., 1992; Laurie και συν., 1992). Είναι 

πιθανό µικροί πληθυσµοί υποδοχέων που περιέχουν την α4-υποµονάδα να βρίσκονται 

σε εγκεφαλικές περιοχές, όπου η δ-υποµονάδα δεν εκφράζεται όπως ο παρακοιλιακός 

πυρήνας ο ροµβοειδής πυρήνας και η καλυπτρική ταινία (Wisden και συν., 1992; 

Laurie και συν., 1992). Ο µόνος υπότυπος του GABAA υποδοχέα που έχει 

αναγνωριστεί ότι περιέχει τη γ1-υποµονάδα είναι ο α2βγ1 υπότυπος ο οποίος  βρίσκεται 

στα κύτταρα γλοίας του Bergmann όπως επίσης και σε άλλες περιοχές όπως είναι ο 

κεντρική προοπτική περιοχή του υποθάλαµου, κάποιοι διαφραγµατικοί πυρήνες και η 

µεσαία και κεντρική αµυγδαλή (Wisden και συν., 1992) 

 

Κατανοµή Της Έκφρασης Του mRNA Και Της Πρωτεΐνης Των 

Υποµονάδων Του GABAA Υποδοχέα  
Μελέτες µε την τεχνική της “in situ” υβριδοποίησης έχουν δείξει την κατανοµή 

των mRNAs των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα στον εγκέφαλο (Wisden και συν., 

1992; Persohn και συν., 1992; Laurie και συν., 1992a, b; Miralles και συν., 1994). 

Επίσης το πρότυπο έκφρασης της πρωτεΐνης για κάθε υποµονάδα έχει δειχθεί µε την 
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τεχνική της ανοσοιστοχηµείας ότι είναι διαφορετικό στον εγκέφαλο των επίµυων 

(Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997). Κάθε υποµονάδα παρουσιάζει ένα 

µοναδικό και εξαρτώµενο από την ηλικία, αναπτυξιακό πρότυπο έκφρασης (Laurie και 

συν., 1992b; Poulter και συν., 1992; 1993; Ma και συν., 1993) γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η σύνθεση και πιθανώς οι ιδιότητες των GABAA υποδοχέων των εµβρυϊκών και των 

νεογέννητων επίµυων διαφέρουν σηµαντικά από αυτούς που εκφράζονται στον 

εγκέφαλο ενήλικων επίµυων. Η διαφορετική κατανοµή της έκφρασης των mRNAs και 

της πρωτεΐνης των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα συνιστούν ετερογενείς 

πληθυσµούς υποτύπων του υποδοχέα του GABAA σε διαφορετικές εγκεφαλικές 

περιοχές (Persohn και συν., 1992; Wisden και Seeburg, 1992; Wisden και συν., 1992; 

McKernan και Whiting, 1996; Pirker και συν., 2000) µε διαφορετικές φαρµακολογικές  

(Verdoorn και συν., 1990; Korpi και συν., 2002, Fritchy και Brunig, 2003) και 

ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες (Costa, 1998; Rudolph και συν., 2001).  

 

 α-υποµονάδες του GABAA υποδοχέα  

Οι α-υποµονάδες επηρεάζουν την αλληλεπίδραση του GABA µε τις βενζοδιαζεπίνες 

και τα βαρβιτουρικά (Sigel και Buhr, 1997) παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στο ρυθµό 

απευαισθητοποίησης του υποδοχέα, την αποτελεσµατικότητα των ανασταλτικών 

µετασυναπτικών δυναµικών (Im και συν., 1993β; Gingrich και συν., 1995; Lavoie και 

συν., 1997) καθώς και την κατεύθυνση του ρεύµατος αποκατάστασης (Granja και συν., 

1998).    

 

α1-υποµονάδα 

Η α1-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 55 kDa (Kralic και συν., 

2002) και έχει δειχθεί ότι µέσω αυτής της υποµονάδας ρυθµίζεται η µυοχαλαρωτική 

καθώς και οι περισσότερες αντιεπιλιπτικές δράσεις της διαζεπάµης (Rudolph και συν., 

1999; McKernan και συν., 2000). Η α1 υποµονάδα του GABAA υποδοχέα επηρεάζει 

την λειτουργία του καναλιού καθώς σε ποντίκια στα οποία δεν εκφράζεται καθόλου 

(Knock-out) έχει δειχθεί ότι το πλάτος των ανασταλτικών ρευµάτων µειώνεται (Vicini 

και συν., 2001), και τα ρεύµατα αυτά γίνονται πιο αργά (slower) και λιγότερο 

αποτελεσµατικά  (Vicini και συν., 2001; Golstein και συν., 2002) 

  Το mRNA της α1-υποµονάδας είναι ευρέως κατανεµηµένο σε όλο τον 

εγκέφαλο. Σε υψηλότερα επίπεδα συναντούµε την έκφραση του στον φλοιό, την 
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παρεγκεφαλίδα και τον ιππόκαµπο. Συγκεκριµένα στον ιππόκαµπο η έκφραση του 

mRNA της α1-υποµονάδας είναι µέγιστη στην CA1 και τη CA3 περιοχή επίσης στην 

µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας (DG) ενώ σε µικρότερα επίπεδα συναντούµε 

την έκφραση του mRNA της α1 υποµονάδας στην CA2 περιοχή. 

Η πρωτεΐνη για την α1-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται έντονα σε 

όλες τις περιοχές του ιπποκάµπου (CA1, CA2, CA3) στις στιβάδες των δενδριτών 

(oriens-radiatum) στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας καθώς και στους  

ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997).   

  

α2-υποµονάδα 

Η α2-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 53 kDa (kralic και συν., 

2002) και έχει δειχθεί ότι µέσω αυτής της υποµονάδας ασκεί την αγχολυτική της δράση 

η διαζεπάµη (Rudolph και συν., 1999; McKernan και συν., 2000). Η α2 υποµονάδα έχει 

έντονη έκφραση κατά την εµβρυϊκή ηλικία (Poulter και συν., 1992). 

 Η α2-υποµονάδα συναντάται σε υψηλή έκφραση στα βασικά γάγγλια την 

αµυγδαλή και τον ιππόκαµπο ενώ ελάχιστα την συναντούµε στην παρεγκεφαλίδα και το 

θάλαµο. Στον ιππόκαµπο µεγαλύτερη έκφραση έχει στη CA3 περιοχή και στη µοριώδη 

στιβάδα της οδοντωτής έλικας (DG) ενώ µικρότερη είναι η έκφραση του mRNA της 

στην CA1 περιοχή τέλος σε ακόµα µικρότερα επίπεδα κυµαίνεται η έκφραση του 

mRNA της στην CA2 περιοχή. 

Η πρωτεΐνη για την α2-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται σε όλες 

τις περιοχές του ιππόκαµπου (CA1, CA2, CA3) στις στιβάδες των δενδριτών (oriens-

radiatum) στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας ενώ δεν εκφράζεται καθόλου 

στους  ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997).    

 

α4-υποµονάδα  

Η α4-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 64 kDa (Kern and 

Sieghart, 1994; Khan και συν., 1996b) και έχει τη µεγαλύτερη κυτοπλασµατική θηλιά 

σε σχέση µε τις άλλες υποµονάδες  του GABAA υποδοχέα (Ymer και συν., 1989; 

Wisden και συν., 1991; Yang και συν., 1995; Wafford και συν., 1996). 

Ανοσοϊστοχηµικές µελέτες υποδεικνύουν υψηλή κατανοµή της α4-υποµονάδας στον 

ιπποκάµπειο σχηµατισµό, στο ραβδωτό και στο θάλαµο, ενώ χαµηλότερα επίπεδα 

εντοπίζονται στον εγκεφαλικό φλοιό, στον οσφρητικό βολβό και στην παρεγκεφαλίδα. 
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Ελάχιστα είναι τα επίπεδα έκφρασης της α4-υποµονάδας σε περιοχές του µεσεγκεφάλου  

καθώς και στο εγκεφαλικό στέλεχος (Benke και συν., 1997).  

Η πρωτεΐνη για την α4-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται έντονα 

στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας του ιπποκάµπου και λιγότερο στις 

στιβάδες των δενδριτών (oriens-radiatum) της CA1 περιοχής ενώ δεν εκφράζεται 

καθόλου στους  ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997).   

Οι α4-υπότυποι του GABAA υποδοχέα δεν είναι ευαίσθητοι στη διαζεπάµη και 

δεν φέρουν υψηλής συγγένειας θέση δέσµευσης για τις κλασσικές βενζοδιαζεπίνες (π.χ 

CL 218872, βCCM, zolpidem),  παρουσιάζουν όµως µεγάλη συγγένεια σε άλλα µόρια 

που δεσµεύονται στη θέση δέσµευσης των βενζοδιαζεπινών (π.χ Ro 15-4513, 

bretazenil) (Lüddens και συν., 1990; Wisden και συν., 1991; Yang και συν., 1995; 

Gunnerson και συν., 1996; Knoflach και συν., 1996; Scholze και συν., 1996; Wafford 

και συν., 1996).  

 

α5-υποµονάδα 

Η α5-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 54 kDa (Kralic και συν., 

2002) λόγω της θέσης της στο δενδριτικό πεδίο των πυραµιδικών κυττάρων του 

ιπποκάµπου (Sur και συν., 1999) παίζει σηµαντικό ρόλο στο να ρυθµίζει την 

διεγερσιµότητα των δενδριτών (Wei W και συν., 2004). Επίσης έχει δειχθεί ότι µύες 

στους οποίους απουσιάζει η α5-υποµονάδα η ικανότητα για µνήµη και για µάθηση 

εµφανίζεται αυξηµένη (Collinson και συν., 2002; Crestani και συν., 2002) ενώ το 

πλάτος των IPSCs µειώνεται (Collinson και συν., 2002).  Πρόσφατες µελέτες έχουν 

δείξει την έκφραση της α5-υποµονάδας και σε εξωσυναπτικούς υποδοχείς όπου 

φαίνεται να συµµετέχει στην τονική αναστολή (Caraiscos και συν., 2004)   

  Η α5-υποµονάδα συναντάται σε υψηλή έκφραση στoν οσφρητικό φλοιό και 

στην CA1 περιοχή του ιπποκάµπου, ενώ µικρότερη είναι η έκφραση της στην 

παρεγκεφαλίδα και το θάλαµο. Στον ιππόκαµπο η πιο έντονη έκφραση της 

συγκεκριµένης υποµονάδας είναι στην CA1 (oriens-radiatum) και στη  CA2 περιοχή 

(oriens-radiatum) ενώ µικρότερη είναι η έκφραση στην CA3 περιοχή (oriens-radiatum)  

και ελάχιστη στην οδοντωτή έλικα (DG) . 

Η πρωτεΐνη για την α5-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται έντονα σε 

όλες τις περιοχές του ιπποκάµπου (CA1, CA2, CA3) στις στιβάδες των δενδριτών 

(oriens-radiatum) λιγότερο στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας,  ενώ δεν 
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εκφράζεται καθόλου στους ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 

1997). 

 

β-υποµονάδες του GABAA υποδοχέα 

Οι β-υποµονάδες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην δέσµευση του GABA στον 

υποδοχέα καθώς και στη ρύθµιση των ιδιοτήτων του καναλιού των ιόντων χλωρίου. 

Φαίνεται να είναι υπεύθυνες επίσης για την επιλεκτικότητα των ιόντων (Jensen και 

συν., 2002). Οι β υποµονάδες έχει δειχθεί ότι είναι υπεύθυνες και για την υποκυτταρική 

τοποθέτηση των GABAA υποδοχέων (Benke και συν., 1992; Connolly και συν., 1996). 

Παλιότερες µελέτες υποδηλώνουν ότι η υψηλής συγγένεια θέση δέσµευσης της [3H]-

muscimol βρίσκεται στη διεπιφάνεια µεταξύ των α- και β-υποµονάδων (McKernan και 

Whiting, 1996). 

 

β1- υποµονάδα 

Η β1-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 50/60 kDa (kralic και 

συν., 2002) που παίζει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των ιδιοτήτων του καναλιού των 

ιόντων χλωρίου και συγκριτικά µε τις άλλες β υποµονάδες επιτρέπει στο κανάλι να 

µένει το µικρότερο χρόνο ανοικτό (Ymer και συν., 1989). 

  Η β1-υποµονάδα συναντάται σε υψηλή έκφραση στoν φλοιό, τα βασικά γάγγλια 

και τον ιππόκαµπο, ενώ µικρότερη έκφραση έχει στην παρεγκεφαλίδα και το θάλαµο. 

Στον ιππόκαµπο η πιο έντονη έκφραση της συγκεκριµένης υποµονάδας είναι στην 

CA3, στη CA2 περιοχή και στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας (DG)., ενώ η 

έκφραση στην CA1 περιοχή είναι σχετικά µικρότερη. 

Η πρωτεΐνη για την β1-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται έντονα σε 

όλες τις περιοχές του ιπποκάµπου (CA1, CA2, CA3) στις στιβάδες των δενδριτών 

(oriens-radiatum) στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας ενώ δεν εκφράζεται 

στους ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997). 

 

β2- υποµονάδα 

Η β2-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 52 kDa (kralic και συν., 

2002) έχει την ικανότητα να αφήνει το κανάλι του χλωρίου ανοικτό περισσότερο χρόνο 

από την β1 και λιγότερο από την β3 (Ymer και συν., 1989). 
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  Η β2-υποµονάδα συναντάται σε υψηλή έκφραση στoν φλοιό, τα βασικά 

γάγγλια, το θάλαµο, την παρεγκεφαλίδα, και τον ιππόκαµπο. Στον ιππόκαµπο έντονη 

είναι η έκφραση της συγκεκριµένης υποµονάδας στην CA1, τη CA3 περιοχή και τη 

µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας (DG). Σε µικρότερα επίπεδα εντοπίζεται στην 

CA2 περιοχή.  

Η πρωτεΐνη για την β2-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται στην CA1 

περιοχή του ιπποκάµπου στις στιβάδες των δενδριτών (oriens-radiatum) καθώς και στις 

στιβάδες της οδοντωτής έλικας ενώ έντονη είναι η έκφραση της και στους 

ενδονευρώνες. ∆εν εκφράζεται τέλος σε όλες τις στιβάδες των CA2 και CA3 περιοχών 

του ιπποκάµπου (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997). 

 

β3- υποµονάδα 

Η β3-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 54 kDa (kralic και συν., 

2002) έχει την ικανότητα να αφήνει το κανάλι του χλωρίου ανοικτό περισσότερο χρόνο 

από τις άλλες υποµονάδες της β-οικογένειας (Ymer και συν., 1989). Επίσης σε 

πειράµατα σηµειακών µεταλλάξεων που έχουν γίνει στην β3 έχει δειχθεί ότι η αλλαγή 

σε 5 αµινοξέα µεταξύ της περιοχής M1 και M2 αλλάζει την ικανότητα για την επιλογή 

ιόντων στο κανάλι και αντί για ανιόντα εισέρχονται στο κύτταρο κατιόντα (Jensen και 

συν., 2002). Έχει δειχθεί επίσης ότι όταν η β3 υποµονάδα του GABAA υποδοχέα δεν 

εκφράζεται καθόλου (Knock-out) οι µύες εµφανίζουν επιληψία (Homanics και συν., 

1997; DeLorey και συν., 1998).  

Η β3-υποµονάδα συναντάται σε υψηλή έκφραση στoν φλοιό, τα βασικά 

γάγγλια, τον ιππόκαµπο, τον υποθάλαµο, στα κοκκιώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας 

ενώ µικρότερη είναι η έκφραση της και στο θάλαµο. Στον ιππόκαµπο η έκφραση της 

συγκεκριµένης υποµονάδας είναι έντονη στη µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας 

(DG) και σχετικά µικρότερη στη CA1 και τη CA3 περιοχή ενώ ακόµα µικρότερα είναι 

τα επίπεδα έκφρασης της στην CA2 περιοχή.  

Η πρωτεΐνη για την β3-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται σε όλες 

τις περιοχές του ιπποκάµπου (CA1, CA2, CA3) στις στιβάδες των δενδριτών (oriens-

radiatum) στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας ενώ δεν εκφράζεται καθόλου 

στους  ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997).    
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γ-υποµονάδες του GABAA υποδοχέα 

Οι γ-υποµονάδες είναι απαραίτητες για τη δέσµευση των βενζοδιαζεπινών 

(McKernan και Whiting, 1996). Οι γ1- και η γ3-υποµονάδες εντοπίζονται σε ορισµένες 

εγκεφαλικές περιοχές σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την γ2-υποµονάδα είναι 

λοιπόν πιθανό υποδοχείς που περιέχουν τους αβ- ή τους αδ- συνδυασµούς υποµονάδων, 

να περιέχουν επιπλέον και γ1-, γ2- ή γ3-υποµονάδες (Laurie και συν., 1992a; Wisden και 

συν., 1992). Στον κεντρικό αµυγδαλοειδή πυρήνα η έκφραση του mRNA της γ2-

υποµονάδας σε σχέση µε την γ1-υποµονάδα είναι µικρότερη ενώ το ίδιο συµβαίνει και 

στον κεντρικό γονατώδη πυρήνα σε σχέση µε τη γ3-υποµονάδα (Laurie και συν., 1992a; 

Wisden και συν., 1992). Τα προϊόντα επίσης του εναλλακτικού µατίσµατος για την γ2-

υποµονάδας (γ2L- και γ2S-) στον εγκέφαλο κατανέµονται διαφορετικά έτσι υπάρχουν 

εγκεφαλικές περιοχές που εκφράζουν είτε το γ2L- ή το γ2S-µετάγραφο ή και τα δυο 

(Glencorse και συν., 1992; Miralles και συν., 1994).  

 

γ2-υποµονάδες 

Η γ2-υποµονάδα είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 46 kDa (kralic και συν., 

2002) η οποία φαίνεται να ενισχύει την δέσµευση του GABA στον υποδοχέα του 

(Lorez και συν., 2000) επίσης είναι απαραίτητη για τη συναπτική άθροιση των GABAA 

υποδοχέων (Essrich και συν., 1998). Η επιλεκτική αναστολή της έκφρασης του mRNA 

της γ2 υποµονάδας οδηγεί σε αυθόρµητες επιληπτικές κρίσεις (Karle και συν., 1998). Η 

θέση δέσµευσης των βενζοδιαζεπινών στο σύµπλοκο του GABAΑ υποδοχέα είναι 

µεταξύ των α- και γ- υποµονάδων (Smith και Olsen, 1994). 

 Η γ2-υποµονάδα συναντάται σε υψηλή έκφραση στoν φλοιό, την αµυγδαλή, τον 

υποθάλαµο, στην παρεγκεφαλίδα και τον ιππόκαµπο, ενώ µικρότερη είναι η έκφραση 

της στο θάλαµο. Στον ιππόκαµπο η έκφραση της συγκεκριµένης υποµονάδας είναι 

έντονη στη µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας (DG) ενώ σχετικά µικρότερη είναι 

η έκφραση της στη CA1 τη CA3 και την CA2 περιοχή.  

Η πρωτεΐνη για την γ2-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται σε όλες 

τις περιοχές του ιπποκάµπου (CA1, CA2, CA3) στις στιβάδες των δενδριτών (oriens-

radiatum) σε όλες τις στιβάδες της οδοντωτής έλικας, επίσης έντονα εκφράζεται και 

στους ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992; Sperk και συν., 1997).    
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δ-υποµονάδα 

Η δ-υποµονάδα εκφράζεται έντονα µόνο σε ορισµένες εγκεφαλικές περιοχές 

όπως τα κοκκιώδη κύτταρα της παρεγκεφαλίδας τα κοκώδη κύτταρα της οδοντωτής 

έλικας του ιπποκάµπου, και στο θάλαµο (Benke και συν., 1991; Wisden και συν., 1992; 

Laurie και συν., 1992). Χαµηλότερη έκφραση της παρατηρείται στον υποθάλαµο και 

τον οσφρητικό βολβό (Laurie και συν., 1992). Πειράµατα µε ΄΄In situ΄΄ υβριδισµό 

έδειξαν ότι τόσο το mRNA της δ- όσο και ης γ2-υποµονάδας εκφράζεται στους 

νευρώνες δηµιουργώντας όµως διαφορετικούς πληθυσµούς GABAA υποδοχέων µε 

ξεχωριστά φαρµακολογικά χαρακτηριστικά τους συναπτικούς (γ2) και τους 

εξωσυνατπικούς (δ) υποδοχείς (Shivers και συν., 1989) αργότερα αποδείχθηκε ότι η δ- 

και η γ2-υποµονάδα δεν συνεκφράζονται στον ίδιο υπότυπο (Quirk και συν., 1995; 

Araujo και συν., 1998).  

Η πρωτεΐνη για την δ-υποµονάδα του GABAA υποδοχέα εκφράζεται σε όλες τις 

περιοχές του ιπποκάµπου (CA1, CA2, CA3) στις στιβάδες των δενδριτών (oriens-

radiatum) έντονα στην µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής έλικας ενώ µικρότερη έκφραση 

έχει στους ενδονευρώνες (Persohn και συν., 1992;  Sperk και συν., 1997).  

     

ε-υποµονάδα 

Η ε-υποµονάδα έχει πολύ περιορισµένη κατανοµή στον εγκέφαλο η έκφραση 

του mRNA της εντοπίζεται µόνο στον υποθάλαµο και στην πύλη (hilus) της οδοντωτής 

έλικας του ιππόκαµπου (Whiting και συν., 1997). Η ε-υποµονάδα φαίνεται να 

συνδυάζεται µε τις α1-, α2-, β2-υποµονάδες (Whiting και συν., 1997). Οι υποδοχείς 

αυτοί δεν ρυθµίζονται από τις βενζοδιαζεπίνες και απευαισθητοποιούνται πολύ 

γρήγορα ενώ η αγωγιµότητα αυτού του υποτύπου είναι διαφορετική από αυτή των 

α1β3γ2 και α1β3δ υποτύπων (Korpi και συν., 1995). 

 

π-υποµονάδα 

Η π-υποµονάδα απαντάται σε χαµηλά επίπεδα στον εγκέφαλο (φλοιό, 

ιππόκαµπο) και σε υψηλά επίπεδα σε  περιφερειακά όργανα του ανθρώπινου 

οργανισµού (µήτρα, πνεύµονες, θύµος αδένας)  (Hedblom και Kirkness, 1997). 

Πειράµατα δέσµευσης έδειξαν ότι ανασυνδυασµένοι υποδοχείς που φέρουν την π-

υποµονάδα δεν είναι ευαίσθητοι στις βενζοδιαζεπίνες (Hedblom και Kirkness, 1997). 
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 θ-υποµονάδα 

Η θ-υποµονάδα έχει παρόµοια δοµή µε αυτήν της β-υποµονάδας, αλλά διαφέρει 

στις ιδιότητες που δίνει στους διαύλους των οποίων τη συγκρότηση συµµετέχει 

(Bonnert και συν., 1999). Εκφράζεται ισχυρά στη µέλαινα ουσία και στο ραβδωτό των 

πρωτευόντων ενώ απουσιάζει τελείως από την παρεγκεφαλίδα. Η θ-υποµονάδα 

εντοπίζεται κυρίως σε ιστούς µε κατεχολαµίνες και συνδυάζεται κυρίως  µε τις α2- και 

γ1-υποµονάδες. Ο υπότυπος α3β1γ1θ φαίνεται να επηρεάζεται από τις βενζοδιαζεπίνες, 

τη pentobarbital και τα νευροστεροειδή (Costa και συν., 2002). 

Υποµονάδες των GABAA υποδοχέων απαντούν, επίσης, και σε µη νευρικά 

κύτταρα, όπως στα αστροκύτταρα (Bender και Hertz, 1987; Bormann και Kettenman, 

1988; Bovolin και συν., 1992) και στα κύτταρα γλοίας Bergmann (Laurie και συν., 

1992a). Επιπλέον, GABAA υποδοχείς έχουν αναγνωριστεί και σε διάφορους 

περιφερειακούς ιστούς (Erdö και Wolff, 1990; Bertrand και Galligan, 1992). 

 

Συνέκφραση των mRNAs των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα  
        Το πρότυπο έκφρασης για ορισµένες υποµονάδες είναι κοινό στον εγκέφαλο 

δηµιουργώντας υποτύπους µε συγκεκριµένες ιδιότητες (Fritchy and Brunig, 2003). 

Στον ιππόκαµπο έχει παρατηρηθεί συνέκφραση για τα mRNAs των α1-, και β2-

υποµονάδων καθώς και για τα mRNAs των α2- και β1-, β3-υποµονάδων (Benke και 

συν., 1994; Fritschy και συν., 1994; Nusser και συν., 1996; Somogyi και συν., 1996; 

Ramadan και συν., 2003). Επίσης τα mRNAs της α4- και της δ-υποµονάδας, φαίνεται 

να συνεκφράζονται στα κοκκιώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας του ιππόκαµπου και 

στην παρεγκεφαλίδα (Sur και συν., 1999). 

         Ανοσοϊστοχηµικές µελέτες έχουν δείξει για την α4-υποµονάδα ότι µπορεί να 

συνεκφράζεται µε τις α1-, α2-, α3-, β2/3- και γ2-υποµονάδες, αλλά όχι και µε τις α5-, γ1- 

και γ3-υποµονάδες (Benke και συν., 1997). Πιο ειδικά στον ιππόκαµπο υπάρχει έντονη 

ανοσοαντίδραση της α4-υποµονάδας µε τις α1-, α2-, β2/3- και γ2-υποµονάδες, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι οι α4-υποδοχείς µπορεί να είναι και ετερογενείς πληθυσµοί (Jones 

και συν., 1997; Mihalek και συν., 1999; Sur και συν., 1999). Στον εγκεφαλικό φλοιό η 

µεγαλύτερη ανοσοαντίδραση που παρατηρείται για την α4-υποµονάδα είναι µε τις α3- 

και γ2-υποµονάδες ενώ στον οσφρητικό βολβό  έντονη ανοσοαντίδραση έχει δειχθεί 

µόνο µε τις α3- και β2/3-υποµονάδες (Benke και συν., 1997).  
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Επιληψία και υποµονάδες του GABAA υποδοχέα 
Σε πειραµατικά µοντέλα επιληψίας κροταφικού λοβού έχει βρεθεί σε διάφορες 

εγκεφαλικές περιοχές και στον ιππόκαµπο να εµφανίζονται αλλαγές στην έκφραση των 

υποµονάδων του GABAA υποδοχέα (Kang και συν., 1991; Tsunashima και συν., 1997; 

Brooks-Kayal και συν., 1998; Esclapez και συν., 2003). Συνήθως εµφανίζονται αλλαγές 

στον αριθµό των GABAA υποδοχέων καθώς και φαρµακολογικές αλλαγές οι οποίες 

υποδεικνύουν ότι η συγκρότηση των GABAA υποδοχέων είναι διαφορετική πρίν και 

µετά τις επιληπτικές κρίσεις (Schwarzer και συν., 1997; Fritschy και συν., 1999).  

Τελευταίες µελέτες εµπλέκουν πλέον άµεσα της δυσλειτουργίες των 

υποµονάδων του GABAA υποδοχέα µε την έκφραση φαινοτύπου επιληψίας καθώς έχει 

δειχθεί ότι µετάλλαξη στην α1 (Cossete και συν., 2002; Mulley και συν., 2003; 

Macdonald και συν., 2004), την α2 (Mulley και συν., 2003), την γ2 (Baulac και συν., 

2001; Kang και Macdonald, 2004; Macdonald και συν., 2004)  και την δ  υποµονάδα 

(Macdonald και συν., 2004) του GABAA υποδοχέα συσχετίζεται µε την επιληψία στον 

άνθρωπο.  

Σε πειραµατικά µοντέλα έχει δειχθεί ότι ποντίκια στα οποία δεν εκφράζεται η 

β3 εµφανίζουν επιληψία (Homanics και συν., 1997; DeLorey και συν., 1998) ενώ όταν 

προκληθεί αναστολή της έκφρασης του mRNA της γ2 υποµονάδας του GABAA 

υποδοχέα το ποντίκι εµφανίζει επιληπτικές κρίσεις (Karle και συν., 1998; Lorez και 

συν., 2000). Τέλος σε ποντίκια στα οποία λείπει τελείως η α1 υποµονάδα (Kock-out) τα 

επίπεδα της α2 υποµονάδας αυξάνουν και το ζώο έχει αυξηµένη πιθανότητα να 

εµφανίζει επιληπτικές κρίσεις (Poulter και συν., 1999; Kralic και συν., 2002). 

 

Η Θέση ∆έσµευσης  Άλλων Μορίων Στους GABAA Υποδοχείς 
 

ΒΕΝΖΟ∆ΙΑΖΕΠΙΝΕΣ 

Η θέση δέσµευσης των βενζοδιαζεπινών στο σύµπλοκο του GABAA υποδοχέα 

είναι µεταξύ α- και γ- υποµονάδων (Smith και Olsen, 1994).  

Οι βενζοδιαζεπίνες φαίνεται να ενισχύουν την GABAεργική λειτουργία, 

πιθανώς αυξάνοντας τη σύζευξη του υποδοχέα µε το κανάλι ιόντων χλωρίου, παρά 

αυξάνοντας την συγγένεια του GABA µε τον GABAA υποδοχέα (Edgar και Schwartz, 

1992). Με ηλεκτροφυσιολογικά πειράµατα φαίνεται ότι οι βενζοδιαζεπίνες προκαλούν 

µια αυξηµένη συχνότητα του επαγόµενου από το GABA ανοίγµατος του καναλιού των 
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ιόντων χλωρίου (Study και Barker, 1981). Αυτό µπορεί να καθιστά ικανό ένα µόριο 

GABA να ανοίγει το κανάλι των ιόντων χλωρίου και να ενισχύει, έτσι, το επαγόµενο 

από το GABA άνοιγµα του καναλιού των ιόντων χλωρίου σε χαµηλότερες 

συγκεντρώσεις του GABA. 

Η δράση του GABA στον  GABAA υποδοχέα τροποποιείται από την δέσµευση 

των βενζοδιαζεπινών οι οποίες έχουν επιπλέον θέση δέσµευσης στον GABAA υποδοχέα 

και η δράση τους οδηγεί σε αύξηση της εισόδου των ιόντων χλωρίου Εικόνα 16. Έχει 

δειχθεί ότι η πρόσδεση µιας βενζοδιαζεπίνη είναι ισχυρότερη στον υποδοχέα εάν 

προηγούµενος έχει προσδεθεί GABA σε αυτόν. Όταν το GABA έχει προσδεθεί οι 

βενζοδιαζεπίνες αυξάνουν την συχνότητα µε την οποία ανοίγει το κανάλι των ιόντων 

χλωρίου (Sieghart και συν., 1995). 

Ο φαρµακολογικός διαχωρισµός των υποτύπων του GABAΑ υποδοχέα γίνεται 

µε την βοήθεια της zolpidem (υπνωτικό) η οποία δεσµεύεται στην θέση των 

βενζοδιαζεπινών στον υποδοχέα του GABAΑ. Οι υπότυποι του GABAΑ υποδοχέα 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό συγγένειας που εµφανίζουν για 

το παραπάνω σκεύασµα: Τύπου Ι  οι οποίοι έχουν µεγάλη συγγένεια για τη zolpidem 

(α1-υπότυποι), οι Τύπου ΙΙ  που έχουν ενδιάµεση συγγένεια για την zolpidem (α2/α3-

υπότυποι) και οι Τύπου ΙΙΙ οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συγγένεια για τη zolpidem (α5-

υπότυποι) (Puia και συν., 1991; Benavides και συν., 1993; Lüddens και συν., 1994). 

 
Εικόνα 16  
Σχηµατική παράσταση του GABAΑ όπου φαίνονται οι υποµονάδες που συνιστούν το σύµπλοκο του 

καθώς και η θέση δέσµευσης του µορίου του GABA και άλλων µορίων τα οποία επηρεάζουν το άνοιγµα 

του καναλίου και την είσοδο ιόντων χλωρίου (Whiting, 2003). 
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ΠΙΚΡΟΤΟΞΙΝΗ  

Η πικροτοξίνη (TBPS-υψηλή συγγένεια για τη θέση δέσµευσης της 

picrotoxinin) ανταγωνίζεται το επαγόµενο από το GABA άνοιγµα των καναλιών των 

ιόντων χλωρίου (Olsen, 1982; Bormann, 1988; Casida, 1993; Nagata και Narashi, 

1994). Ο µηχανισµός της αναστολής του GABAA υποδοχέα από την πικροτοξίνη 

απαιτεί το κανάλι να είναι ανοικτό καθώς η θέση δέσµευσης της πικροτοξίνης 

βρίσκεται µέσα στο κανάλι χλωρίου και είναι ξεχωριστή από την θέση στην οποία 

δεσµεύεται το GABA (Inoue και Akaine, 1988; Inomata και συν., 1988). Έχει 

αποδειχθεί ότι µεταλλάξεις κοντά στο κέντρο της Μ2 περιοχής (T246F cell) στην α1 ή 

στην β2 ή στην γ2 υποµονάδα προκαλούσαν στον ανασυνδυασµένο υποδοχέα 

συµπεριφορά µη ευαίσθητη στην πικροτοξίνη (Gurley και συν., 1995; Akabas και Xu, 

1995). 

Ο βαθµός δέσµευσης του [35S]-TBPS (αγωνιστής της πικροτοξίνη) παρουσία 

του GABA αντικατοπτρίζει τη λειτουργική κατάσταση του GABAA υποδοχέα καθώς η 

υψηλή συγγένεια δέσµευση του TBPS µπορεί να σχετίζεται µε την κλειστή 

διαµόρφωση του καναλιού των ιόντων χλωρίου (Gee, 1988). Η πικροτοξίνη µπλοκάρει 

τα µέσω GABA-ενεργοποιηµένα ρεύµατα ενεργώντας στην θέση του πόρου του 

καναλιού αλλά δεν αναστέλλει από µόνη της φυσιολογικά το ρεύµα (Akabas και Xu, 

1995).  

 

ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ 

Τα βαρβιτουρικά είναι µια οµάδα φαρµάκων η οποία έχει υπνωτική, 

σπασµολυτική και καταπραϋντική δράση. Η δράση των βαρβιτουρικών προκαλείται 

µέσω ενίσχυσης των δράσεων του GABA, καθώς η µέση διάρκεια της ανοικτής  

διαµόρφωσης του διαύλου των ιόντων χλωρίου αυξάνει, χωρίς να µεταβάλλεται η 

αγωγιµότητα του υποδοχέα ή η συχνότητα ανοίγµατος του καναλιού (Study και Barker, 

1981; MacDonald και Twyman, 1992; Macdonald και Olsen, 1994). Το ποίο γνωστό 

από τα βαρβιτουρικά είναι η pentobarbital καθώς και τα παράγωγα της phenobarbital 

και secobarbital. Η pentobarbital έχει τρεις κύριες επιδράσεις στην ανάπτυξη των 

ρευµάτων που δηµιουργούνται από το GABA. Χαµηλές συγκεντρώσεις Phenobarbital 

ενισχύουν τα µέσω GABA-δηµιουργούµενα ρεύµατα ενώ αντίθετα µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις της προκαλούν καταστολή τέτοιου είδους ρευµάτων. Έχει επίσης 

δειχθεί ότι η pentobarbital ενεργοποιεί άµεσα τον GABAΑ υποδοχέα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις (>50 µΜ) και είναι ικανή να ανοίξει το κανάλι ιόντων χλωρίου του 
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GABAA υποδοχέα απουσία του GABA (Bormann, 1988; Inomata και συν., 1988; 

Franks και Lieb, 1994). Αυτές οι διακριτές επιδράσεις των βαρβιτουρικών 

υποδηλώνουν την ύπαρξη τουλάχιστον δύο θέσεων αλληλεπίδρασης των 

βαρβιτουρικών µε τους GABAA υποδοχείς (Olsen, 1982; Akaike και συν., 1987; 

Macdonald και Olsen, 1994). 

Το ρυθµιστικό αποτέλεσµα που προκαλεί σε ρεύµατα που δηµιουργούνται από 

το GABA η pentobarbital δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την στοιχειοµετρία σε 

υποµονάδες του υποδοχέα (DeLorey και Olsen, 1992) όµως τελευταίες µελέτες έχουν 

δείξει ότι πιθανώς η β υποµονάδα του GABA υποδοχέα µπορεί να επηρεάζει την δράση 

της pentobarbital  (Harris και συν., 1995) επίσης έχει δειχθεί άµεσα τα αποτελέσµατα 

της δράσης της pentobarbital επηρεάζονται περισσότερο από τον τύπο της β 

υποµονάδας που υπάρχει στο πενταµερές του υποδοχέα παρά από τον τύπο της α 

υποµονάδας  (Thompson και συν., 1996). 

 

ΣΤΕΡΟΕΙ∆Η 

Τα στεροειδή (alphaxalone, progesterone, deoxycorticosrerone) σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις (30-300 nM) ενισχύουν την επαγόµενη από το GABA ροή των ιόντων 

χλωρίου (Majewska, 1992; Kokate και συν., 1994). Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις (>1 

µΜ) µπορούν να επάγουν το άµεσο άνοιγµα του καναλιού των ιόντων χλωρίου του 

GABAA υποδοχέα, το οποίο αναστέλλεται από τη µπικουκουλίνη (Callachan και συν., 

1987; Cotrell και συν., 1987; Majewska, 1992) υποδεικνύοντας ότι τα στεροειδή έχουν  

τουλάχιστον δύο διαφορετικές θέσεις αλληλεπίδρασης µε τους GABAA υποδοχείς.  

Τα στεροειδή δρουν στους GABAA υποδοχείς αυξάνοντας τόσο τη συχνότητα 

όσο και τη διάρκεια ανοίγµατος του καναλιού των ιόντων χλωρίου (Peters και συν., 

1988). Επίσης τα µόρια αυτά ενισχύουν τη δέσµευση του αγωνιστή ([3H]-muscimol) 

των GABAA υποδοχέων αυξάνοντας τον αριθµό των θέσεων δέσµευσης της (Harrison 

και συν., 1987; Lopez-Colome και συν., 1990) καθώς και τη συγγένεια του αγωνιστή 

([3H]-flunitrazepam) στην θέση δέσµευσης των βενζοδιαζεπινών (Schumacher και 

McEwen, 1989; Majewska, 1992).  

Πειραµατικά δεδοµένα υποδηλώνουν ότι η θέση δέσµευσης των στεροειδών 

είναι διακριτή από τις θέσεις δέσµευσης του GABA, των βενζοδιαζεπινών, των 

βαρβιτουρικών και του TBPS. Οι θέσεις δράσεις των στεροειδών φαίνεται να 

βρίσκονται στο εξωκυττάριο τµήµα του GABAA υποδοχέα, επειδή ενδοκυτταρικά 
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χρησιµοποιούµενα στεροειδή δεν έχουν ευδιάκριτες επιδράσεις στους GABAA 

υποδοχείς (Lambert και συν., 1990). 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ 

H αιθανόλη έχει κάποιες από τις ιδιότητες των βαρβιτουρικών και των 

βενζοδιαζεπινών καθώς εκδηλώνει σπασµολυτική, αγχολυτική και καταπραϋντική 

δράση (Nakahiro και συν., 1991).  

Η αιθανόλη επάγει τη GABAεργική νευροδιαβίβαση, ενισχύοντας ρεύµατα τα 

οποία έχουν προκληθεί από το GABA (Wafford και συν., 1991). Επάγει επίσης την 

πραγµατοποιούµενη από το GABA, µεταφορά των ιόντων 36Cl- σε καλλιέργειες 

νευρώνων (Mehta και Ticku, 1988; Nakahiro και συν., 1991), καθώς και σε εγκεφαλικά 

συναπτοσώµατα επίµυων (Suzdak και συν., 1986). Aποτελέσµατα κινητικών µελετών 

δεν δείχνουν καµία άµεση σύνδεση µεταξύ της αιθανόλης και του GABAA υποδοχέα. 

Έτσι, η αιθανόλη δεν µεταβάλλει τη δέσµευση του [3H]-GABA ή αγωνιστών των 

βενζοδιαζεπινών στις εγκεφαλικές µεµβράνες (Ticku, 1990).  

Ηλεκτrοφυσιολογικές µελέτες δείχνουν ότι η αιθανόλη σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις (1 έως 50 mM) δεν προκαλεί την ίδια αντίδραση, στις επαγόµενες από 

το GABA διαδικασίες (Ticku, 1990; Nakahiro και συν., 1991; Proctor και συν., 1992; 

Reynolds και συν., 1992). Το παραπάνω γεγονός υποδηλώνει µια αλληλεπίδραση της 

αιθανόλης µε ορισµένους από τους υπότυπους των GABAA υποδοχέων.  

 

Τονική Και Φασική Αναστολή 
Στον εγκέφαλο έχει δειχθεί µε ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες η ύπαρξη δύο 

διακριτών τύπων αναστολής η φασική αναστολή, η οποία πραγµατοποιείται από 

διακριτούς παλµούς υψηλών συγκεντρώσεων του GABA (σε συναπτικούς GABAA 

υποδοχείς), και την τονική (συνεχή) αναστολή, η οποία οφείλεται στη συνεχή 

ενεργοποίηση των εξωσυναπτικών GABAA υποδοχέων από χαµηλές συγκεντρώσεις 

του GABA στον εξωσυναπτικό χώρο (Zoli και συν., 1996; Zoli και συν., 1999). Η 

τονική νευροδιαβίβαση της ενδονευρωνικής επικοινωνίας περιλαµβάνει την διάχυση 

του νευροδιαβιβαστή σε θέσεις δίπλα (0,1 µm–100 µm) από τη θέση απελευθέρωσης 

τους και φυσιολογικά όλων των ειδών τα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα στον 

εγκέφαλο πραγµατοποιούν την παραπάνω λειτουργία (Zoli και Agnati, 1996; Vizi, 

2000; Zoli και συν., 1999).  
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Η τονική και η φασική GABAεργική αναστολή είναι δυο φαρµακολογικά 

διακριτές λειτουργίες τόσο σε ενδογενή, όσο και σε εξωγενή µόρια (Brickley και συν., 

1996). Τα δύο είδη αναστολής µπορεί να επιτελούν τελείως διαφορετικές λειτουργίες 

στον εγκέφαλο και οι µεταβολές στον ένα ή στον άλλο τύπο αναστολής µπορεί να 

έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην διεγερσιµότητα µεµονωµένων νευρώνων και στη 

λειτουργία συνδεδεµένων δικτύων (Brickley και συν., 1996; Wall και Usowicz, 1997; 

Rossi και Hamann, 1998). 

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου αποκαλύφθηκε η ύπαρξη 

εξωσυναπτικών (εκτός συνάψεων) GABAA υποδοχέων στην παρεγκεφαλίδα στο 

θάλαµο και στον εγκεφαλικό φλοιό (Somogyi, 1989; Wisden, 2002; Fritschy, 2003). Οι 

GABAA υποδοχείς µέσω των οποίων πραγµατοποιούνται τα δύο είδη αναστολής 

διαφέρουν ως προς τη µοριακή σύνθεση τους, ως προς τις φαρµακολογικές τους 

ιδιότητες καθώς και ως προς τις κινητικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν το άνοιγµα 

ή το χρόνο απευαισθητοποίησης του διαύλου χλωρίου (Rossi και Hamann, 1998; Mody 

και Nusser, 1992). 

 Ο αριθµός των εξωσυναπτικών υποδοχέων σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 

υπερβαίνει τον αριθµό των συναπτικών υποδοχέων (Nusser και συν., 1995). Οι 

εξωσυναπτικοί υποδοχείς έχουν υψηλότερη συγγένεια (ευαισθησία) για το GABA και 

δεν απευαισθητοποιούνται γρήγορα γι’ αυτό το λόγο είναι σε θέση να εκδηλώνουν 

σηµαντικές επιδράσεις στην κυτταρική διεγερσιµότητα καθώς και την διεγερσιµότητα 

του νευρωνικού κυκλώµατος. (Brickley και συν., 1996; Wall και Usowicz, 1997; Rossi 

και Hamann, 1998).  

Έχει δειχθεί ότι υποδοχείς που έχουν στο σύµπλοκο τους την γ2 υποµονάδα 

συγκεντρώνονται σε συνάψεις καθώς δηµιουργούν δεσµούς µε την γεφυρίνη (gephyrin) 

µια πρωτεΐνη η οποία συγκεντρώνεται µετασυναπτικά, και αποτελεί ένα µόριο 

διάκρισης µεταξύ των συναπτικών και εξωσυναπτικών GABAA υποδοχέων (Essrich και 

συν., 1998; Kneussel και συν., 1999).  

∆ιάφορες µελέτες επίσης υποδηλώνουν ότι οι α4-, α5-, α6- και δ-υποµονάδες 

συνθέτουν τους εξωσυναπτικούς GABAA υποδοχείς. Οι υποµονάδες αυτές 

συνδυάζονται µε άλλες υποµονάδες για τη δηµιουργία λειτουργικών υποδοχέων και οι 

πιο πιθανοί συνδυασµοί στον εγκέφαλο είναι οι: α4βχδ, α5β3γ2/3, α6β2/3δ (McKernan και 

Whiting, 1996). Οι GABAA υποδοχείς που περιέχουν τη δ-υποµονάδα, όπως οι α4βχδ 

υπότυποι, εκδηλώνουν δυναµικά χαµηλού πλάτους, αλλά µε µικρό βαθµό 

απευαισθητοποίησης, ακόµα και παρουσία του GABA (Saxena και MacDonald, 1994), 
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υποδηλώνοντας ότι οι υποδοχείς αυτοί σχετίζονται µε την παραγωγή µακράς διάρκειας 

ανασταλτικών µετασυναπτικών δυναµικών και εποµένως παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

τονική αναστολή (Sur και συν., 1999). Αυτό υποδηλώνεται και από το γεγονός ότι όλοι 

οι GABAA υποδοχείς που περιέχουν τη δ-υποµονάδα βρίσκονται σε εξωσυναπτικές 

θέσεις (Nusser και συν., 1995). Στα πυραµιδικά κύτταρα της CA1 περιοχή του 

διαφραγµατικού ιππόκαµπου η τονική αναστολή πραγµατοποιείται κυρίως µέσω των 

α5-υποτύπων του GABAA υποδοχέα (Brunig και συν., 2002; Caraiscos και συν., 2004) 

στους ενδοενυρώνες της CA1 περιοχή του διαφραγµατικού ιπποκάµπου µέσω των α1βγ 

υποτύπων (Semyanov et al., 2003), στην οδοντωτή έλικα µέσω των α4/β3/δ υποτύπων 

(Nusser Z και συν., 2002; Sun και συν., 2004; Peng Z., 2004) τέλος τονικό ρεύµα έχει 

παρατηρηθεί και στην παρεγκεφαλίδα µέσω των α6δ υποτύπων (Nusser και Mody., 

2002). Για την σύσταση των υποδοχέων στις στιβάδες του κροταφικού ιππόκαµπου δεν 

υπάρχουν µέχρι σήµερα ενδείξεις.    

Το δίκτυο των ενδονευρώνων του GABA είναι υπεύθυνο για να ελέγχει την 

διεγερσιµότητα των διεγερτικών νευρώνων καθώς και συµπεριφορά των ρυθµών 

(Whittington και συν, 1995). Όπως προαναφέρθηκε ο κύριος ανασταλτικός 

νευροδιαβιβαστής του ΚΝΣ είναι το GABA, το οποίο ελέγχει την νευρωνική ηλεκτρική 

δραστηριότητα µέσω δυο µηχανισµών α) στις συνάψεις ενεργοποιεί µετασυναπτικά 

ανασταλτικά ρεύµατα (IPSCs) (κβαντική συναπτική διαβίβαση) και εξωσυναπτικά 

ενεργοποιώντας ένα µικρό αλλά σηµαντικό τονικό ανασταλτικό ρεύµα (Kullman και 

συν., 2005). 

      

Ο Ρόλος Και η Έκφραση Των Πρώιµων Γονιδίων 
Τα τελευταία χρόνια πολλές µελέτες συνδέουν την νευρωνική δραστηριότητα 

µε την έκφραση των πρώιµων γονιδίων (για ανασκόπηση βλέπε Curran και Morgan, 

1995). Τα πρώιµα γονίδια (Immediate Early Genes, IEGs) είναι µια κατηγορία γονιδίων 

των οποίων η έκφραση γίνεται γρήγορα και παροδικά µετά την ενεργοποίηση του 

νευρικού κυττάρου. Η έκφραση των γονιδίων των νευρικών κυττάρων µπορεί να 

επάγεται από πολλούς παράγοντες όπως η απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, και η 

ηλεκτρική δραστηριότητα της κυτταρικής µεµβράνης (Sheng και Greenberg, 1990; 

Gaiddon και συν., 1996; Steiner και Kitai 2000, Svenningsson και συν., 2000). Επίσης 

την έκφραση των πρώιµων γονιδίων προκαλούν και νευροτροφικοί αυξητικοί 

παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο τόσο κατά την ανάπτυξη, όσο και στην επίκτητη 
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πλαστικότητα του νευρικού συστήµατος (Sheng και Greenberg, 1990). Οι αλλαγές στην 

έκφραση των πρώιµων γονιδίων προκαλούνται από αλλαγές στην έκφραση των 

επιπέδων των νευροδιαβιβαστών και των υποδοχέων τους των ιοντικών διαύλων καθώς 

από την επέκταση νευριτών ή αλλαγή στην συναπτική πυκνότητα. Για την 

ενεργοποίηση των πρώιµων γονιδίων δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί σύνθεση 

κάποιας πρωτεΐνης (Davis και συν., 2003). 

Τα πρώιµα γονίδια χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα µε το ρόλο τους (1) 

ρυθµιστικά πρώιµα γονίδια, που κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες αυξάνουν ή 

µειώνουν καταρράκτες γονιδιακής έκφρασης και (2) στα πρώιµα γονίδια που δρουν ως 

ενεργοποιητές και κωδικοποιούν πρωτεΐνες µε πιο ειδικό λειτουργικό ρόλο στην 

σύναψη (Davis και συν., 2003). Τα πρώιµα γονίδια τα οποία συµµετέχουν σε 

λειτουργίες του εγκεφάλου είναι 30-40 από τα οποία περίπου τα 15 έχουν ρόλο 

ρυθµιστικό όπως το το c-fos και το zif-268 ενώ τα υπόλοιπα έχουν ρόλο ενεργοποίητη 

όπως το arg3.1, το Homer και ο BDNF. Τα πρωτεϊνικά προϊόντα των ρυθµιστικών 

πρώιµων γονιδίων κατηγοριοποιούνται ως υποκινητές µεταγραφικών παραγόντων όπως 

ο CREB και ο Elk-1 οι οποίοι ασκούν την δράση τους µε την δυνατότητα που έχουν να 

φωσφορυλιώνονται (Davis και συν., 2003). 

Τα γενικά χαρακτηριστικά των πρώιµων γονιδίων είναι τα εξής: η έκφρασή τους 

είναι χαµηλή ή µη ανιχνεύσιµη σε κύτταρα σε ηρεµία, αλλά επάγεται γρήγορα στο 

επίπεδο της µεταγραφής µέσα σε λεπτά από την ενεργοποίηση από το εξωτερικό 

ερέθισµα. Αυτή η επαγωγή είναι παροδική (transient) και ανεξάρτητη από τη σύνθεση 

νέων πρωτεϊνών, ενώ τα mRNAs αυτών των γονιδίων έχουν πολύ µικρό χρόνο ηµιζωής 

(Davis και συν., 2003). Αντίθετα, η λήξη της µεταγραφής τους απαιτεί τη σύνθεση 

νέων πρωτεϊνών. Τα πρώιµα γονίδια θεωρούνται δείκτες της νευρωνικής 

ενεργοποίησης και σήµερα χρησιµοποιούνται στην ανίχνευση νευρώνων σε λειτουργία 

ή και γενικότερων λειτουργικών νευρωνικών κυκλωµάτων (Steiner και Kitai, 2000, 

Svenningsson και συν., 2000).  

Τα πλέον µελετηµένα πρώιµα γονίδια είναι το c-fos και το zif-268 τα οποία 

αρχικά είχαν αναγνωριστεί ως πρωτοογκογονίδια. Το c-fos ανήκει στην οικογένεια των 

fos πρώιµων γονιδίων τα οποία αναγνωρίζονται ως σηµαντικά εργαλεία αναγνώρισης 

ενεργοποιηµένων κυττάρων ή περιοχών µε υψηλή νευρωνική δραστηριότητα 

(Greenberg και  Ziff 1984; Sagar και συν., 1988; Bullitt, 1990). Σήµερα 4 κύριες 

πρωτεΐνες της οικογένεια των fos πρώιµων γονιδίων αναγνωρίζονται τα c-fos, fosB, 

Fra-1 και Fra-2 (Greenberg και  Ziff 1984; Cohen και Curran 1988; Nishina και συν., 
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1990). Οι πρωτεΐνες αυτές κωδικοποιούνται από γονίδια τα οποία φέρουν 4 εξόνια και 

3 εσόνια (van Straaten και συν., 1983) και σχηµατίζουν οµοδιµερή (fos-fos) ή 

ετεροδιµερή µε µέλος άλλης οικογένειας, του γονιδίου jun (fos-jun). Ο διµερισµός 

γίνεται µέσω ενός συντηρηµένου δεσµού γνωστών περιοχών πλουσίων σε λευκίνη 

“φερµουάρ λευκίνης” (leucine zipper) που υπάρχουν στις Fos και Jun πρωτεΐνες και 

δηµιουργείται ο µεταγραφικός παράγοντας ΑΡ-1 (Tetradecanoyl-Phorbol-Acetate 

response element) µέσω του οποίου επάγεται η µεταγραφή γονιδίων (late genes) τα 

οποία στην συνέχεια προάγουν µακροχρόνιες αλλαγές στον κυτταρικό φαινότυπο 

(Tobin και συν., 1994; Kovacs, 1998; Davis και συν., 2003). Η πρωτεΐνη c-fos έχει 

µοριακό βάρος 55 kDa και χρόνο ηµιζωής 2 ώρες ενώ η παραγωγή της επάγεται άµεσα 

κυρίως µετά από ραγδαίες αλλαγές (Chen και συν., 1997). 

Τα µέλη των οικογενειών fos και jun βρίσκονται κάτω από µετά-µεταφραστικό 

έλεγχο καθώς φέρουν θέσεις φωσφορυλίωσης στις οποίες δεσµεύονται αντίστοιχα η 

fos-ρυθµιστική κινάση και η Jun-Ν τελική κινάση (JNK) (Χυ και συν., 1997). Το 

διµερές ΑΡ-1 που σχηµατίζεται και λειτουργεί ως µεταγραφικός παράγοντας 

αλληλεπιδρά µε µια συγκεκριµένη αλληλουχία (TGACTCA) ή οποία βρίσκεται σε 

περιοχές των ρυθµιστικών γονιδίων και αναλόγως ενεργοποιεί ή αναστέλλει την 

έκφραση τους (Rauscher και συν., 1988). Το σύµπλοκο c-fos/c-jun είναι κυρίως 

διεγερτικό ενώ το c-fos/junΒ είναι ανασταλτικό (Sheng και Greenberg, 1990). 

Τα βασικά επίπεδα έκφρασης του mRNA όπως και της πρωτεΐνης του πρώιµου 

γονιδίου c-fos διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (Hughes και συν., 1992). Έχει δειχθεί 

επίσης ότι η έκφραση του mRNA χρειάζεται µερικά λεπτά για να πραγµατοποιηθεί ενώ 

φτάνει στο µέγιστο της 30 µε 60 λεπτά µετά τον ερεθισµό (Cullican και συν., 1995; 

Kovacs και Sawchenko, 1996). Η έκφραση αντίστοιχα της πρωτεΐνης του c-fos 

εµφανίζει µέγιστη τιµή 1-3 ώρες µετά ενώ 4-6 ώρες µετά τον ερεθισµό η έκφραση της 

πρωτεΐνης εξαφανίζεται σταδιακά (Cullican και συν., 1995; Kovacs και Sawchenko, 

1996). Έχουν επίσης αναφερθεί και περιπτώσεις διφασικής έκφρασης της πρωτεΐνης 

του πρώιµου γονιδίου c-fos  (Ericsson και συν., 1994; Kovacs και Sawchenko, 1996).  

Η ενεργοποίηση του πρώιµου γονιδίου c-fos αντανακλά σε λειτουργική 

δραστηριοποίηση των νευρώνων (Sagar 1988; Duncan 1993) έχει βρεθεί επίσης ότι 

περιοχές που εµφανίζουν έντονη νευρωνική δραστηριότητα δεν εµφανίζουν αύξηση 

στην έκφραση των πρώιµων γονιδίων (Fenelon και συν.,1993; Kaczsmarec και 

Chaudhuri, 1997).  
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Η επαγωγή της έκφρασης του c-fos επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων όπως 

(1) νευροτροφικοί παράγοντες (2) απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών (3) εκπολώσεις 

µεµβράνης (4) αύξηση της εισόδου ιόντων ασβεστίου και αύξηση  του ενδοκυττάριου ή 

ενδοπυρηνικού ασβεστίου (Greenberg και Ziff 1984; Morgan και Curran, 1989; Doucet 

και συν., 1990; Sheng και Greenberg, 1990; Gaiddon και συν., 1996). Οι ρυθµιστικές 

περιοχές του c-fos περιλαµβάνουν πολλές cis-ενεργές περιοχές η οποίες µπορεί να 

ενεργοποιηθούν και να επάγουν την έκφραση του πρώιµου γονιδίου από ανεξάρτητα 

δευτερογενή µονοπάτια όπως αυτό της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA), της 

φωσφολιπάσης C (PKC), της καλµοδουλίνης που δεσµεύει ασβέστιο (CAM) και της  

και της ενεργοποιούµενης από την µίτωση πρωτεϊνικής κινάσης (MAP-κινάσης). Τα 

επίπεδα έκφρασης του c-fos επάγονται όταν αυξάνονται τα επίπεδα του κυκλικού ΑΜΡ 

και αυτό γίνεται µέσω φωσφορυλιώσεως του παράγοντα CRE (cAMP response 

element) (Sassone-Corsi και συν., 1988) ενώ οι αυξητικοί παράγοντες επάγουν την 

έκφραση αυτού του πρώιµου γονιδίου µέσω του παράγοντα SRE (sterol regulatory 

elements) (Hill και Treisman, 1995). 

Το γονίδιο zif-268 (zinc finger binding protein clone 268), (συναντάται επίσης 

ως Krox-24, NGFI-A, εgr1, Τis 8) αποµονώθηκε το 1987 από τα PC12 κύτταρα του 

αρουραίου και αρχικά ονοµάστηκε NGFI-A (nerve growth factor-inducible gene A). 

Είναι οµόλογο µε τα γονίδια του ποντικού Τis 8, zif-268, Krox-24 και µε το γονίδιο zenk 

των πτηνών (Herdegen και Leah, 1998).  

Το γονίδιο zif-268 κωδικοποιεί µια φωσφοπρωτεΐνη, η οποία µπορεί µετά από 

ερεθισµό να φωσφορυλιώνεται σε κατάλοιπα σερίνης ή και να  γλυκοσυλιώνεται 

(Herdegen και Leah, 1998). Η πρωτεΐνη του γονιδίου zif-268 περιέχει τρεις περιοχές 

΄΄δακτύλιου ψευδαργύρου΄΄ (zinc finger) και δρα ως µεταγραφικός παράγοντας καθώς 

προσδένεται στην ακολουθία GCG-GGG-GCG του δικού της ή άλλων γονιδίων 

ενεργοποιώντας την έκφραση τους. Οι δακτύλιοι ψευδαργύρου αντιπροσωπεύουν το 

τµήµα της πρωτεΐνης του γονίδιο zif-268 που προσδένεται στο DNA ενώ το 

αµινοτελικό της άκρο είναι ισχυρός ενεργοποιητής της µεταγραφής, υπάρχει επίσης µια 

περιοχή µεταξύ των αµινοξέων 281-314 ή οποία έχει κατασταλτικές επιδράσεις στο 

DNA (repression domain) (Herdegen και Leah, 1998, O’Donavan και συν., 1999; Davis 

και συν., 2003).  

Το γονίδιο zif-268 επάγεται περισσότερο όταν ο ερεθισµός προέρχεται από 

αναπτυξιακούς παράγοντες και λιγότερο µετά από εκπόλωση (Sheng και Greenberg, 

1990). Η ενεργοποίηση του έχει φανεί να σχετίζεται µε την επαγωγή φαινοµένων 



 77

συναπτικής πλαστικότητας, όπως η δηµιουργία LTP στον ιππόκαµπο (Sheng και 

Greenberg, 1990, Jones και συν., 2001). Έχει δειχθεί επίσης πειραµατικά σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου ότι η έκφραση του zif-268 µπορεί να επαχθεί φαρµακολογικά 

από αγωνιστές της ντοπαµίνης, του γλουταµινικού οξέως καθώς και του γ-

αµινοβουτυρικού οξέως (Beckmann και Wilce, 1997, O’Donavan και συν.,1999) αλλά 

και σε µη φαρµακολογικά ερεθίσµατα, όπως είναι το stress, οι εγκεφαλικές βλάβες, οι 

διαδικασίες µάθησης (maze training) καθώς και ο κιρκάδιος ρυθµός (Beckmann και 

Wilce, 1997, O’Donavan και συν.,1999).  

Ο υποκινητής του γονιδίου zif-268 στο 5’ άκρο του περιέχει τέσσερις 

(άνθρωπος) ή πέντε (ποντικός) αλληλουχίες SREs (serum response elements), µια KRE 

(Krox response element), µια CRE-like (cAMP response element-like) και µια 

αλληλουχία στην οποία δεσµεύεται ο παράγοντας AP-1. Η µεταγραφή του zif-268 

µπορεί να αυτορυθµιστεί επίσης από την ίδια την πρωτεΐνη του zif-268, η οποία µπορεί 

να δεσµεύεται, πάνω στον ίδιο τον υποκινητή του γονιδίου της, έχοντας µεγάλη χηµική 

συγγένεια στην KRE αλληλουχία. Οι κύριοι ρυθµιστές της µεταγραφής του zif-268 

είναι οι αλληλουχίες SREs, αφού η ενεργοποίηση ενός και µία από αυτές τις περιοχές 

είναι ικανή να προάγει τη µέγιστη έκφραση του zif-268 γονιδίου. Τέλος, στις CREs 

αλληλουχίες του υποκινητή του zif-268 γονιδίου και άλλων γονιδίων προσδένεται η 

πρωτεΐνη του CREB ενός συστατικού (constitutive) µεταγραφικού παράγοντα του 

οποίου η δέσµευση εξαρτάται από το cAMP (cAMP response-element binding protein) 

(Sheng και Greenberg, 1990).  

Εκτός από τα πρώιµα γονίδια υπάρχει και µια ακόµα κατηγορία γονιδίων που 

ενεργοποιούνται από αλλαγές της νευρωνικής δραστηριότητας τα όψιµα γονίδια (late 

response genes) τα οποία επάγονται ή καταστέλλονται πιο αργά µετά το πέρας αρκετών 

ωρών µε µηχανισµούς που εξαρτώνται από τη σύνθεση νέων πρωτεϊνών (Tanaka, 

2001). Έχει δειχθεί επίσης ότι πολλές πρωτεΐνες που συνθέτονται µετά την επαγωγή 

πρώιµων γονιδίων δρουν ως µεταγραφικοί παράγοντες των όψιµων γονιδίων 

προκαλώντας την επαγωγή ή την αναστολή της έκφρασης τους (Sheng και Greenberg, 

1990). 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
In vitro ποσοτική αυτοραδιογραφία: Βασικές αρχές  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετήθηκαν υποδοχείς νευροδιαβιβαστών 

και νευροτροποποιητών συστηµάτων. Συγκεκριµένα έγινε µελέτη των υποδοχέων του 

γ-αµινοβουτιρικού οξέος (GABAA) και των υποδοχέων Α1 της αδενοσινης σε τοµές 

από τον διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο ενήλικα αρουραίου. Για την 

τοπογραφική και ποσοτική κατανοµή των υποδοχέων χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της 

“in vitro” ποσοτικής αυτοραδιογραφίας µιας  ευρείας χρήσεως τεχνικής εντόπισης των 

υποδοχέων σε επίπεδο οπτικής µικροσκοπίας. Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή, ο ιστός 

επωάζεται µε ειδικό ραδιενεργά σηµασµένο µόριο (ligand), το οποίο έχει σηµανθεί µε 

τρίτιο (3Η) ή µε ραδιενεργό ιώδιο (125Ι) και το οποίο δεσµεύεται αντιστρεπτά στον προς 

µελέτη υποδοχέα. Η σχέση µεταξύ υποδοχέα R και ραδιενεργής ουσίας L σε 

κατάσταση ισορροπίας περιγράφεται από την εξίσωση των McConigle και Molinoff 

1989 και είναι η εξής:  

K+1 

       R+L                                   RL 

K -1 

Όπου Κ+1 η σταθερά της ταχύτητας δέσµευσης της ουσίας µε τον υποδοχέα και K-1 η 

σταθερά αποδέσµευσης. Η σταθερά αποδέσµευσης της ουσίας σε κατάσταση 

ισορροπίας (KD) χαρακτηρίζεται ως : 

KD = K -1 / Κ+1 = R* L / RL 

Η σταθερά KD είναι το µέτρο της χηµικής συγγένειας της ουσίας L ως προς τον 

υποδοχέα. Όσο µικρότερη είναι η τιµή της KD τόσο µεγαλύτερη είναι η χηµική 

συγγένεια και πιο σταθερή είναι η δέσµευση της ουσίας στον υποδοχέα. Η σταθερά 

αποδέσµευσης (KD) είναι ένα χαρακτηριστικό µέγεθος της αντίδρασης και υπολογίζεται 

προκείµενου να δοθεί ένα µέτρο της συγγένειας του υποδοχέα µε τη σηµασµένη ουσία 

έτσι όσο µικρότερη είναι η τιµή της  KD τόσο µεγαλύτερη είναι η συγγένεια. Ο 

µέγιστος αριθµός υποδοχέων ή θέσεων δέσµευσης (Βmax) είναι το δεύτερο 

χαρακτηριστικό µέγεθος που χαρακτηρίζει την σχέση του υποδοχέα µε τη σηµασµένη 

ουσία. Η κινητική συµπεριφορά των υποδοχέων σε σχέση µε τη σηµασµένη ουσία 

µπορεί να µελετηθεί µε πειράµατα κορεσµού που αφορούν την µέτρηση της δέσµευσης 
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των υποδοχέων µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις της σηµασµένης ουσίας απουσία και 

παρουσία σταθερής συγκέντρωσης µη ραδιενεργού φαρµάκου.  

Η ειδική δέσµευση υπολογίζεται όταν από την ολική δέσµευση (απουσία του µη 

σηµασµένου φαρµάκου) αφαιρεθεί η µη ειδική δέσµευση (ποσότητα  µη ειδικά 

δεσµευµένης ουσίας). 

Οι αντιδράσεις αυτές πρέπει να γίνονται σε συνθήκες ισσοροπίας και σε 

συγκεντρώσεις πρωτεΐνης που βρίσκονται στα πλαίσια της γραµµικής σχέσης  µεταξύ 

της ειδικής δέσµευσης και της συγκέντρωσης της πρωτείνης. ¨Οταν ισχύουν τα 

παραπάνω η αντίδραση υποδοχέα και δεσµευµένης ουσίας  περιγράφεται µε την 

παρακάτω εξίσωση. 

[RL]= RL/ KD+[L]  (1) 

Η εξίσωση (1) είναι µαθηµατικά ισοδύναµη µε την εξίσωση Michaelis-Menten, 

και περιγράφει µια καµπύλη ορθογώνιας υπερβολής καθώς και τη µη γραµµική σχέση 

του [R] µε την KD.  

Οι Eadie (1942) και Hofstee (1952) για την µελέτη κινητικής ενζύµων µετασχηµάτισαν 

την (1) ώστε να υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ των KD και Bmax. Στην συνέχεια η 

εξίσωση µετασχηµατίστηκε (ανάλυση κατά Scatchard) από τον Scatchard (1949) και 

Rosental (1967) ως εξής: B/F=-1/ Kd x B + Bmax/ Kd   όπου:  

B: συγκέντρωση δεσµευµένων υποδοχέων 

Bmax: συγκέντρωση ολικού αριθµού υποδοχέων 

F: συγκέντρωση ελεύθερης ή ολικής σηµασµένης ουσίας  

Η σχεδίαση της Β/F ως προς Β δίνει ευθεία γραµµή. Χρησιµοποιώντας τη 

γραµµική ανάλυση κατά Scatchard µπορεί να υπολογιστεί η τιµή της KD που είναι η 

αρνητική κλίση της ευθείας και ορίζεται σαν η συγκέντρωση δεσµεύει το 50% των 

θέσεων δέσµευσης και η τιµή της Bmax που είναι η τοµή της ευθείας στον άξονα των χ 

όταν Bmax/F=0.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα των πειραµάτων κορεσµού όταν 

αναλυθούν κατά Scatchard δεν ακολουθούν γραµµική σχέση αλλά µια διφασική 

καµπύλη (υπερβολή). Η διφασική καµπύλη Scatchard υποδηλώνει µια πιο πολύπλοκη 

µορφή αντίδρασης υποδοχέα σηµασµένης ουσίας και συνήθως ερµηνεύεται µε την 

ύπαρξη δυο ή περισσοτέρων πλυθησµών θέσεων δέσµευσης µε διαφορετική συγγένεια 

ως προς την ουσία δέσµευσης (Molinoff και συν., 1981). Στις περιπτώσεις αυτές η 

ανάλυση κατά   Hill (1910) είναι δυνατό να δώσει σηµαντικές πληροφορίες. Η γενική 

εξίσωση της κατά Hill ανάλυσης είναι:  
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B=BmaxFn/KD+Fn   

Η λογαριθµική µετατροπή της εξίσωσης δίνει την παρακάτω εξίσωση:  

LogB/Bmax-B=nlogF-logKD 

και η σχεδίαση του LogB/Bmax-B ως προς logF δίνει ευθεία γραµµή όπου η κλίση της 

ευθείας ονοµάζεται σταθερά Hill. Η τιµή της σταθεράς Hill δίνει τον αριθµό των 

πληθυσµών θέσεων δέσµευσης (υποδοχέων). Εάν η τιµή της Hill είναι µικρότερη από 

τη µονάδα δείχνει σχέση αρνητικής συνεργατικότητας µεταξύ δυο πληθυσµών 

υποδοχέων εάν µεγαλύτερη (>1) δείχνει σχέση θετικής συνεργατικότητας µεταξύ δυο 

πληθυσµών υποδοχέων. Τέλος εάν η τιµή της Hill είναι γύρω από τη µονάδα δείχνει 

την ύπαρξη ενός πληθυσµού υποδοχέων χωρίς όµως να αποκλείει την ύπαρξη 

αντίδρασης υποδοχέα-υποδοχέα αλλοστερικής µορφής (Demoliou-Mason και Barnard, 

1986). 

Κατά την “in vitro” ποσοτική αυτοραδιογραφία έχουµε λεπτές τοµές του ιστού 

όπου µετά από διάφορες και συνεχόµενες επωάσεις η ειδική ραδιενεργή ουσία 

δεσµεύεται πάνω στον υποδοχέα που θέλουµε να σηµάνουµε. Είναι σηµαντικό η 

ραδιενεργή ουσία να διατηρεί τη δοµή της και να µην διασπάται κατά τη µεταφορά ή 

την επώασή της. Η ραδιενεργή ουσία πρακτικά δεσµεύεται και σε άλλες θέσεις εκτός 

από τον υποδοχέα µη ειδικά (µη ειδική δέσµευση). Η δέσµευση ορίζεται ως ολική 

δέσµευση σε αντίθεση µε την ειδική δέσµευση η οποία είναι η δέσµευση της 

ραδιενεργής ουσίας παρουσία πολλαπλάσιας συγκέντρωσης µη ραδιενεργής ουσίας. Η 

διαφορά ολικής και µη ειδικής δέσµευσης είναι η ειδική δέσµευση.  

Στην παρούσα εργασία η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε ήταν η “in vitro” 

ποσοτική αυτοραδιογραφία σε 3Η-ευαίσθητο film. Σύµφωνα µε αυτήν έγινε ο 

τοπογραφικός εντοπισµός των υποδοχέων του γ-αµινοβουτιρικού οξέος (GABAA) και 

των Α1 υποδοχέων της αδενοσίνης. Η ποσοτικοποίηση των αυτοραδιογραφηµάτων 

γίνεται στο σύστηµα ανάλυσης εικόνας (M1, MCID Image Analysis, Imaging Research 

Inc.Canada), που αναλύεται στη συνέχεια του κεφαλαίου.   

 

“Ιn situ” υβριδοποίηση:  Βασικές αρχές 

Η “in situ” υβριδοποίηση είναι µια πολύ διαδεδοµένη και χρήσιµη µέθοδος 

εντοπισµού των νουκλεικών οξέων στους ιστούς. Χρησιµοποιείται ευρέως για τον 

εντοπισµό και το µέγεθος της έκφρασης του αγγελιοφόρου RNA (messenger RNA, 

mRNA) γονιδίων σε συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου ή/και σε συγκεκριµένα 

κύτταρα. Καθώς η µεταγραφή των γονιδίων συνδέεται άµεσα και µε τη µεταγενέστερη 
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µετάφρασή τους σε πολυπεπτιδικές αλυσίδες µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

νέων µορίων, η έκφραση του αγγελιοφόρου RNA συγκεκριµένου γονιδίου 

αποδεικνύεται σηµαντική πληροφορία για το λειτουργικό ρόλο του προϊόντος του στο 

συγκεκριµένο κύτταρο ή/και ιστό.   

Ως υβριδοποίηση ορίζεται ο σχηµατισµός δεσµών υδρογόνου (µη ιοντικός 

δεσµός) µεταξύ συµπληρωµατικών αλληλουχιών νουκλεικών οξέων. Αυτό µπορεί να 

συµβεί µεταξύ συµπληρωµατικών αλυσίδων DNA, αλυσίδων RNA ή και υβριδίων 

αλυσίδων DNA-RNA. Ο σχηµατισµός δεσµών υδρογόνου µπορεί να συµβεί και µεταξύ 

µικρών αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων που παρουσιάζουν µικρή/τυχαία 

συµπληρωµατικότητα, αυτό όµως αποφεύγεται µε τον κατάλληλο πειραµατικό 

χειρισµό.   

Για τη διαδικασία της “in situ” υβριδοποίησης χρησιµοποιούνται DNA αλλά και 

RNA ολιγονουκλεοτίδια-ανιχνευτές (probes). Είναι απαραίτητη η γνώση της 

αλληλουχίας του γονιδίου του οποίου το mRNA θέλουµε να εντοπίσουµε για την 

επιλογή της αλληλουχία του ολιγονουκλεοτιδίου που θα χρησιµοποιηθεί ως ανιχνευτής. 

Η επιλογή της ακολουθίας, το µέγεθος και η επιλογή DNA ή RNA ολιγονουκλεοτιδίου-

ανιχνευτή είναι σηµαντικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. Ένα 

µικρού µεγέθους ολιγονουκλεοτίδιο έχει µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στον ιστό, δεν 

έχει όµως µεγάλη ειδικότητα, αφού όσο πιο µικρή είναι η ακολουθία, τόσο πιο πολλές 

τυχαίες υβριδοποιήσεις. Το µεγαλύτερο ολιγονουκλεοτίδιο έχει µικρότερη 

διεισδυτικότητα στον ιστό, παρουσιάζει µεγαλύτερη όµως ειδικότητα. Τέλος η 

χρησιµοποίηση των RNA ολιγονουκλεοτιδίων πλεονεκτεί έναντι των DNA 

ολιγονουκλεοτιδίων, γιατί η δέσµευση µεταξύ RNA-RNA υβριδίων είναι ισχυρότερη 

µεταξύ RNA-DNA. Το βασικό µειονέκτηµα της χρησιµοποίησης των RNA 

ολιγονουκλεοτιδίων ως ανιχνευτές είναι η ευαισθησία τους στις RNAάσες (ένζυµα τα 

οποία διασπούν το RNA).  Τα ολιγονουκλεοτίδια-ανιχνευτές µπορούν να σηµανθούν 

είτε µε ραδιενέργεια (συνήθως 35S ή 32P), είτε µε φθορίζουσες ουσίες, καθώς και µε 

άλλες ουσίες όπως π.  χ χρυσό.  

Ανάλογα µε το ολιγονουκλεοτίδιο-ανιχνευτή καθώς και µε τον ιστό, 

καθορίζονται οι πειραµατικές συνθήκες υβριδοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την υβριδοποίηση είναι η διατήρηση της ακεραιότητας του ιστού, γι’ αυτό προηγείται 

ήπια µονιµοποίηση η οποία καταστρέφει και τις ενδογενείς RNAάσες. Ακολουθεί η 

υβριδοποίηση, η οποία γίνεται σε τέτοια θερµοκρασία που να µην αποδιατάσονται τα 

υβρίδια µόρια των νουκλεϊκών οξέων και τέλος το πλύσιµο το οποίο αποµακρύνει όλο 
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το µη υβριδοποιηµένο ολιγονουκλεοτίδιο-ανιχνευτή. Ανάλογα µε τη σήµανση του 

ανιχνευτή, ακολουθεί είτε έκθεση σε ειδικό φιλµ ευαίσθητο στη ραδιενέργεια, είτε η 

παρατήρηση στο κατάλληλο ανάλογα µε τη σήµανση του ανιχνευτή µικροσκόπιο. Η 

ποσοτικοποίηση πραγµατοποιείται µε τη χρήση κατάλληλου συστήµατος ανάλυσης της 

εικόνας.   

Η “in situ” υβριδοποίηση µπορεί σε κυτταρικό επίπεδο να καθορίσει ακόµα και 

τον κυτταρικό τύπο, ο οποίος εκφράζει το προς µελέτη γονίδιο. Αυτό πραγµατοποιείται 

µετά από έκθεση των αντικειµενοφόρων µε τις τοµές σε ειδικό γαλάκτωµα, ευαίσθητο 

στο ραδιενεργά σηµασµένο ολιγονουκλεοτίδιο. Σε συνδυασµό µε την ανοσοϊστοχηµεία 

΄΄in vitro΄΄ ποσοτική αυτοραδιογραφία που προσδιορίζουν το πρωτεϊνικό προϊόν ενός 

υποδοχέα µπορεί να δώσει επιπλέον πληροφορία για την έκφραση του γονιδίου του. 

Στα πειράµατα της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε η “in situ” 

υβριδοποίηση για τον τοπογραφικό και ποσοτικό εντοπισµό της έκφρασης των 

υποµονάδων του υποδοχέα του γ-αµινοβουτιρικού οξέος (α1, α2, α4, α5, β1, β2, β3, γ2, 

δ) καθώς και της έκφρασης των πρώιµων γονιδίων c-fos και zif-268 στον κροταφικό και 

τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο ενήλικα αρουραίου.   

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Πειραµατόζωα 

Στα πειράµατα της εργασίας αυτής χρησιµοποιήθηκαν αρσενικοί επίµυες, 

ηλικίας 8-9 εβδοµάδων. Οι επίµυες παρέµεναν στο ζωοτροφείο του εργαστηρίου 

φυσιολογίας µε ελεύθερη πρόσβαση σε νερό και τροφή και µε ηµερήσιο κύκλο 

ηµέρας/νύκτας 12 ωρών, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.   

 

Προετοιµασία ιστού 

Αρχικά τα ζώα αναισθητοποιούνται µε αιθέρα, και αποκεφαλίζονται αµέσως. 

Στην συνέχεια το µεγαλύτερο µέρος του κρανίου αφαιρούνταν µετά από τρεις τοµές µε 

ψαλίδι: µια κατά µήκος της µέσης οβελιαίας γραµµής (µεταξύ των δυο ηµισφαιρίων) 

και δυο κατά µήκος των δυο έσω καρωτίδων, ενώ συνεχώς ο υποκείµενος εγκέφαλος 

διαβρεχόταν µε ψυχρό τεχνητό εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΤΕΝΥ). Ο εγκέφαλος 

τοποθετούνταν σε τρυβλίο πλήρες µε ψυχρό (2-4oC) ΤΕΝΥ το οποίο είχε 

προηγουµένως κορεσθεί µε οξυγόνο σε χαµηλή θερµοκρασία (~8oC). Αποχωρίζονταν 

η παρεγκεφαλίδα µε µετωπιαία τοµή στα διδύµια και στην συνέχεια αποµακρυνόταν οι 
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µετωπιαίοι λοβοί, µε µετωπιαία τοµή στο ύψος του βρεγµατικού τρήµατος, τέλος 

διαχωρίζονταν µεταξύ τους τα δυο ηµισφαίρια µε το νυστέρι. Στην συνέχεια, µετά από 

προσεκτική αποµάκρυνση των τµηµάτων του διεγκεφάλου και κόψιµο της ψαλίδας, 

εξάγονταν ο ιππόκαµπος. Χρησιµοποιώντας µικροτόµο McIlwain (McIlwain tissue 

chopper), πραγµατοποιούνται δύο είδη προετοιµασίας ιστού από το διαφραγµατικό 1/3 

και το κροταφικό 1/3 τµήµα του ιππόκαµπου, που εκτείνονται περισσότερο από 1 mm 

και λιγότερο από 3,5 mm από την άκρη κάθε τµήµατος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 17: 

α) εγκάρσιες φέτες πάχους 500-550 µm και β) επιµήκεις «κύβοι», του ίδιου µήκους (2,5 

mm) από τους δύο πόλους (ραχιαίο και κοιλιακό), που περιέχουν µόνο τη CA1 περιοχή 

του ιππόκαµπου. 

        Σε κάθε πείραµα ένα γκρουπ από εγκάρσιες φέτες που προερχόταν από το 

διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο προετοιµαζόταν για αυτοραδιογραφικές 

και ‘’in situ’’ υβριδισµό  µελέτες (naïve slices), ενώ οι υπόλοιπες φέτες πρώτα 

µεταφερόταν µε την βοήθεια ενός πινέλου στα ειδικά διαµερίσµατα της συσκευής του 

υδατόλουτρου (recording chamber), όπου διαβρεχόταν συνεχώς µε ΤΕΝΥ. Ο ιστός σε 

όλες τις φάσεις των χειρισµών βρισκόταν σε περιβάλλον ΤΕΝΥ συστάσεως (σε mM): 

124 NaCl, 4 KCl, 2 MgSO4 , 2 CaCl2, 1.25 NaH2PO4, 26 NaHCO3, 10 glucose, σε pH 

7.4 κορεσµένο οξυγόνου (30 λεπτά οξυγόνωση µε αέριο µείγµα συστάσεως: 95% Ο2 

και 5% CΟ2 σε θερµοκρασία ~70C). Οι φέτες συλλέγονταν µε την βοήθεια µικρού 

πινέλου και ακαριαία παγώνονταν αφού πρώτα εγκλείονται µέσα σε tissue teck σε 

διαφορετικά χρονικά σηµεία (15min, 1h, 3h, 5h, 8h) κατά την διάρκεια του 

ηλεκτροφυσιολογικού πειράµατος (maintained in vitro slices). Πρίν συλλέξουµε τις 

φέτες στις διάφορες χρονικές στιγµές καταγράφαµε µε λεπτοµέρεια την 

ηλεκτροφυσιολογική τους συµπεριφορά και κυρίως εάν είχαν ή όχι αναπτυχθεί τα ΄΄In 

vitro οξέα κύµατα΄΄ τόσο σε τοµές που προέρχονταν από τον κροταφικό όσο και από 

τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Εικόνα  25).  

Για τα πειράµατα κινητικής δέσµευσης της [3Η]-muscimol µε την τεχνική του 

“wipe-off”, χρησιµοποιήθηκαν τοµές που περιέχουν µόνο τη CA1 περιοχή του 

διαφραγµατικού και του κροταφικού ιππόκαµπου οι οποίες προετοιµάζονται ως εξής: 

αρχικά, µε δύο επιµήκη κοψίµατα στις περιοχές του κροσσού (fibrial) και του 

υποθέµατος (subicular), αποµονώνεται ένας επιµήκης «κύβος», πάχους 1 mm, από το 

κάθε τµήµα (διαφραγµατικό και το κροταφικό) του ιππόκαµπου, το οποίο περιλαµβάνει 

το κύριο τµήµα της CA1 περιοχής, καθώς και τµήµατα της CA3 περιοχής και της 

οδοντωτής έλικας. Στην συνέχεια µε ένα επίµηκες κόψιµο µε νυστέρι στο επίπεδο της 
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fibria παράλληλα προς την πυραµιδική στιβάδα  θα αποµονωθεί αποκλειστικά η CA1 

περιοχή, δηµιουργώντας έτσι µια επιµήκη φέτα µήκους 2,5 mm από κάθε πόλο του 

ιππόκαµπου (Εικόνα 17A, 17Β): Και τα δύο είδη φετών (εγκάρσιες φέτες και επιµήκεις 

φέτες της CA1 περιοχής) εγκλείονται µέσα σε tissue teck, βυθίζονται αµέσως σε 

παγωµένο Ν-µεθυλοβουτάνιο (ισοπεντάνιο) (-45oC) και αποθηκεύονται στους –70oC 

µέχρι τη µέρα που θα κοπούν σε τοµές για τις αυτοραδιογραφικές και κινητικές 

µελέτες, καθώς και για τα πειράµατα “in situ” υβριδοποίησης.  

  Οι ιστοί στην συνέχεια τέµνονται σε στεφανιαίες τοµές πάχους 15µm σε 

ψυκτική µικροτόµο (Leica, Bright) στους -20oC και τοποθετούνται σε 

αντικειµενοφόρους πλάκες. Οι αντικειµενοφόροι πλάκες µε τις τοµές παραµένουν στη 

συνέχεια σε θερµοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 20 λεπτά, ώστε να στεγνώσουν 

και στη συνέχεια φυλάσσονται στους 4oC  παρουσία ξηραντικής ουσίας (silica gel, 

Serva) µέχρι τη χρησιµοποίησή τους. Tην ηµέρα του πειράµατος, οι αντικειµενοφόροι 

φέρονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και στη συνέχεια στεγνώνουν σε ψυχρό 

ρεύµα αέρα (Pagonopoulou και συν., 1993).  

Για την “in situ” υβριδοποίηση, οι αντικειµενοφόρορες πλάκες είναι 

επιστρωµένες µε πολύ-L-λυσίνη (poly-L-lysine hydrobromide, Sigma). Ακολουθεί ήπια 

µονιµοποίηση του ιστού και φύλαξή του στους 4oC  παρουσία ξηραντικής ουσίας 

(silica gel, Serva) µέχρι τη χρησιµοποίησή του (Ekonomou και συν., 1998; 2000). 

Επίσης για τα πειράµατα της κινητικής δέσµευσης οι ιστοί τέµνονται σε 

στεφανιαίες τοµές πάχους 11µm σε ψυκτική µικροτόµο (Leica, Bright) στους -20oC  

και τοποθετούνται σε αντικειµενοφόρους πλάκες οι οποίες είναι επιστρωµένες µε πολύ-

L-λυσίνη (poly-L-lysine hydrobromide, Sigma). 

Εικόνα 17 

Σχηµατική παράσταση που απεικονίζει την µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για να 

δηµιουργηθούν τοµές από τον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 

  Α) Φωτογραφία ιπποκάµπου από το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου επίµυος 

δείχνει την έκταση του δυο πόλων του ιππόκαµπου από τους οποίους δηµιουργήθηκαν 

οι τοµές. Ο ιστός χρησιµοποιήθηκε είτε ως κάθετες στον κροταφικό-διαφραγµατικό 

άξονα τοµές (B) είτε ως παράλληλες στον κροταφικό-διαφραγµατικό άξονα τοµές που 

περιείχαν µόνο την  CA1 περιοχή (C). Οι B και C βαµµένες µε χρώση Nissl τοµές 

δείχνουν κάθετες και παράλληλες τοµές του κροταφικό-διαφραγµατικό άξονα 

αντίστοιχα.(B1, C1 από τον ΚΙ και B2, C2 από τον ∆Ι) 

 



 85 



 86

 

ΑΥΤΟΡΑ∆ΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΝΕΥΡΟ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ  
 

Μελέτη της ποσοτικής και τοπογραφικής κατανοµής των θέσεων δέσµευσης του [3H]-

CHA στους A1 υποδοχείς αδενοσίνης  στον διαφραγµατικό και τον κροταφικό 

ιππόκαµπο ώριµων επίµυων.   

 

Για τον προσδιορισµό των A1 υποδοχέων αδενοσίνης χρησιµοποιήθηκε ο ειδικός 

αγωνιστής [3H]-CHA σηµασµένος  ραδιενεργά µε τρίτιο. Οι τοµές προεπωάζονται αρχικά 

σε διάλυµα 170mM Tris-HCl µε pH 7.4 σε θερµοκρασία δωµατίου για 20 λεπτά το οποίο 

περιέχει 1 IU/ml adenosine deaminase για την αποµάκρυνση της ενδογενούς αδενοσίνης. 

Στη συνέχεια, τοµές στεγνώνουν σε ρεύµα ψυχρού αέρα και ακολουθεί επώαση µε 

ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCl 170mM που περιέχει 12nM [3H]-CHA (ειδική ενεργότητα 

29,9 Ci/mmol, ΝΕΝ) και 1 IU/ml adenosine deaminase για 90 λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Ο προσδιορισµός της µη ειδικής δέσµευσης έγινε παρουσία 20µM N6-L-2-

phenyloisopropyl-adenosine (L-PIA). Στη συνέχεια το διάλυµα επώασης αποµακρύνεται 

και οι τοµές ξεπλένονται µε την εµβάπτιση των αντικειµενοφόρων σε ρυθµιστικό διάλυµα 

ίδιο µε αυτό της προεπώασης σε pH 7.4, για 2x5 λεπτά στους 4oC. Για την αποµάκρυνση 

των αλάτων του ρυθµιστικού διαλύµατος, οι τοµές εµβαπτίζονται στιγµιαία σε 

απεσταγµένο νερό 4oC.  Τέλος, αφήνουµε τις τοµές να στεγνώσουν σε ρεύµα ψυχρού αέρα 

και στην συνέχεια τοποθετούνται σε [3H ]-ευαίσθητο φιλµ αυτοραδιογραφίας για 4-5 

εβδοµάδες.   

 

∆ιαλύµατα 

• 170mM Tris-HCl µε pH 7.4 σε θερµοκρασία δωµατίου 
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Μελέτη της ποσοτικής και τοπογραφικής κατανοµής των θέσεων δέσµευσης του [3H]-

Muscimol στους GABAA υποδοχείς στον διαφραγµατικό και το κροταφικό ιππόκαµπο 

ενήλικα αρουραίου.   

Για τον προσδιορισµό των GABAA υποδοχέων χρησιµοποιήθηκε ο ραδιενεργός 

ιχνηθέτης [3H]-Muscimol που είναι ειδικός αγωνιστής των GABAA υποδοχέων και η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται από Titulaer και συν., 1994 και έχει ως εξής:  

Οι τοµές αρχικά προεπωάζονται για 10 λεπτά (δυο φορές) στους 4oC , σε διάλυµα 

50 mM Tris-citrate µε pH 7.2 για την αποµάκρυνση του ενδογενούς GABA. Στην συνέχεια 

αφού στεγνώσουν σε κρύο ρεύµα αέρα επωάζονται για 40 λεπτά στους 4oC στο ίδιο 

διάλυµα µε αυτό της προεπώασης παρουσία 60nM [3H]-Muscimol (s.a 20 Ci/mmol, 

Amersham, Nederland). Κάποιες από τις τοµές επωάζονται στο ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα µε 

την προσθήκη ραδιενεργού παρουσία 0.1 mM GABA για τον προσδιορισµό της µη ειδικής 

δέσµευσης (λιγότερο από 5%). Στην συνέχεια ακολουθεί η έκπλυση των 

αντικειµενοφόρων, η οποία πραγµατοποιείται σε ρυθµιστικό διάλυµα ίδιο µε αυτό της 

προεπώασης σε pH 7.2, για 3x1 λεπτό στους 4oC. Για την αποµάκρυνση των αλάτων του 

ρυθµιστικού διαλύµατος, οι τοµές εµβαπτίζονται στιγµιαία σε απεσταγµένο νερό 4oC. 

Τέλος, αφήνουµε τις τοµές να στεγνώσουν σε ρεύµα ψυχρού αέρα και στη συνέχεια 

τοποθετούνται σε [3H]-ευαίσθητο φιλµ αυτοραδιογραφίας ([3H]-Hyperfilm, Amersham) για 

4-5 εβδοµάδες µαζί µε τριτιοµένα  standards (Amersham). 

 

∆ιαλύµατα 

• 50mM Tris-HCl µε pH 7.  4 σε θερµοκρασία 4oC  

 

Κινητική µελέτη της δέσµευσης της [3H]-Muscimol µε την τεχνική του “Wipe- off” στην 

CA1 περιοχή του κροταφικού και το διαφραγµατικού ιππόκαµπου στον ενήλικα 

αρουραίο.   

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται από τους Titulaer και συν., 1994 και 

έχει ως εξής: Οι τοµές αρχικά προεπωάζονται για 10 λεπτά (δυο φορές) στους 4oC , σε 

διάλυµα 50 mM Tris-citrate µε pH 7.2 για την αποµάκρυνση του ενδογενούς GABA. Στην 

συνέχεια αφού στεγνώσουν σε κρύο ρεύµα αέρα επωάζονται για 40 λεπτά στους 4oC στο 

ίδιο διάλυµα µε αυτό της προεπώασης που περιέχει [3H]-Muscimol (s.a 20 Ci/mmol, 

Amersham, Nederland) σε συγκεντρώσεις, που κυµαίνονται από 0,5 nM έως 120 nM, ώστε 

να παραχθεί µια πλήρης καµπύλη κινητικής κορεσµού. Κάποιες από τις τοµές επωάζονται 
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στο ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα µε την προσθήκη ραδιενεργού παρουσία 0.1 mM GABA για 

τον προσδιορισµό της µη ειδικής δέσµευσης (λιγότερο από 5%). Στην συνέχεια ακολουθεί 

η έκπλυση των αντικειµενοφόρων, η οποία πραγµατοποιείται σε ρυθµιστικό διάλυµα ίδιο 

µε αυτό της προεπώασης σε pH 7.2, για 3x1 λεπτό στους 4oC. Για την αποµάκρυνση των 

αλάτων του ρυθµιστικού διαλύµατος, οι τοµές εµβαπτίζονται στιγµιαία σε απεσταγµένο 

νερό 4oC. Τέλος, οι τοµές σκουπίζονται (“wiped off”) γρήγορα από τις αντικειµενοφόρους 

πλάκες µε φίλτρα (Whatman International, UK) και η δεσµευµένη στο φίλτρο ραδιενέργεια 

προσδιορίζεται, µετά από προσθήκη υγρού σπινθηρισµού (Lumagel Safe, Lumac 

Nederland), σε µετρητή β-ακτινοβολίας.    

 

∆ιαλύµατα 

• 50mM Tris-HCl µε pH 7.  4 σε θερµοκρασία 4oC  

 

Εµφάνιση του [ 3H ]-ευαίσθητου φιλµ   

 Μετά την πάροδο του χρόνου έκθεσης, τα φιλµ εµφανίζονται σε υγρό εµφάνισης 

Kodak D-19 στους 18-20 οC για 5 λεπτά, στη συνέχεια εµβαπτίζονται σε αραιό διάλυµα 

οξικού οξέος για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να σταµατήσει η αντίδραση εµφάνισης και 

ακολουθεί η τοποθέτησή τους σε  στερεωτικό διάλυµα (Fixer) στους 18-20 οC για 10 λεπτά, 

ώστε η εικόνα να σταθεροποιηθεί στο φιλµ. Τα φιλµ παραµένουν για 20 λεπτά σε 

τρεχούµενο νερό βρύσης και τέλος ξεπλένονται µε  απιονισµένο νερό για να 

αποµακρυνθούν και τα τελευταία άλατα που προέρχονται από το νερό του δικτύου. 

Ακολουθεί στέγνωµα του φιλµ σε θερµοκρασία δωµατίου.   
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“IN SITU” ΥΒΡΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ mRNA ΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ (α1, α2 ,α4, α5, β1, β2, 

β3, γ2, δ) ΤΟΥ GABAA ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΤOY mRNA ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ  ZIF-268 ΚΑΙ C-FOS. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
Η διαδικασία της υβριδοποίησης περιγράφεται από τους (Ekonomou και συν., 2001) και 

αποτελείται από πολλές επιµέρους πειραµατικές πορείες οι οποίες φαίνονται παρακάτω:   

1.  Μονιµοποίηση και φύλαξη ιστού 

2. Σήµανση των ανιχνευτών και καθαρισµός τους.   

3. Κατασκευή στηλών Sephadex G-50.   

4. Υβριδοποίηση 

5. Έκπλυση τοµών από το διάλυµα υβριδοποίησης  

6. Ανίχνευση του σήµατος της υβριδοποίησης.  

 

1. Προετοιµασία Αντικειµενοφόρων πλακών   

 Οι αντικειµενοφόροι πλάκες πλένονται σχολαστικά αρχικά σε διάλυµα 1:1 οξικού 

οξέος και αλκοόλης για 10 λεπτά επί 2 φορές και στην συνέχεια, αφού παραµείνουν σε 

τρεχούµενο νερό βρύσης για 20 λεπτά, ξεπλένονται µε απιονισµένο και απεσταγµένο νερό 

και αφήνονται να στεγνώσουν στον κλίβανο.   

∆ιαδικασία επίστρωσης µε πολύ-L-λυσίνη 

 Χρησιµοποιούνται 25 mgr πολύ-L-λυσίνης σε 5ml απεσταγµένο νερό το οποίο έχει 

υποστεί επεξεργασία µε diethylopyrocarbonate (DEPC, Sigma). Το DEPC προστατεύει από 

τις RNAάσες. Στη συνέχεια χωρίζουµε σε aliquots του ενός ml και φυλάµε στους -20oC. 

Χρησιµοποιείται 1ml σε 49 ml απεσταγµένο νερό το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία µε 

DEPC υπό αυστηρά αποστειρωµένες συνθήκες. Εµβαπτίζουµε τις ήδη αποστειρωµένες 

αντικειµενοφόρους στο παραπάνω διάλυµα επίστρωσης, τις αφήνουµε να στεγνώσουν και 

τις φυλάµε στους 4oC για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών εβδοµάδων.   

 

2. Μονιµοποίηση και φύλαξη ιστού 

Πορεία: 

Οι αντικειµενοφόροι πλάκες µε τις τοµές τοποθετούνται σε αποστειρωµένο δοχείο 

χρώσεων το οποίο περιέχει 4% παραφορµαλδεύδη σε 1Χ PBS, για 10 λεπτά σε 
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θερµοκρασία δωµατίου, στην συνέχεια µεταφέρονται σε δοχείο χρώσεων το οποίο περιέχει 

1Χ PBS για 2 λεπτά. Ακολουθεί η διαδικασία του διαδοχικού ξεπλύµατος σε δοχείο 

χρώσεων που περιέχει 70% αιθανόλη για 5 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου, 95% 

αιθανόλη και 100% αιθανόλη για 5 λεπτά όλες οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί η φύλαξη των αντικειµενοφόρων µε τις τοµές στους 4 

OC παρουσία ξηραντικής ουσίας (silica gel, Serva) µέχρι τη χρησιµοποίησή τους.  

 

∆ιαλύµατα 

α. DEPC-επεξεργασµένο νερό (DEPC-H2O): 1ml DEPC/lt απεσταγµένο 

νερό.Αφήνουµε υπό ανάδευση 8 ώρες και στην συνέχεια αποστειρώνουµε.  

β. ∆ιάλυµα φωσφορικών αλάτων (PBS) 10X: 1,3 M NaCl, 70 mM Na2HPO4, 30 

mM NaH2PO4.  2H2O σε απεσταγµένο νερό το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία 

µε DEPC-H2O.  

γ. 4% παραφορµαλδεύδη (Serva Co.) σε 1Χ  PBS.   

δ. ∆ιαλύµατα αιθανόλης 70%, 95% και 100%: Χρησιµοποιείται 100% αιθανόλη 

από την οποία αραιώνουµε ανάλογα µε DEPC-H2O.  

 

3. Σήµανση του ανιχνευτή 

  Έγινε µε τη βοήθεια του ενζύµου terminal transferase (TdT), σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του εγχειριδίου (Technical Bulletin) της εταιρίας Roche. Το ένζυµο αυτό καταλύει 

την προσθήκη δεοξυριβονουκλεοτιδίων στο 3’ άκρο µιας µονόκλωνης DNA αλληλουχίας, 

απελευθερώνοντας παράλληλα ανόργανο φώσφορο. Εδώ, ως νουκλεοτίδιο 

χρησιµοποιήθηκε (α-35S) dATP, πολλά µόρια του οποίου κολλάνε ως ουρά στο µονόκλωνο 

ολιγονουκλεοτίδιο που έχει επιλεχθεί ως ανιχνευτής.   

 Πορεία: 

1. Το µίγµα των ολιγονουκλεοτιδίων (oligo) διαλύεται σε νερό, ώστε να έχει τελική 

συγκέντρωση 0,3 pmol/µl.   

2. Για µια τυπική αντίδραση σε τελικό όγκο 20 µl, φτιάχνεται το παρακάτω µίγµα :    

         - 5X TdT buffer:  4 µl 

   - CoCl2, 25 mM:  1,2 µl 

   - (α-35S )dATP(15Ci/ mmol, NEN) :  1,5 µl 

   - DEPC-H2O:  12,3 µl 

   - TdT(Roche) :  1 µl (10-20 u/µl)  

    -0,3pmole/ µl  ( 5ng/λ ) oligo :  1 µl  
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3.  Επώαση στους 37oC, για µισή ώρα.   

4.  Σταµατάµε την αντίδραση µε την προσθήκη 30 µl διαλύµατος ΤNES 

5.  Καθαρισµός των ανιχνευτών µε στήλες Sephadex G-50.   

 

∆ιαλύµατα 

1.  5X TdT buffer: 1M potassium cacodylate, 125 mM Tris-HCl, 1,25 ml/ml BSA  (pH 6,6 

στους 25 0C).   

2.  ΤNES (διάλυµα µε το οποίο σταµατάµε την αντίδραση σήµανσης): 

 

• 1M Tris-HCl, pH 7,4 

• 5 M NaCl   

• 0,5M EDTA (pH 8,0) σε 1Μ NaOH 

• 10% SDS  

• DEPC-H2O 

 

Kατασκευή στηλών καθαρισµού Sephadex G-50 

Το Sephadex σχηµατίζει πήκτωµα µε πόρους συγκεκριµένου µεγέθους. Το DNA 

που έχει σηµανθεί είναι πολύ µεγάλο για να περάσει από τους πόρους, οπότε περνά 

εξωτερικά του πηκτώµατος και συνεπώς διασχίζει τη στήλη πρώτο. Η (α-35S) dATP που 

δεν έχει ενσωµατωθεί στο DNA περνά µέσα από τους πόρους του πηκτώµατος και 

συνεπώς καθυστερεί να κατέβει.   

Πορεία: 

1.  Η στήλη αναδεύεται αρχικά µε ανακίνηση για 2 λεπτά. 

2.  Στην συνέχεια την αφήνουµε να στραγγίξει για 5 λεπτά  

3.  Ακολουθεί τοποθέτηση της σε σωλήνα των 15 ml. Φυγοκεντρείται δύο φορές σε 2000g  

για 2 min (οριζόντια κεφαλή) για εξισορρόπηση. 

4.  Προστίθεται και φυγοκεντρείται σε 2000g για 3 min το προς καθάρισµα διάλυµα της 

αντίδρασης σήµανσης.   

 

    4. Υβριδοποίηση 

   Η θερµοκρασία στην οποία θα γίνει η υβριδοποίηση εξαρτάται από την  οµολογία 

του ανιχνευτή µε τα χρωµοσώµατα, την ιονική ισχύ των αλάτων που χρησιµοποιούνται, 
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καθώς και από την παρουσία φορµαµιδίου ή όχι στο διάλυµα της υβριδοποίησης. Η 

θερµοκρασία στην οποία έγινε η υβριδοποίηση  ήταν 420C, παρουσία φορµαµιδίου.  

 Πορεία: 

Βγάζουµε τις τοµές από την κατάψυξη και τις αφήνουµε να στεγνώσουν για 5-30 

λεπτά. ∆ιαλύουµε το σηµασµένο ολιγονουκλεοτίδιο στον τελικό όγκο του διαλύµατος 

υβριδοποίησης που θα χρειαστούµε µε αναλογία 1:100. Ανάλογα µε τον αριθµό και το 

µέγεθος των τοµών χρησιµοποιούµε 80-150 µl διαλύµατος υβριδοποίησης. Στα 

συγκεκριµένα πειράµατα χρησιµοποιήσαµε 100 µl διαλύµατος. Ανάλογα µε την ποσότητα 

του σηµασµένου ολιγονουκλεοτιδιίου, προσθέτουµε ίσο όγκο 1 Μ DTT. Για τον 

υπολογισµό της µη ειδικής δέσµευσης χρησιµοποιούµε µη σηµασµένο ολιγονουκλεοτίδιο 

σε 100 φορές µεγαλύτερη συγκέντρωση σε σχέση µε το σηµασµένο, σε διάλυµα 

υβριδοποίησης σε κάποιες αντικειµενοφόρους. Τοποθετούµε το διάλυµα υβριδοποίησης σε 

κάθε αντικειµενοφόρο και καλύπτουµε µε την αποστειρωµένη πλευρά φιλµ παραφίνης που 

έχει τις ίδιες διαστάσεις µε το εµβαδόν που καλύπτουν οι τοµές στην αντικειµενοφόρο. 

Προσέχουµε ώστε να µην δηµιουργηθούν φυσαλίδες που θα εµποδίσουν την 

υβριδοποίηση. Οι αντικειµενοφόροι τοποθετούνται σε οριζόντια θέση σε κλειστά δοχεία 

που περιέχουν χαρτί εµποτισµένο µε tissue wet. Η υβριδοποίηση πραγµατοποιείται σε 

επωαστικό θάλαµο στους 420C για 18 ώρες τουλάχιστον.   

 

   ∆ιαλύµατα: 

• 20X SSC (3M NaCl και 0,3M Na-citrate) 

• ∆ιάλυµα υβριδοποίησης: 50% formamide deionised, 20% 4X SSC, 10% dextran 

sulfate σε DEPC-H2O. Αφήνεται για ανάδευση όλη νύκτα, τυλιγµένο µε 

αλουµινόχαρτο και την εποµένη προστίθεται όσο DEPC-H2O χρειάζεται. To 

κρατάµε στο ψυγείο τυλιγµένο µε αλουµινόχαρτο έως 6 µήνες.   

• 1Μ Dithiothreitol (DTT) (M.  B.  154,5) 

• ∆ιάλυµα διατήρησης υγρασίας κατά την υβριδοποίηση (tissue wet): ίδιο µε το 

διάλυµα υβριδοποίησης πλην του dextran sulfate.   

 

5.  Έκπλυση των αντικειµενοφόρων 

Πορεία: 

Μετά το πέρας της υβριδοποίησης, αφαιρούµε το φιλµ παραφίνης και τοποθετούµε τις 

αντικειµενοφόρους σε δοχείο χρώσης που περιέχει 1X SCC σε θερµοκρασία δωµατίου για 
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λίγα δευτερόλεπτα ως 1 λεπτό. Στην συνέχεια ξεπλένουµε τις αντικειµενοφόρους σε δοχείο 

χρώσης που περιέχει 1X SCC στους 60 οC για 20 λεπτά (2X) και τις µεταφέρουµε 

στιγµιαία σε δοχείο χρώσης που περιέχει 1X SCC σε θερµοκρασία δωµατίου για µερικά 

δευτερόλεπτα. Ακολουθεί η τοποθέτηση των αντικειµενοφόρων σε δοχείο χρώσης που 

περιέχει 0,1X SCC σε θερµοκρασία δωµατίου για 3 λεπτά. Τέλος ξεπλένουµε σε 

θερµοκρασία δωµατίου διαδοχικά σε δοχείο χρώσης που περιέχει 70% αιθανόλη για 5 

λεπτά, 95% αιθανόλη για 5 λεπτά και 100% αιθανόλη για 5 λεπτά.   

Οι αντικειµενοφόροι αφήνονται στη συνέχεια να στεγνώσουν για περίπου µισή ώρα 

και τοποθετούνται σε φιλµ για ραδιενεργό θείο (β-max, hyperfilm, Amersham) την ίδια ή 

άµεσα τις επόµενες µέρες. Η έκθεσή τους πραγµατοποιείται για 2-4 εβδοµάδες σε 

θερµοκρασία δωµατίου, ανάλογα µε το ποσό της έκφρασης του συγκεκριµένου mRNA στο 

συγκεκριµένο ιστό και την ειδική ραδιενέργεια του σηµασµένου ολιγονουκλεοτιδίου.  

 

Τοποθέτηση σε φιλµ    

 Μετά την πειραµατική διαδικασία, η οποία περιγράφηκε παραπάνω οι 

αντικειµενοφόροι εκθέτονται σε [3H]-ευαίσθητο φιλµ (Hyperfilm, Amersham) ή στην 

περίπτωση της “in situ” υβριδοποίησης, σε φιλµ ευαίσθητο στο ραδιενεργό θείο (β-max, 

Hyperfilm, Amersham Kodak) και φυλάσσονται σε ειδικές κασέτες αυτοραδιογραφίας 

στους 4 οC και σε θερµοκρασία δωµατίου αντίστοιχα για χρονικό διάστηµα 4-6 εβδοµάδων 

στην περίπτωση της αυτοραδιογραφίας και 4-10 εβδοµάδων στην περίπτωση της “in situ” 

υβριδοποίησης, ανάλογο τόσο του αριθµού των υποδοχέων/mRNA στις υπό µελέτη 

περιοχές, όσο και της ειδικής ραδιενέργειας της ραδιενεργής ουσίας που χρησιµοποιείται. 

Για την ποσοτικοποίηση των υποδοχέων συνεκτίθενται µαζί µε τις αντικειµενοφόρους και 

ειδικά βιοµηχανοποιηµένα πρότυπα µε  γνωστές διαβαθµίσεις ραδιενέργειας (για το τρίτιο: 

[3H]-microscales, Amersham και ART-123, ARC Inc.).  

 

Εµφάνιση του [35S]-ευαίσθητου φιλµ   

 Μετά την έκθεση τους τα φιλµ εµφανίζονται σε υγρό εµφάνισης (Kodak D-19), 

στους 18-20 οC για 5 min, στη συνέχεια ξεπλένονται σε τρεχούµενο νερό βρύσης για 30 

sec, ώστε να σταµατήσει η αντίδραση εµφάνισης και ακολουθεί η εµβάπτιση τους σε 

στερεωτικό διάλυµα (Fixer) στους 18-20 οC για 10 min. Τα φιλµ στην συνέχεια 

παραµένουν για 20 λεπτά σε τρεχούµενο νερό βρύσης και τέλος ξεπλένονται µε 

απιονισµένο νερό για να αποµακρυνθούν τα άλατα.  
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Ποσοτικοποίηση 

 Η ποσοτικοποίηση των αυτοραδιογραφηµάτων γίνεται στο σύστηµα ανάλυσης 

εικόνας (M1, MCID Image Analysis, Imaging Research Inc. Canada). Για την 

ποσοτικοποίηση των υποδοχέων συνεκθέτονται µαζί µε τις αντικειµενοφόρους και ειδικά 

βιοµηχανοποιηµένα πρότυπα µε γνωστές διαβαθµίσεις ραδιενέργειας, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, µε τη βοήθεια των οποίων δηµιουργείται πρότυπη καµπύλη συσχέτισης οπτικής 

πυκνότητας του φιλµ µε τη ραδιενέργεια κάθε προτύπου. Οι διαφορετικές διαβαθµίσεις του 

γκρίζου στις διάφορες περιοχές του διαφραγµατικού και του κροταφικού ιπποκάµπου που 

προκύπτουν µετά την έκθεση των τοµών στα ειδικά φιλµ αυτοραδιογραφίας µετατρέπονται 

στη συνέχεια µε τη χρήση του προγράµµατος σε nCi/mgr ιστού, ως µονάδα 

ποσοτικοποίησης των υποδοχέων. Για την “in situ” υβριδοποίηση δεν χρησιµοποιήθηκαν 

πρότυπα. Οι µετρήσεις εκφράστηκαν ως διαβαθµίσεις της σχετικής οπτικής πυκνότητας. Η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε  τη βοήθεια του 

ανεξάρτητου t-test (Independent ή Unpaired Student’s t-test). 

 Τα αποτελέσµατα από τα πειράµατα κινητικής της ειδικής δέσµευσης της [3H]-

muscimol αναλύθηκαν µε την βοήθεια του υπολογιστικού προγράµµατος Radling (Kell for 

windows, Biosoft UK., 1997). Το πρόγραµµα αυτό έχει την δυνατότητα να αναλύει 

δεδοµένα από πειράµατα κινητικής καθώς και από πειράµατα φαρµακολογικού θετικού η 

αρνητικού συναγωνισµού. Για να προσδιορίσουµε την τιµή της χηµικής συγγένειας KD  (the 

equilibrium dissociation constant) και του µέγιστου αριθµού των θέσεων δέσµευσης Bmax 

(the maximum number of binding sites) της [3H]-muscimol χρησιµοποιήσαµε το διφασικό 

µοντέλο δέσµευσης. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε  τη 

βοήθεια του ανεξάρτητου t-test (Independent ή Unpaired Student’s t-test) για τις τιµές των 

KD και Bmax  µεταξύ της CA1 περιοχής του κροταφικού και του διαφραγµατικού 

ιππόκαµπου. 

 

Χρώση τοµών µε τη µέθοδο Nissl 

Για την ανατοµική και µορφολογική µελέτη των περιοχών του διαφραγµτικού και 

του κροταφικού ιππόκαµπου καθώς και για την µακροσκοπική µελέτη αυτών οι 

αντικειµενοφόροι βάφονται µε χρωστική Cresyl Violet που χρησιµοποιείται σε διάλυµα 

0,1%  σε απεσταγµένο νερό (µέθοδος χρώσης Nissl). 

Οι αντικειµενοφόρες πλάκες τοποθετούνται για 5 λεπτά κάθε φορά σε δοχεία 

χρώσης τα οποία περιέχουν διαδοχικά 100%, 95%, 70% αιθανόλη και απεσταγµένο νερό. 

Ακολουθεί η τοποθέτηση τους σε χρώση για 5-10 λεπτά και δυο διαδοχικές εµβαπτύσεις σε 
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διαλύµατα 95% αιθανόλης για χρόνο ανάλογο µε την ένταση της χρώσης που επιθυµούµε. 

Στην συνέχεια οι τοµές αφυδατώνονται µε διαδοχική µεταφορά σε 100% αιθανόλη (2 

φορές) και ξυλόλη (3 φορές) για 5 λεπτά κάθε φορά. Η όλη διαδικασία γίνεται σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Οι τοµές καλύπτονται µε καλυπτρίδες µε την προσθήκη Entellan  

και ακολουθεί παρατήρηση τους στο στερεοσκόπιο ή στο οπτικό µικροσκόπιο.  

  

Μέτρηση αριθµού των πυραµιδικών κυττάρων ανά µονάδα µετρήσιµης επιφάνειας 

στην CA1 περιοχή του διαφραγµατικού και του κροταφικού ιπποκάµπου επίµυος. 

∆ειγµατοτοληπτική µελέτη στην CA1 περιοχή του διαφραγµατικού και του 

κροταφικού ιπποκάµπου έδειξε ότι ο αριθµός των πυραµιδικών κυττάρων είναι ίδιος ανά 

µονάδα επιφάνειας που µετρήθηκε. Ο αριθµός κυττάρων ανά µονάδα µετρήσιµης 

επιφάνειας για 3 ζώα ήταν για την CA1 περιοχή του διαφραγµατικού 0,43±0,01 cm2 

(απόλυτος αριθµός 145±5 και για την CA1 περιοχή του κροταφικού ιπποκάµπου 0,46±0,01 

cm2 (απόλυτος αριθµός 157±13).  Για κάθε ζώο µετρήθηκαν 3 τοµές οι οποίες απείχαν 

µεταξύ τους 100 µm. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε  τη 

βοήθεια του ανεξάρτητου (Paired Student’s t-test). 

 

“In situ” υβριδοποίηση για τον προσδιορισµό της έκφρασης τoυ mRNA των 

υποµονάδων (α1 ,α2, α4, α5, β1 ,β2 ,β3, γ2, δ) του GABAA υποδοχέα.  

 

Ως ανιχνευτής χρησιµοποιήθηκε ολιγονουκλεοτίδιo RNA µε συµπληρωµατική 

ακολουθία βάσεων µε το τµήµα του mRNA (MWG Biotechnology, UK) που εκφράζει τις 

υποµονάδες α1,α2,α4,β1,β2,β3,γ2 του GABAA υποδοχέα που µελετήθηκαν. Η διαδικασία 

υβριδοποίησης περιγράφεται από (Ekonomou και συν., 2001) και είναι παρακάτω.  

Η αλληλουχία των βάσεων είναι η εξής και προσδιορίστηκε µε τη βάση δεδοµένων NCBI 

BLAST: 
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Subunits No. of  bases Sequence of oligo-DNA probes 

α1 45 CCT GGC TAA GTT AGG GGT ATA GCT GGT TGC TGT AGG AGC 

ATA TGT 

α2 45 AGG ATC TTT GGA AAG ATT CGG GGC GTA GTT GGC AAC GGC 

TAC AGC 

α4 

 
45 CAA GTC GCC AGG CAC AGG ACG TGC AGG AGG GCG AGG CTG ACC 

CCG 

α5 45 TCC CCA GTC CCG CCT GGA AGC TGC TCC TTT GGG ATG TTT 

GGA GGA 

β1 45 TGC CTG TCC AGC CCT CGT CCG AAG CCC TCA CGG CTG CTC 

AGT GGT 

β2 45 ACT GTT TGA AGA GGA ATC TAG TCC TTG CTT CTC ATG GGA 

GGC TGG 

β3 45 CTG TCT CCC ATG TAC CGC CCA TGC CCT TCC TTG GGC ATG 

CTC TGT 

γ2 45 CAT TTG GAT CGT TGC TGA TCT GGG ACG GAT ATC AAT GGT 

AGG GGC 

δ 45 GAG GGA GAA GAG GAC AAT GGC GTT CCT CAC GTC CAT CTC 

TGC CCT 

 

 

“In situ” υβριδοποίηση για τον προσδιορισµό  της έκφρασης τoυ mRNA του πρώιµου 

γονιδίου  zif-268. 

Ως ανιχνευτής χρησιµοποιήθηκε ολιγονουκλεοτίδιo DNA µε συµπληρωµατική 

ακολουθία βάσεων µε το τµήµα του mRNA που εκφράζει το πρώιµο γονίδιο zif/268 

(Dassesse και συν., 1999). Η αλληλουχία των βάσεων είναι η εξής: 

Zif-268: 5΄GCG GCG AAT CGC GGC GGC TCC CCA AGT TCT GCG CGC TGG GAT 

CTC 3΄  

Η διαδικασία που ακολουθήσαµε είναι ίδια µε αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω. 
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“In situ” υβριδοποίηση για τον προσδιορισµό  της έκφρασης τoυ mRNA  του πρώιµου 

γονιδίου c-fos. 

Ως ανιχνευτής χρησιµοποιήθηκε ολιγονουκλεοτίδιo DNA µε συµπληρωµατική 

ακολουθία βάσεων µε το τµήµα του mRNA που εκφράζει το πρώιµο γονίδιο c-fos 

(Dassesse και συν., 1999). Η αλληλουχία των βάσεων είναι η εξής: 

c-fos: 3΄ CGG TGC AGC CAT CTT ATT CCG TTC CCT TCG GAT TCT 5΄  

Η διαδικασία που ακολουθήσαµε είναι ίδια µε αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω. 

Κάθε ανιχνευτής, τόσο για τις υποµονάδες α1, α2, α4, α5, β1, β2, β3, γ2 και δ του 

GABAA υποδοχέα όσο και για τα πρώιµα γονίδια (zif-268, c-fos), αραιώθηκε σε 

συγκέντρωση 3pmoles/ml και σηµάνθηκε µε 35S-ΑΤΡ στο 3΄ άκρο µε την 3΄ τελική 

τρανσεφεράση ώστε να έχει ειδική ενεργότητα  ~6Χ105 cpm /µl.Τα ελεύθερα νουκλεοτίδια 

αποµακρύνθηκαν µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης σε κολώνα Sephadex G-50. Το 

διάλυµα υβριδοποίησης τοποθετήθηκε επί των τοµών, οι οποίες καλύφθηκαν αµέσως µε 

κοµµάτι  parafilm τοποθετήθηκαν σε πλαστικά τάπερ και επωάσθηκαν στους 420C για 18 

ώρες. Στην συνέχεια οι τοµές εµβαπτίστηκαν σε 1X SSC σε θ.δ., εκπλύθηκαν σε 1X SSC 

για 20 λεπτά στους  600C, εµβαπτίστηκαν σε  1X SSC σε θερµοκρασία δωµατίου, 

ξεπλύθηκαν σε 0,1X SSC για 3 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου, αφυδατώθηκαν σε 

κλιµακούµενες συγκεντρώσεις αιθανόλης (70%, 95%, 100%) και αφέθηκαν να 

στεγνώσουν. Η µη ειδική δέσµευση προσδιορίστηκε παρουσία 100-πλάσιας περίσσειας µη 

σηµασµένου ανιχνευτή.   

 

Ποσοτικός προσδιορισµός της έκφρασης της πρωτεΐνης των υποµονάδων του GABAA 

υποδοχέα (α1, α2 και β2) µε την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης κατά Western, στην 

CA1 περιοχή του διαφραγµατικού  και του κροταφικού ιπποκάµπου επίµυος. 

 

Πειραµατικό µέρος 

Σε αυτό το κοµµάτι της διατριβής έγινε συγκριτική µελέτη της έκφρασης των 

πρωτεϊνών των α1, α2, β2 υποµονάδων του υποδοχέα του GABAΑ στην CA1 περιοχή του 

διαφραγµατικού και του κροταφικού ιππόκαµπου. Η CA1 περιοχή αποµονώθηκε 

ξεχωριστά για τον διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο και µεταφέρθηκε σε 

σωληνάκια eppendorf τα οποία ψύχθηκαν σε υγρό άζωτο και φυλάχτηκαν (–70oC)  µέχρι 

να πραγµατοποιηθεί η ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων. 

Σε κάθε σωληνάκι eppendorf προστέθηκαν 200µl 1% SDS. Οι CA1 περιοχές 

οµογενοποιήθηκαν µε τη χρήση υπερήχων (sonication) για 15sec στους 4oC. Τα πρωτεϊνικά 
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δείγµατα βράστηκαν για 10 λεπτά και 2µl από κάθε δείγµα χρησιµοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισµό της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης των δειγµάτων µε τη µέθοδο BCA 

(Βicinchoninic Acid protein assay method). Ίσα ποσά πρωτεΐνης από κάθε δείγµα (100µg) 

ηλεκτροφορήθηκαν σε 10% SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση. Μετά την ηλεκτροφόρηση έγινε 

µεταφορά των πρωτεϊνών (Western blot) σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης επί 4 ώρες στα 200 

mA. Οι µεµβράνες επωάστηκαν για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου µε 10% γάλα, ώστε 

να µπλοκαριστούν οι µη ειδικές θέσεις δέσµευσης των αντισωµάτων. 

  Στη συνέχεια οι µεµβράνες επωάστηκαν επί 18 ώρες στους 4oC µε το πολυκλωνικό 

αντίσωµα (1:2000) ειδικό για την α1, το πολυκλωνικό αντίσωµα (1:500) ειδικό για την α2 

και το πολυκλωνικό αντίσωµα (1:500) ειδικό για την β2 υποµονάδα του GABAΑ υποδοχέα. 

Η δέσµευση του πρώτου αντισώµατος ανιχθεύθηκε µε την προσθήκη ενός δεύτερου 

αντισώµατος (goat anti-mouse horseradish peroxidase-linked IgG 1:2500). Η επώαση του 

δεύτερου αντισώµατος διαρκούσε 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου και µετά ακολουθούσε 

η εµφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών σε φιλµ αυτοραδιογραφίας (Biomax Kodak), µε τη 

µέθοδο της χηµειοφωταύγειας (Enhanced ChemiLuminescence detection system) 

Ο προσδιορισµός της ολικής πρωτεΐνης πραγµατοποιήθηκε µε την επώαση των 

µεµβρανών επί 1 ώρα µε το ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα για την τουµπουλίνη (1:20000). 

Η  τουµπουλίνη χρησιµοποιήθηκε για να πιστοποιηθεί ότι οι διαφορές που παρατηρούνται 

στα επίπεδα της έκφρασης των υποµονάδων στις δυο περιοχές του ιππόκαµπου οφείλονται 

σε διαφορές στη συγκέντρωση της ίδιας της πρωτεΐνης. Οι συνθήκες για το δεύτερο 

αντίσωµα διατηρήθηκαν σταθερές.  

 

Ποσοτικοποίηση 

Η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνικών ζωνών πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 

συστήµατος ανάλυσης εικόνας (Image Analysis System M1). Οι µετρήσεις των 

πρωτεϊνικών ζωνών εκφράστηκαν ως το πηλίκο της έκφρασης του ειδικού πολυκλωνικού 

αντισώµατος προς την έκφραση κάθε φορά της τουµπουλίνης. Η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε  τη βοήθεια του ανεξάρτητου (Paired Student’s t-

test). 
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∆ιαλύµατα 

• Western Buffer (Tris 25mM, Glycine 192mM, pH 8,4) 

• Transfer Buffer (1Western Buffer 10X, 1 methanol, 8 dH2O) 

• Running Buffer (Tris 25mM, Glycine 192mM, SDS 0,05%, pH 8,3) 

• TBS (Tris 50mM, NaCl 150mM) 

• 0,5M Tris-HCl  (pH 6,8) 

• 1,5M Tris-HCl  (pH 8,8) 

• Sample Buffer (Tris-HCl 0,06M, pH6,8, SDS 2%, DTT 0,1M, Glycerol 25%, 

Bromophenol Blue 0,1%) 

 

 

Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη του Τονικού Ρεύµατος 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή των τοµών που 

χρησιµοποιήσαµε για τα πειράµατα καταγραφής (patch-clamp) έχει περιγράφει από Birnir 

και συν., 1994 και έχει ως εξής:  

Χρησιµοποιήθηκαν επίµυες 16-21 ηµερών από τους οποίους εξαγόταν ο 

ιιππόκαµπος και στην συνέχεια χρησιµοποιώντας µικροτόµο (vibrating microslicer, 

Campden instruments) παρασκευάσαµε τοµές από τον κροταφικό και τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο (400 µm). Στην συνέχεια οι τοµές τοποθετούνταν σε παγωµένο Τεχνητό 

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΤΕΝΥ) και επωαζόταν για 1 ώρα στους 37oC. Μετά την επώαση 

οι τοµές διατηρούνταν σε θερµοκρασία δωµατίου. Κάθε φορά χρησιµοποιούσαµε µια από 

τις τοµές η οποία και τοποθετούνταν στο υδατόλουτρο καταγραφής όπου διατηρούσαµε 

σταθερή την θέση της µε την βοήθεια ενός µεταλλικού δακτυλίου (grid). Οι τοµές γινόταν 

ορατές στο υδατόλουτρο καταγραφής µε την βοήθεια ενός Nikon µικροσκοπίου. Πιπέτες 

για την τεχνική της καθήλωσης τάσης σε όλο το κύτταρο (whole-cell, voltage-clamp) 

χρησιµοποιήθηκαν αφού πρώτα πληρούνταν µε διάλυµα το οποίο περιείχε σε mM: CsCl 

(120), NaCl (8), TES (10), EGTA (2), MgCl2  (1) και QX314Br (5). Οι καταγραφές έγιναν 

µε την βοήθεια Axopatch 200B ενισχυτή και φιλτράρονταν στα 1-2 kHz. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. Συγκριτική µελέτη της έκφρασης των Α1 υποδοχέων αδενοσίνης και 

των GABAA υποδοχέων στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος. 

 
Α. Ποσοτικός προσδιορισµός της δέσµευσης της  [3H]CHA στους Α1 υποδοχείς της 

αδενοσίνης στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο.  

Με την χρήση της ΄΄in vitro΄΄ ποσοτικής αυτοραδιογραφίας και της ραδιενεργής 

ουσίας [3H]CHA (ειδικός αγωνιστής) των Α1 υποδοχέων έγινε συγκριτική τοπογραφική 

µελέτη των Α1 υποδοχέων αδενοσίνης στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 

Στόχος στο συγκεκριµένο τµήµα της διδακτορικής διατριβής ήταν ο εντοπισµός πιθανών 

διαφορών στη δέσµευση του παραπάνω ραδιενεργού αγωνιστή, που θα αποκάλυπτε πιθανή 

µεταβολή στη λειτουργία του αδενοσινεργικού συστήµατος µεταξύ των δύο πόλων του 

ιπποκάµπου. 

  Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν για τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την 

θανάτωση του ζώου ότι η δέσµευση της  [3H]CHA ήταν µικρότερη σε όλες τις περιοχές του 

κροταφικού ιπποκάµπου που εξετάσθηκαν (CA1, CA3, DG) σε σύγκριση µε τοµές που 

προέρχονται από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Συγκεκριµένα σε όλες τις περιοχές του 

κροταφικού τµήµατος παρατηρήθηκε µικρότερη δέσµευση των υποδοχέων της αδενοσίνης, 

η οποία ήταν στατιστικά σηµαντική, µε την µεγαλύτερη διαφορά να εντοπίζεται στην  CA1 

περιοχή (↓35%)  ενώ στις άλλες περιοχές η διαφορά κυµαινόταν από 16% εώς 35% Πίν.2 

Eικ.18. 
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Εικόνα αδενοσίνης 18 
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Πίνακας 2  

 Ειδική δέσµευση της  [3H]CHA (12 nM) στους Α1 υποδοχείς αδενοσίνης σε τοµές που 

προέρχονται από διαφραγµατικό και κροταφικό ιππόκαµπο. 

    

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ (fmoles/mgr tissue) 

Περιοχή 
n=4-6 

∆ιαφραγµατικός Ιππόκαµπος Κροταφικός Ιππόκαµπος 

CA1 

  στιβάδα πολύµορφων κυτ. 

  ακτινωτή στιβάδα 

 

192±20 

232±20 

 

124±12       (*↓35%) 

152±16       (*↓34%) 

CA3 

 στιβάδαπολύµορφων κυτ. 

  ακτινωτή στιβάδα 

 

181±22 

198±15 

 

128±16       (*↓29%) 

154±12       (*↓22%) 

DG 

     µοριώδης στιβάδα 

 

184±19 

 

154±11         (*↓16%) 

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους±τυπικό σφάλµα που προσδιορίστηκαν από 4-6 

ζώα (οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 4 διαφορετικές τοµές ανά ζώο). Οι 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπολογίστηκαν µεταξύ των τοµών του διαφραγµατικού 

και του κροταφικού ιπποκάµπου µε την βοήθεια του εξαρτηµένου t-test και έχουν ως εξής 

* p<0.05 (paired t-test). Οι αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν το ποστοστό κατά το οποίο 

διαφερούν οι δυο πόλοι του ιπποκάµπου. CA1 και CA3: τµήµατα 1 και 3 του αµµώνιου 

κέρατος, DG: οδοντωτή έλικα 

 

Β. Ποσοτικός προσδιορισµός της δέσµευσης της [3H]-muscimol στους GABAA  

υποδοχείς του διαφραγµατικού  και του κροταφικού ιπποκάµπου.  

Με την χρήση της ΄΄in vitro΄΄ ποσοτικής αυτοραδιογραφίας και της ραδιενεργής ουσίας 

[3H]-muscimol (αγωνιστής των GABAA υποδοχέων) έγινε τοπογραφική µελέτη της 

κατανοµής των GABAA υποδοχέων. Στόχος στο συγκεκριµένο µέρος της διδακτορικής 

διατριβής ήταν να εντοπιστούν πιθανές διαφορές στη δέσµευση της [3H]-muscimol µεταξύ 

του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου που θα υποδείκνυαν πιθανή 

διαφορετική λειτουργία του GABAεργικού συστήµατος µεταξύ των πόλων του 

ιπποκάµπου. Σε τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου, ο 
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αυτοραδιογραφικός εντοπισµός των θέσεων δέσµευσης της [3H]-muscimol για τους 

GABAA υποδοχείς έδειξε, ότι η δέσµευση της  [3H]-muscimol ήταν µικρότερη στις τοµές 

από τον κροταφικό σε σύγκριση µε τις τοµές από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο σε όλες τις 

περιοχές που εξετάσθηκαν (CA1, CA3, DG), µε την µεγαλύτερη διαφορά να εντοπίζεται 

στην  CA1 περιοχή (28%↓) ενώ στις άλλες περιοχές κυµαινόταν από 16% έως 18% (Πίν.3, 

Εικ. 19). Οι σχετικές αναλογίες στη δέσµευση της [3H]-muscimol µεταξύ των περιοχών 

του κροταφικού ιππόκαµπου παραµένει η ίδια µε αυτήν που αντίστοιχες µελέτες έχουν 

δείξει για τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο δηλαδή η στιβάδα της οδοντωτής έλικας 

παρουσιάζει την µεγαλύτερη δέσµευση (Palacios και συν., 1991) ενώ δεν υπάρχουν 

αντίστοιχες µελέτες για τον κροταφικό ιππόκαµπο. 

 

Πίνακας 3 Ειδική δέσµευση της  [3H]-muscimol (60 nM )στους υποδοχείς του GABAA σε 

τοµές που προέρχονται από διαφραγµατικό και κροταφικό ιππόκαµπο. 

 

   ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ (fmoles/mgr tissue) 

Περιοχή 
n=6-10 

∆ιαφραγµατικός Ιππόκαµπος Κροταφικός Ιππόκαµπος 

CA1 

στιβάδα πολύµορφων κυτ. 

 ακτινωτή στιβάδα 

 

248±13 

267±18 

 

178±13       (*↓28%) 

190±9         (*↓29%) 

CA3 

στιβάδα πολύµορφων κυτ. 

ακτινωτή στιβάδα 

 

165±32 

197±9 

 

146±19       (*↓12%) 

165±9         (*↓16%) 

DG 

     µοριώδης στιβάδα 

 

452±19 

 

369±6         (*↓18%) 

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους±τυπικό σφάλµα που προσδιορίστηκαν από 6-10 

ζώα (οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 8 διαφορετικές τοµές ανά ζώο). Οι 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τοµών του διαφραγµατικού και του 

κροταφικού ιπποκάµπου υπολογίστηκαν µε την βοήθεια του εξαρτηµένου t-test και έχουν 

ως εξής * p<0.05 (Student paired t-test). Οι αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν το ποστοστό 

των διαφορών. CA1 και CA3: τµήµατα 1 και 3 του αµµώνιου κέρατος, DG: οδοντωτή 

έλικα 
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Εικόνα muscimol 19 
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Γ. Scatchard ανάλυση της ειδικής δέσµευσης της [3H]-muscimol στην CA1 περιοχή 

του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου. 

Η κινητική µελέτη για την ειδική δέσµευση συγκεντρώσεων από 0.5nM έως 125nM 

της [3H]-muscimol έγινε µε σταθερό αριθµό τοµών ιστού τόσο για τον κροταφικό όσο και 

για τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (10/CA1 τοµές ανά αντικειµενοφόρο) µε την τεχνική 

του wipe-off  (βλ. Μεθόδους και Υλικά).   

Η κινητική µελέτη για την ειδική δέσµευση της [3H]-muscimol έγινε σε επιµήκεις τοµές 

της CA1 περιοχή του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιππόκαµπου. Η Scatchard 

ανάλυση της δέσµευσης για την [3H]-muscimol σε επιµήκεις για την CA1 περιοχή του 

ιππόκαµπου τοµές µε την χρήση του προγράµµατος Radling program (Kell for windows, 

Biosoft UK., 1997, βλ. Μέθοδοι και Υλικά) έδειξε τουλάχιστον δυο θέσεις δέσµευσης, µια 

υψηλής και µια χαµηλής δέσµευσης τόσο για τον διαφραγµατικό όσο και για τον 

κροταφικό ιππόκαµπο (Εικ. 20Α-20Β). Η τιµή για την σταθερά διάστασης (KD) της πρώτης 

θέσης (υψηλής συγγένειας) ήταν 8,5±5 nM στον διαφραγµατικό και 20±6 nM στον 

κροταφικό ιππόκαµπο αντίστοιχα. Οι τιµές της KD για την δεύτερη θέση δέσµευσης 

(χαµηλής συγγένειας) ήταν 56±13 nM για τον διαφραγµατικό, ενώ για τον κροταφικό 

ιππόκαµπο ήταν σηµαντικά υψηλότερη 167±15 nM (↑ 3Χfold, p<0.05, paired t-test) 

(Πίνακας 4). Ο κροταφικός ιππόκαµπος έδειξε επίσης υψηλότερη τιµή KD και για την 

υψηλή θέση δέσµευσης όµως δεν ήταν στατιστικά σηµαντική συγκρινόµενη µε αυτήν του 

διαφραγµατικού ιππόκαµπου (Πίν. 4). 

Μεταξύ των τιµών Bmax στην CA1 περιοχή του διαφραγµατικού και του 

κροταφικού ιπποκάµπου δεν διαπιστώθηκαν διαφορές για την χαµηλή ούτε και για την 

υψηλή θέση δέσµευσης της [3H]-muscimol (Πιν. 4, Εικ. 20), υποδηλώνοντας ότι και στα 

δυο τµήµατα του ιπποκάµπου ο αριθµός των GABAA υποδοχέων είναι ο ίδιος για την CA1 

περιοχή. 
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Εικόνα Κινητική 20 
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Πινακας 4  

Σταθερές της κινητικής (KD και Bmax) της ειδικής δέσµευσης της [3H]-muscimol σε λεπτές 

τοµές από την CA1 περιοχή του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου όπως 

προσδιορίστηκαν µέσω της Scatchard ανάλυσης. 

Περιοχή 

Ιπποκάµπου 

n=5 

KD (nM) 

(Equilibrium dissociation constant)  

Bmax (fmoles/10 CA1 τοµές) 

(Μέγιστος αριθµός θέσεων δέσµευσης) 

 

∆ιαφραγµατικός 

Ιππόκαµπος 

 

(1)  KD θέση   8,5± 5    (2-17)       

(2)  KD θέση   56 ±13   (43-82) 

 

(1)  Bmax θέση 30±10     (20-40)       

(2)  Bmax θέση 70±10    (35-100)       

 

Κροταφικός 

Ιππόκαµπος 

 

(1)  KD θέση 20 ± 6        (8,5-27)   

(2)  KD θέση  167±15*    (145-196)  

 

(1)  Bmax θέση 50±10     (25-70)       

(2)  Bmax θέση   55±20    (30-70)           

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους±τυπικό σφάλµα  από τρία ανεξάρτητα 

πειράµατα. Σε κάθε πείραµα χρησιµοποιήθηκαν 5 ζώα. Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ διαφραγµατικού και κροταφικού ιπποκάµπου υπολογίστηκαν µε την βοήθεια του 

εξαρτηµένου t-test  και έχουν ως εξής * p<0.05 (paired t-test). Οι αριθµοί στις παρενθέσεις 

δείχνουν τη διακύµανση των τιµών για την KD και την Bmax όλων των πειραµάτων, CA1: 

περιοχή 1 του αµµώνιου κέρατος 

 

∆. Ποσοτικός προσδιορισµός της τοπογραφικής κατανοµής του mRNA των 

υποµονάδων του GABAA υποδοχέα στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο επίµυος. 

Με την χρήση της ΄΄in situ΄΄ υβριδοποίησης και των ραδιενεργά σηµασµένων 

ολιγονουκλεοτιδίων συµπληρωµατικών ως προς το mRNA των υποµονάδων του GABAA 

υποδοχέα, έγινε τοπογραφική κατανοµή και ποσοτικοποίηση των mRNA των υποµονάδων 

(α1, α2, α4, α5, β1, β2, β3, γ2 και δ) του GABAA υποδοχέα σε τοµές που προέρχονταν από 

τον διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος. 

Οι µετρήσεις έγιναν στην πυραµιδική στιβάδα των CA1, CA2, και CΑ3  περιοχών 

καθώς και στην κοκκιώδη στιβάδα της οδοντωτή έλικας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ποικιλοµορφία στην έκφραση του mRNA των υποµονάδων. Στατιστικά σηµαντικά 

µικρότερη ήταν η έκφραση του mRNA για τις α1, β2 και γ2 υποµονάδες στον κροταφικό 

ιππόκαµπο σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο σε όλες τις περιοχές που 
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εξετάστηκαν. Οι διαφορές ήταν µέγιστες στην CA1 περιοχή (α1 26%↓, β2 25%↓ και γ2 

15%↓), ενώ και στις άλλες περιοχές του ιπποκάµπου CA2, CA3 και DG παρατηρήθηκε 

επίσης στατιστικά σηµαντική µικρότερη έκφραση του mRNA, η οποία όµως ήταν λιγότερο 

έντονη, για την α1 υποµονάδα ξεκινώντας από  21%↓ έως 18%↓, για την β2 από 19%↓ έως 

8%↓ και για την γ2 ήταν 9%↓, (Πίνακας 5, Εικόνα 21, Εικόνα 22).  

 Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα για τις  α1, β2 και γ2 υποµονάδες, η έκφραση του 

mRNA για την α2 υποµονάδα ήταν σηµαντικά  µεγαλύτερη στην CA1 (21%↑) και στην 

CA3 περιοχή (23%↑), του κροταφικού σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

(Πίνακας 5, Εικόνα 21, Εικόνα 22). Επίσης το πρότυπο έκφρασης της β1 υποµονάδας ήταν 

ίδιο µε αυτό της α2 υποµονάδας καθώς και η έκφραση του mRNA της β1 υποµονάδας ήταν 

στατιστικά υψηλότερη στην CA1 (29%↑) και στην CA3 περιοχή (15%↑), του κροταφικού 

σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Πίνακας 5, Εικόνα 21, Εικόνα 22). 

Καθώς η α1 υποµονάδα συνεκφράζεται µε την β2 υποµονάδα και η α2 µε τις β1/β3 

υποµονάδες (Benke και συν., 1994; Fritschy και συν., 1994; Somogyi και συν., 1996; 

Ramadan και συν., 2003; Whiting, 2003), τα αποτελέσµατα µας υποδηλώνουν ότι ο 

υπότυπος α1/β2/γ2 έχει διαφορετική κατανοµή από τον α2/β1/γ2 υπότυπο του GABAA 

υποδοχέα στον κροταφικό σε σχέση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Αυτό 

επιβεβαιώνεται εάν υπολογίσει κανείς το λόγο της έκφρασης του mRNA της α1 

υποµονάδας προς την α2 υποµονάδα (α1:α2) που είναι 1,19 στον διαφραγµατικό και 

διαφέρει σηµαντικά από τον αντίστοιχο λόγο που στον κροταφικό ιππόκαµπο είναι 0,70 

(Πίνακας 6). Παράλληλα ο λόγος της έκφρασης του mRNA της β1 υποµονάδας προς την 

β2 υποµονάδα (β1:β2) είναι 0,74 στον διαφραγµατικό και διαφέρει σηµαντικά από τον 

αντίστοιχο λόγο που στον κροταφικό ιππόκαµπο είναι 1,26 (Πίνακας 6). Τα αποτελέσµατα 

αυτά υποδηλώνουν ότι η έκφραση του α1/β2 υποτύπου κυριαρχεί στον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο ενώ ο α2/β1 υπότυπος εκφράζεται περισσότερο στον κροταφικό ιππόκαµπο. 
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Πίνακας 5 
Σχετική Οπτική Πυκνότητα (Relative Optical Density-ROD ) των επιπέδων έκφρασης του mRNA των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα 
στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 
 

                      Περιοχή ιπποκάµπου
 
Υποµονάδες       
n=7-10 

CA1 
2 CA3 DG 

∆ιαφραγµατικός 0,370±0,01 0,294±0,01 0,320±0,01 0,325±0,01 α1 

Κροταφικός 0,273±0,01 (*↓26%) 0,233±0,01 (*↓21%) 0,263±0,01 (*↓18%) 0,310±0,01  

∆ιαφραγµατικός 0,318±0,03 - 0.347±0.04 0.380±0.04 α2 

Κροταφικός 0.386±0.04 (*↑21%) - 0.428±0.05 (*↑23%) 0.396±0.05 

∆ιαφραγµατικός 0,315±0,01 - 0,250±0,01 0,470±0,01 α4 

Κροταφικός 0.271±0.01 (*↓14%) - 0.250±0.01  0.410±0.02(*↓13%) 

∆ιαφραγµατικός 0,266±0,02 - 0,262±0,04 - α5 

Κροταφικός 0.325±0.01 (*↑19%) - 0.286±0.05 - 

∆ιαφραγµατικός 0.380±0.01 0.364±0.04 0.440±0.01 0.471±0.03 β1 

Κροταφικός 0.490±0.02 (*↑29%) 0.436±0.07  0.504±0.03 (*↑15%) 0.476±0.04 

∆ιαφραγµατικός 0.521±0.02 0.402±0.01 0.440±0.01 0.467±0.01 β2 

Κροταφικός 0.394±0.01 (*↓25%) 0.328±0.01 (*↓19%) 0.396±0.02 (*↓8%) 0.456±0.01 

∆ιαφραγµατικός 0.455±0.04 - 0.422±0.04 0.567±0.04 β3 

Κροταφικός 0.418±0.04 - 0.417±0.03   0.463±0.03(*↓19%) 

∆ιαφραγµατικός 0.594±0.07 0.573±0.04 0.615±0.06 0.761±0.05 γ2 

Κροταφικός 0.503±0.05 (*↓15%) 0.519±0.03 0.552±0.06   0.703±0.05  (*↓9%) 

∆ιαφραγµατικός - - - 0.297±0.01 δ 

Κροταφικός - - - 0.257±0.05  (*↓14%)
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Η έκφραση του mRNA για την α4 υποµονάδα ήταν στον κροταφικό ιππόκαµπο 

µειωµένη στην CA1 περιοχή (14%↓) και στην περιοχή της οδοντωτής έλικας (13%↓) σε 

σχέση µε τον διαφραγµατικό (Πίνακας 5, Εικόνα 21, Εικόνα 22). Επίσης στην περιοχή της 

οδοντωτής έλικας του κροταφικού ιππόκαµπου και η έκφραση του mRNA για την β3 (19%↓) 

και την δ (13%↓) υποµονάδα είναι µειωµένη σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

(Πίνακας 5, Εικόνα 21, Εικόνα 22). Καθώς είναι γνωστό ότι η α4, η β3 και η δ υποµονάδες 

συνεκφράζονται (Sur και συν., 1999; Wallner και συν., 2003), τα αποτελέσµατα µας 

υποδεικνύουν ότι στην οδοντωτή έλικα του κροταφικού ιππόκαµπου η έκφραση του α4/β3/δ 

υποτύπου είναι µειωµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη περιοχή του διαφραγµατικού 

ιππόκαµπου.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έκφραση της α5 υποµονάδας ήταν 

αυξηµένη (19%↑) στην CA1 περιοχή του κροταφικού σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο (Πίνακας 5, Εικόνα 21, Εικόνα 22). Στην CA3 περιοχή τα επίπεδα του mRNA 

ήταν επίσης µεγαλύτερα αλλά όχι στατιστικά σηµαντικά ενώ στην CA2 και την DG περιοχή 

η έκφραση του mRNA της α5 υποµονάδας δεν ήταν ανιχνεύσιµη. 
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Πίνακας 6.  

Σύγκριση της έκφρασης του mRNA των α1, α2 και β1, β2 υποµονάδων του GABAA 

υποδοχέα στην CA1 περιοχή και των αναλογιών τους α1:α2 και β1:β2 µεταξύ 

διαφραγµατικού και κροταφικού ιππόκαµπου.  

 

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους±τυπικό σφάλµα και εκφράζονται σε µονάδες  

σχετικής οπτικής πυκνότητας (ROD) της έκφρασης του mRNA και προσδιορίστηκαν από 6-

10 ζώα (οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 8 διαφορετικές τοµές ανά ζώο).  

Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπολογίστηκαν µε την βοήθεια του εξαρτηµένου (paired 

Student’s t-test) και έχουν ως εξής *p<0.05 για τα επίπεδα έκφρασης του mRNA µεταξύ της 

CA1 περιοχής του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου και ως #p<0.05  για το 

λόγο µεταξύ της CA1 περιοχής του κροταφικού και του διαφραγµατικού  ιπποκάµπου. Οι 

αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν το ποστοστό των διαφορών. 

Η CA1 περιοχή του διαφραγµατικού ιπποκάµπου είναι εµπλουτισµένη µε τον α1/β2 υπότυπο 

ενώ η αντίστοιχη περιοχή του κροταφικού ιπποκάµπου µε τον α2/β1 υπότυπο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA1 

      α1 

υποµονάδα 

      α2  

υποµονάδα 

 αναλογία 

α1: α2 

β1  

υποµονάδα 

       β2 

 υποµονάδα 

 αναλογία 

β1: β2 

 

∆ιαφραγµατικός 

Ιππόκαµπος 

 

0,370±0,01 

 

0,318±0,03 

 

1,19±0,02 

 

0,380±0,01 

 

0,521±0,02 

 

0,74±0,03 

 

Κροταφικός 

Ιππόκαµπος 

 

0,273±0,01 

(26%↓
*) 

 

0,386±0,04 

(21%↑
*) 

 

0,70±0,01# 

 

0,490±0,02 

(29%↑
*) 

 

0,394±0,01 

(25%↓
*) 

 

1,26±0,05#
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Εικόνα Υποµονάδες 21 
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Εικόνα 22 Υποµονάδες 
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Ε. Ποσοτικός προσδιορισµός της έκφρασης της πρωτεΐνης των υποµονάδων του GABAA 

υποδοχέα (α1, α2 και β2) στην CA1 περιοχή του διαφραγµατικού και του κροταφικού 

ιππόκαµπου επίµυος. 

Με την χρήση πολυκλωνικών αντισωµάτων έναντι των υποµονάδων (α1,α2,β2) του 

GABAA υποδοχέα και την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης (immunoblotting) κατά Western 

εξετάστηκε η έκφραση της πρωτεΐνης των συγκεκριµένων υποµονάδων σε τοµές που 

προέρχονται από τον διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο αµέσως µετά την 

θανάτωση του ζώου. 

Οι µετρήσεις έγιναν στην CA1 περιοχή του ιππόκαµπου και τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι η έκφραση της πρωτεΐνης ήταν στατιστικά σηµαντικά µικρότερη για την α1 και την β2 

υποµονάδα στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (α1 26%↓) και 

(β2 16%↓). (Εικόνα 23). 

Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα για τις α1 και β2  υποµονάδες, η έκφραση της 

πρωτεΐνης για την α2 υποµονάδα ήταν στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη στην CA1 περιοχή 

(α2 21%↑) του κροταφικού συγκρινόµενη µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Εικόνα 23).  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα για την έκφραση του mRNA των α1, α2 και β2 υποµονάδων του GABAA 

υποδοχέα όπου έδειχναν µικρότερη έκφραση για την α1 (26%↓) και την β2 (29%↓) ενώ η 

έκφραση της α2 ήταν µεγαλύτερη (21%↑) στον κροταφικό σε σχέση µε τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο (Εικόνα 21, Εικόνα 22). 
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Εικόνα Υποµονάδες 23, Western 
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ΣΤ. Μελέτη του τονικού ρεύµατος µέσω του GABAA υποδοχέα 

Οι καταγραφές έγιναν µε την τεχνική της καθήλωσης τάσης σε όλο το κύτταρο 

(whole-cell ,voltage-clamp) στα πυραµιδικά κύτταρα της CA1 περιοχής του κροταφικού και 

του διαφραγµατικού ιπποκάµπου. Με την παραπάνω τεχνική υπολογίσαµε την τονική 

αναστολή ως την διαφορά µεταξύ της βασικής γραµµής (baseline) και του ρεύµατος που 

δηµιουργείται όταν αναστέλλουµε τους GABAA υποδοχείς µε bicuculine (10µΜ) 

(ανταγωνιστή των GABAA υποδοχέων), ειδικές πειραµατικές συνθήκες για τον προσδιορισµό 

της τονικής αναστολής. Οι καταγραφές έγιναν σε τιµή δυναµικού –50mV και τα 

αποτελέσµατα που περιγράφονται παρακάτω προέρχονται από 2 κύττάρα του κροταφικού και 

2 κύτταρα του διαφραγµατικού ιππόκαµπου, επίσης η καταγραφή της δράσης της χορήγησης 

του GABA και της bicuculine είναι από το ίδιο το κύτταρο. Στο δυναµικό αυτό 

παρατηρήθηκαν αυθόρµητα ανασταλτικά µετασυναπτικά ρεύµατα IPSCs τόσο στον 

διαφραγµατικό όσο και στο κροταφικό ιππόκαµπο. Προκαταρτικά πειράµατα έδειξαν ότι η 

bicuculine (10µΜ) έχει διαφορετικό αποτέλεσµα στην CA1 περιοχή του κροταφικού σε 

σύγκριση µε την CA1 περιοχή του διαφραγµατικού ιπποκάµπου. Αρχικά, µετά την χορήγηση 

της bicuculine, τα ανασταλτικά µετασυναπτικά ρεύµατα εξαφανίζονταν πλήρως τόσο στον 

κροταφικό όσο και στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Αντίθετα η Bicuculine µείωνε το 

αριθµητικό µέγεθος της baseline στην CA1 περιοχή του κροταφικού κατά 13 pA ενώ είχε 

µικρή επίδραση µόνο κατά, 7 pA, στην CA1 περιοχή του διαφραγµατικού ιπποκάµπου 

(Εικόνα 24). 

Επιπλέον εξετάσαµε το αποτέλεσµα της δράσης του  GABA (2 µM) στην τιµή του 

διατηρούµενου ρεύµατος (holding current) µεταξύ των δυο πόλων του ιπποκάµπου. Τα 

αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι τα πυραµιδικά κύτταρα εκφράζουν διαφορετικό τονικό ρεύµα 

στους δυο πόλους του ιπποκάµπου καθώς η χορήγηση 2 µΜ GABA επάγει µεγαλύτερο 

τονικό ρεύµα στον διαφραγµατικό όπου η διαφορά µε την βασική γραµµή του ρεύµατος είναι 

32 pA σε σύγκριση µε τον κροταφικό ιππόκαµπο όπου η διαφορά είναι 11 pA (Εικόνα 24). 

Και για τα δυο φάρµακα  (bicuculline, GABA) ακολουθούσε ξέπλυµα µε ΤΕΝΥ για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα οπότε το holding current επέστρεφε στα επίπεδα της 

baseline. Επίσης, και τα αυθόρµητα µετασυναπτικά ανασταλτικά ρεύµατα τα οποία 

εξαφανιζόταν µετά την δράση της bicuculine ή αυξανόταν µετά την δράση του GABA 

επέστρεφαν στα φυσιολογικά επίπεδα (baseline)  (Εικόνα 24). Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

υποδηλώνουν ότι η τονική αναστολή είναι πιθανώς µεγαλύτερη στον κροταφικό σε σύγκριση 

µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 
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Εικόνα 24, Tonic Inhibition 
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2. Συγκριτική µελέτη της έκφρασης των υποµονάδων του GABAA 

υποδοχέα και της έκφρασης των πρώιµων γονιδίων c-fos και zif-268 σε 

τοµές από τον κροταφικό και το διαφραγµατικό ιππόκαµπο επίµυος κατά 

την ανάπτυξη και την οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων.        
 

Α. Ποσοτικός προσδιορισµός της τοπογραφικής κατανοµής των mRNAs των 

υποµονάδων του GABAA υποδοχέα στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

σε διαφορετικά χρονικά σηµεία κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των ΄΄in vitro οξέων 

κυµάτων΄΄.  

 Τα ΄΄in vitro οξέα κύµατα΄΄  εµφανίζονται σε τοµές που προέρχονται από τον 

κροταφικό και όχι από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο επίµυος κατά την παραµονή των τοµών 

σε κανονικές in vitro συνθήκες. Η εµφάνιση τους καταγράφεται περίπου µία ώρα µετά την 

τοποθέτηση τους στην συσκευή καταγραφής και σταθεροποιείται µετά από 3-4 ώρες (Εικόνα 

25). 

 

Α1. Κροταφικός Ιππόκαµπος 

Με την χρήση της ΄΄in situ΄΄ υβριδοποίησης και των ραδιενεργά σηµασµένων 

ολιγονουκλεοτιδίων συµπληρωµατικών ως προς το mRNA εξετάστηκε η έκφραση του 

mRNA των υποµονάδων (α1, α2, α5, β1, β2, β3, γ2) του GABAA υποδοχέα σε τοµές που 

προέρχονταν από τον κροταφικό ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου (naïve) σε 

σύγκριση µε τοµές από τον κροταφικό ιππόκαµπο, οι οποίες διατηρούνταν σε in vitro 

κανονικές συνθήκες, στις οποίες παρατηρούνταν σταδιακή ανάπτυξη των ΄΄in vitro οξέων 

κυµάτων΄΄. Πέντε διαδοχικά χρονικά σηµεία κατά την in vitro διατήρηση των τοµών 

επιλέγηκαν για την µελέτη της έκφρασης των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα (15min, 

1h, 3h, 5h, 8h). 

Το κύριο εύρηµα συνίστατο σε αλλαγές που αφορούν την αύξηση της έκφρασης µόνο 

των α1, β2, και γ2 υποµονάδων υποδεικνύοντας, ότι κατά την in vitro διατήρηση των τοµών 

αλλάζει αποκλειστικά η έκφραση του α1/β2/γ2 υποτύπου του GABAA υποδοχέα. Οι αλλαγές 

της έκφρασης του mRNA εµφανιζόταν κατά την πρώτη ώρα διατήρησης των τοµών, µε 

µέγιστη αύξηση της έκφρασης στις 3 ώρες, η οποία παρέµενε εώς και  8 ώρες in vitro 

διατήρηση των τοµών σε ΤΕΝΥ. Τέλος, οι αλλαγές ήταν εντοπισµένες µόνο στην CA1 

περιοχή του κροταφικού ιπποκάµπου. Τα αποτελέσµατα για την κάθε υποµονάδα ξεχωριστά 

ήταν τα ακόλουθα: 
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Εικόνα Οξέα κύµατα 25 
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α1 υποµονάδα  

Η  έκφραση του mRNA για την α1 υποµονάδα του GABAA υποδοχέα έδειξε σε τοµές 

του κροταφικού ιπποκάµπου στην 1 ώρα µετά την παραµονή τους στο ΤΕΝΥ σηµαντική 

αύξηση σε σύγκριση µε αντίστοιχες τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του 

ζώου (naïve). Η αύξηση αυτή της έκφρασης του mRNA η οποία εντοπιζόταν στην CA1 

(↑14%) περιοχή, γινόταν µέγιστη στις 3 ώρες (↑27%) και παρέµενε σε παρόµοια επίπεδα στις 

5 ώρες (↑25%) και στις οκτώ ώρες (↑26%) συγκρινόµενη µε τοµές από τον κροταφικό 

ιππόκαµπο που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου (naïve) (Πίνακας 7, 

Εικόνα 26, Εικόνα 28).  

Τα αποτελέσµατα µας για την έκφραση του mRNA της α1 υποµονάδας του GABAA 

υποδοχέα δεν έδειξε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις άλλες περιοχές (CA3, 

DG)  του κροταφικού ιπποκάµπου διατηρούµενου in vitro, σε σχέση µε αντίστοιχες τοµές 

που προήλθαν αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος (Πίνακας 8, Πίνακας 9). 

 

β2 υποµονάδα 

Η  έκφραση του mRNA σε τοµές του κροταφικού ιπποκάµπου που είχαν παραµείνει 

στο υδατόλουτρο καταγραφής συγκρινόµενες µε τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την 

θανάτωση του ζώου, (naïve) για την β2 υποµονάδα του GABAA υποδοχέα έδειξαν στην 1η 

ώρα διατήρησης στο ΤΕΝΥ µια σηµαντική αύξηση στην CA1 (↑16%) περιοχή, ή οποία 

αυξήθηκε περισσότερο στις 3 ώρες (↑26%) και παρέµενε στα ίδια επίπεδα στις 5 ώρες 

(↑26%) και στις 8 ώρες (↑22%) (Πίνακας 7, Εικόνα 26, Εικόνα 28). 

Τα αποτελέσµατα µας για την έκφραση του mRNA της β2 υποµονάδας του GABAA 

υποδοχέα δεν έδειξε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις άλλες περιοχές (CA3, 

DG)  του κροταφικού ιπποκάµπου διατηρούµενου ΄΄in vitro΄΄, σε σχέση µε αντίστοιχες τοµές 

που προήλθαν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου (Πίνακας 8, Πίνακας 9). 

 

 γ2 υποµονάδα 

Η έκφραση του mRNA σε τοµές του κροταφικού ιπποκάµπου που είχαν παραµείνει 

στο ΤΕΝΥ συγκρινόµενες µε τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου 

(naïve) για την γ2 υποµονάδα του GABAA υποδοχέα έδειχνε στην 1η ώρα παραµονής 

στατιστικά σηµαντική αύξηση στην CA1 (↑12%) περιοχή, ή οποία παρέµενε στα ίδια επίπεδα 

στις 3 ώρες (↑15%) στις 5 ώρες (↑15%) και στις 8 ώρες (↑15%) (Πίνακας 7, Εικόνα 26, 

Εικόνα 28).  
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Τα αποτελέσµατα µας για την έκφραση του mRNA της γ2 υποµονάδας του GABAA 

υποδοχέα δεν έδειξε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις άλλες περιοχές (CA3, 

DG)  του κροταφικού διατηρούµενου ΄΄in vitro΄΄, σε σχέση µε αντίστοιχες τοµές που 

προήλθαν αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος (Πίνακας 8, Πίνακας 9). 

Τα αποτελέσµατα µας δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην έκφραση του 

mRNA των α2, α5 , β1 και β3 υποµονάδων σε καµία  περιοχή του κροταφικού ιπποκάµπου 

που είχε διατηρηθεί διαποτιζόµενη σε ΤΕΝΥ συγκρινόµενη µε τον τοµές κροταφικού 

ιπποκάµπου που προέρχονται αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος (Πίνακας 8, Πίνακας 

9, Εικόνα 27, Εικόνα 28).  
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Εικόνα 26, ΤΕΝΥ (α1, β2, γ2) 
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Πίνακας 7 
 Έκφραση του mRNA των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα στην CA1 περιοχή σε τοµές του κροταφικού ιπποκάµπου, αµέσως µετά την    
θανάτωση του ζώου (naïve slices) και τοµών που έχουν διατηρηθεί  in vitro σε ΤΕΝΥ για διαφορετικές χρονικές στιγµές.  
 

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους ±τυπικό σφάλµα που προσδιορίστηκαν από 6-10 ζώα (οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 8 
διαφορετικές τοµές ανά ζώο). Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπολογίστηκαν µε την βοήθεια του Dunnet post hoc test as * P<0.05 naïve 
slices εν συγκρίσει µε τοµές που έχουν διατηρηθεί in vitro (15min, 1h, 3h, 5h και 8h). Οι αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν το ποσοστό κατά 
το οποίο διαφέρουν οι δυο περιοχές του ιπποκάµπου. CA1:  τµήµα 1 του αµµώνιου κέρατος. 

  
CA1_Κροταφικός 
n=6-10 
Χρόνος / 
Υποµονάδες  GABAA υποδοχέα 
 

Naive 15 min 1h 3h 5h 8h 

α1 
 

0,339±0,01 0,342±0,01 0,386±0,01 
(14%) ↑* 

0,429±0,01 
(27%) ↑* 

0,412±0,01 
(25%) ↑* 

0,424±0,01 
(26%) ↑* 

α2 0,386±0,01 0,387±0,01 0,385±0,01 0,411±0,01 0,401±0,01 0,417±0,02 

α5 0,373±0,01 0,356±0,01 0,370±0,01 0,385±0,01 0,377±0,01 0,384±0,02 

β1 
 

0,413±0,02 0,426±0,02 0,408±0,02 0,420±0,02 0,416±0,02 0,437±0,02 

β2 0,277±0,02 0,289±0,02 0,322±0,02 
 (16%) ↑* 

0,350±0,02 
(26%) ↑* 

0,350±0,02 
(26%) ↑* 

0,339±0,02 
(22%) ↑* 

β3 
 

0,412±0,01 0,405±0,01 0,421±0,02 0,440±0,02 0,466±0,01 0,469±0,01 

γ2 
 

0,261±0,07 0,279±0,02 0,293±0,01 
(12%) ↑* 

0,301±0,01 
(15%) ↑* 

0,301±0,01 
(15%) ↑* 

0,301±0,07 
(15%) ↑* 
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Πίνακας 8  CA3 DHvsVH 
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Β2. ∆ιαφραγµατικός Ιππόκαµπος   

Με την χρήση της ΄΄in situ΄΄ υβριδοποίησης και των ραδιενεργά σηµασµένων 

ολιγονουκλεοτιδίων συµπληρωµατικών ως προς το mRNA εξετάστηκε η έκφραση του 

mRNA των υποµονάδων (α1, α2, α5, β1, β2, β3, γ2) του GABAA υποδοχέα σε τοµές που 

προέρχονταν από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου 

(naïve) συγκρινόµενες µε τοµές οι οποίες είχαν παραµείνει διατηρούµενες σε ΤΕΝΥ σε 

διαφορετικά χρονικά σηµεία  (naïve, 15min, 1h, 3h, 5h, 8h). 

Τα αποτελέσµατα για την κάθε υποµονάδα ξεχωριστά ήταν τα ακόλουθα:   

 

α2 υποµονάδα 

 Η έκφραση του mRNA της α2 υποµονάδας σε τοµές που προέρχονταν από τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο και είχαν διατηρηθεί in vitro σε ΤΕΝΥ έδειξαν µια µικρή αλλά 

στατιστικά σηµαντική αύξηση στην CA1 περιοχή στην 1η ώρα (↑13 %), ή οποία παρέµενε 

στα ίδια επίπεδα τόσο στις 3 ώρες (↑13%) όσο και στις 5 ώρες (↑16%) και γινόταν µέγιστη 

στις 8 ώρες (↑21%) συγκρινόµενη µε τις τοµές που προερχόταν αµέσως µετά την θυσία του 

ζώου (Πίνακας 10, Εικόνα 27, Εικόνα 28). Στις περιοχές CA3 και DG δεν εµφανίστηκαν 

αλλαγές στην έκφραση του mRNA της α2 υποµονάδας του GABAA υποδοχέα (Πίνακας 8, 

Πίνακας 9). 

 

α5 υποµονάδα 

Η έκφραση του mRNA της α5 υποµονάδας σε τοµές διαφραγµατικού ιππόκαµπου που 

είχαν διατηρηθεί in vitro σε ΤΕΝΥ έδειξε µια µικρή αλλά στατιστικά σηµαντική αύξηση στην 

CA1 περιοχή στην 1η ώρα (↑10 %), ή οποία παρέµενε στα ίδια επίπεδα τόσο στις 3 ώρες (↑10 

%), όσο στις 5 ώρες (↑12%) και στις 8 ώρες (↑10%) συγκρινόµενη µε τις τοµές που 

προέρχονταν αµέσως µετά την θυσία του ζώου (Πίνακας 10, Εικόνα 27, Εικόνα 28). 

Παρόµοια αύξηση παρατηρήθηκε και στην CA3 περιοχή στις 3 ώρες (↑12%) η οποία 

παρέµενε περίπου στα ίδια επίπεδα στις 5 ώρες (↑14%) και στις 8 ώρες (↑8%) συγκρινόµενη 

µε τις φέτες που προέρχονταν αµέσως µετά την θυσία του ζώου (Πίνακας 8). Αντίθετα στην 

DG περιοχή του διαφραγµατικού ιππόκαµπου δεν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική αλλαγή 

(Πίνακας 9). 
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β3 υποµονάδα 

Η έκφραση του mRNA της β3 υποµονάδας σε τοµές διαφραγµατικού ιππόκαµπου που 

είχαν διατηρηθεί in vitro σε ΤΕΝΥ ήταν στατιστικά σηµαντικά αυξηµένη στην CA3 περιοχή 

στις 3 ώρες (↑12 %), ή οποία παρέµενε στα ίδια επίπεδα στις 5 ώρες (↑11 %) και στις 8 ώρες 

(↑12%) συγκρινόµενη µε τις φέτες που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου 

(Πίνακας 9).  

Τα αποτελέσµατα µας για την έκφραση του mRNA της β3 υποµονάδας του GABAA 

υποδοχέα δεν έδειξε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις άλλες περιοχές (CA1, 

DG)  του διαφραγµατικού ιππόκαµπου διατηρούµενου in vitro, σε σχέση µε αντίστοιχες φέτες 

που προήλθαν αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος (Πίνακας 9, Πίνακας 10, Εικόνα 26 

Εικόνα 28). 

 

γ2 υποµονάδα 

Η έκφραση του mRNA της γ2 υποµονάδας σε φέτες διαφραγµατικού ιππόκαµπου που 

είχαν διατηρηθεί ΄΄in vitro΄΄ σε ΤΕΝΥ έδειξε στατιστικά σηµαντική µείωση στην 1η ώρα στην 

DG περιοχή (↓10%),  η οποία παρέµενε στα ίδια επίπεδα τόσο στις 3 ώρες (↓11 %), όσο στις 

5 ώρες (↓16%) και τις 8 ώρες (↓12%) συγκρινόµενη µε τις τοµές που προέρχονταν αµέσως 

µετά την θανάτωση του ζώου (Πίνακας 9).  

Τα αποτελέσµατα µας για την έκφραση του mRNA της γ2 υποµονάδας του GABAA 

υποδοχέα δεν έδειξαν να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις άλλες περιοχές (CA1, 

CA3)  του διαφραγµατικού ιππόκαµπου διατηρούµενου ΄΄in vitro΄΄, σε σχέση µε αντίστοιχες 

τοµές που προήλθαν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου (Πίνακας 8, Πίνακας 10, Εικόνα 

27, Εικόνα 28). 

Τέλος, οι τοµές από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο που παρέµεναν διατηρούµενες σε 

ΤΕΝΥ δεν έδειξαν αλλαγές στην έκφραση του mRNA για την α1 και την β2 υποµονάδα του 

GABAA υποδοχέα συγκρινόµενες µε διαφραγµατικού ιππόκαµπου τοµές που προέρχονταν 

αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου (Πίνακας 8, Πίνακας 9, Πίνακας 10, Εικόνα 26, Εικόνα 

28). 
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Εικόνα 27, ΤΕΝΥ (α2, α5, β1, β3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9 DG DHvsVH 
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Πίνακας 10 
Έκφραση του mRNA των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα στην CA1 περιοχή του διαφραγµατικό ιπποκάµπου, αµέσως µετά την θανάτωση 
του ζώου (naïve slices) και τοµών που έχουν διατηρηθεί  in vitro σε διαφορετικές χρονικές στιγµές.  

 
 
Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους ±τυπικό σφάλµα που προσδιορίστηκαν από 6-10 ζώα (οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 8 
διαφορετικές τοµές ανά ζώο). Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπολογίστηκαν µε την βοήθεια του Dunnet post hoc test as * P<0.05 naïve 
slices εν συγκρίσει µε τοµές που έχουν διατηρηθεί in vitro (15min, 1h, 3h, 5h και 8h). Οι αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν το ποσοστό κατά 
το οποίο διαφέρουν οι δυο περιοχές του ιπποκάµπου.  
CA1:  τµήµα 1 του αµµώνιου κέρατος. 

CA1_∆ιαφραγµατικός 
n=6-10 
Υποµονάδες/Χρόνος Naive 15 min 1h 3h 5h 8h 

α1 
 

0,449±0,01 
 

0,448±0,01 0,469±0,01 0,495±0,02 0,482±0,01 0,474±0,01 

α2 
 

0,314±0,01 0,338±0,01 0,355±0,01 
 (13%)↑* 

0,357±0,01 
(13%)↑* 

0,365±0,01 
(16%)↑* 

0,380±0,01 
 (21%)↑* 

α5 0,319±0,01 0,330±0,01 0,350±0,01 
(10%)↑* 

0,351±0,01 
 (10%)↑* 

0,360±0,01 
 (12%)↑* 

0,352±0,01 
(10%)↑* 

β1 
 

0,352±0,02 0,347±0,01 0,366±0,02 0,368±0,02 0,379±0,01 0,372±0,03 

β2 
 

0,366±0,02 0,392±0,02 0,391±0,02 0,395±0,02 0,383±0,02 0,377±0,02 

β3 
 

0,451±0,01 0,448±0,01 0,467±0,01 0,479±0,01 0,500±0,01 0,502±0,01 

γ2 
 

0,282±0,01 0,284±0,01 0,314±0,01 0,314±0,02 0,300±0,01 0,310±0,01 



 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28 In Situ 
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Β. Ποσοτικός προσδιορισµός της δέσµευσης της  [3H]-muscimol  στους GABAA  

υποδοχείς του διαφραγµατικού και του κροταφικού ιππόκαµπου κατά την διάρκεια της 

ανάπτυξης και της οργάνωσης των in vitro οξέων κυµάτων. 

Με την χρήση της in vitro ποσοτικής αυτοραδιογραφίας και της ραδιενεργής ουσίας 

[3H]-muscimol (αγωνιστής των GABAA υποδοχέων) έγινε τοπογραφική µελέτη της 

κατανοµής των GABAA υποδοχέων. Ο απώτερος στόχος στο συγκεκριµένο µέρος της 

διδακτορικής διατριβής ήταν η συσχέτιση των πιθανών διαφορών στη δέσµευση της [3H]-

muscimol, µε την ανάπτυξη και την οργάνωση των in vitro οξέων κυµάτων τα οποία 

παρατηρούνται µόνο στον κροταφικό και όχι στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι, στις τοµές που προέρχονται από το κροταφικό 

τµήµα του ιπποκάµπου, οι οποίες και εµφάνιζαν τα in vitro οξέα κύµατα  (παρέµεναν σε 

ΤΕΝΥ για 8 ώρες) η δέσµευση της [3H]muscimol (60 nM) είχε αυξηθεί σε όλες τις περιοχές 

του κροταφικού ιππόκαµπου που εξετάστηκαν, σε σύγκριση µε τις τοµές από τον κροταφικό 

ιππόκαµπο που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος. Αναλυτικά η 

δέσµευση ήταν µεγαλύτερη στην CA1 (↑20%), την CA3 (↑25%) και την περιοχή της 

οδοντωτής έλικας (↑20%) (Πίνακας 11, Εικόνα 29).  

Αντίθετα οι τοµές που προέρχονταν από το διαφραγµατικό τµήµα του ιππόκαµπου, το 

οποίο δεν εµφανίζει in vitro οξέα κύµατα, δεν εµφάνιζαν καµία αλλαγή στην δέσµευση της 

[3H]-muscimol σε σύγκριση µε τις τοµές που προέρχονται αµέσως µετά την θανάτωση του 

επίµυος (Πίνακας 11, Εικόνα 29). 
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Πίνακας 11 

Ειδική δέσµευση της [3H]-muscimol (60 nM) στους GABAA υποδοχείς σε τοµές που 

προέρχονται από διαφραγµατικό και κροταφικό ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση του 

ζώου συγκρινόµενες µε αντίστοιχες τοµές που προέρχονται από διαφραγµατικό και 

κροταφικό ιππόκαµπο οι οποίες έχουν διατηρηθεί in vitro σε ΤΕΝΥ για 8 ώρες και εµφάνιζαν 

in vitro οξέα κύµατα.  

 

                                               ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ (fmoles/mgr tissue) 

Περιοχή 
n=6-10 

∆ιαφραγµατικός 1 

(naïve) 

∆ιαφραγµατικός 2 

(8 ώρες σε ΤΕΝΥ) 

Κροταφικός1 

(naïve) 

Κροταφικός 2 

(8 ώρες σε ΤΕΝΥ) 

CA1 

στιβάδα πολύµορφων 

στιβάδα ακτινωτή  

 

236±11 

238±9 

 

236±87 

255±56 

 

178±5 

178±4 

 

214±3(*↑20%) 

209±6(*↑18%) 

CA3  

στιβάδα πολύµορφων 

στιβάδα ακτινωτή 

 

164±3 

168±5 

 

210±48 

181±25 

 

144±3 

153±1 

 

181±8(*↑25%) 

194±8(*↑26%) 

DG 

     µοριώδης στιβάδα 

 

407±12 

 

427±69 

 

346±6 

 

427±69(*↑20%) 

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους±τυπικό σφάλµα που προσδιορίστηκαν από 6-10 

ζώα (οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 8 διαφορετικές τοµές ανά ζώο). Οι 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ του διαφραγµατικού 1 και του διαφραγµατικού 2, 

καθώς και του κροταφικού 1 και του κροταφικού 2 υπολογίστηκαν µε την βοήθεια του 

εξαρτηµένου t-test  και έχουν ως εξής *p<0.05 (Student paired t-test). Οι αριθµοί στις 

παρενθέσεις δείχνουν το ποσοστό κατά το οποίο διαφέρουν οι δυο περιοχές του ιπποκάµπου. 

CA1 και CA3: τµήµατα 1 και 3 του αµµώνιου κέρατος, DG: οδοντωτή, ΤΕΝΥ: Τεχνητό 

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό 
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Εικόνα 29, muscimol 
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Γ. Ποσοτικός προσδιορισµός της τοπογραφικής κατανοµής της έκφρασης του mRNA 

των πρώιµων γονιδίων c-fos και zif-268 στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο σε διαφορετικά χρονικά σηµεία κατά την διάρκεια της παραµονής των 

τοµών σε ΤΕΝΥ. 

Στόχος του συγκεκριµένου µέρους της διδακτορικής διατριβής ήταν να µελετηθεί η 

πιθανή συσχέτιση της έκφρασης του mRNA των πρώιµων γονιδίων c-Fos και Zif-268 µε την 

αυθόρµητη ανάπτυξη των in vitro οξέων κυµάτων που παρουσιάζεται σε τοµές οι οποίες 

προέρχονται από τον κροταφικό ιππόκαµπο και όχι σε τοµές από τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο. 

 Με την χρήση της ΄΄in situ΄΄ υβριδοποίησης και των ραδιενεργά σηµασµένων 

ολιγονουκλεοτιδίων συµπληρωµατικών ως προς το mRNA εξετάστηκε η έκφραση του 

mRNA των πρώιµων γονιδίων c-fos και Zif-268, και έγινε µελέτη της τοπογραφικής 

κατανοµής και ποσοτικοποίηση του mRNA τους σε τοµές που προέρχονται από τον 

διαφραγµατικό και τον κροταφικό ιππόκαµπο και είχαν διατηρηθεί διαποτιζόµενες µε ΤΕΝΥ 

για 5 ώρες σε σύγκριση µε τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου.  

 

 

Γ1. Η έκφραση του mRNA των πρώιµων γονιδίων σε τοµές από τον κροταφικό 

ιππόκαµπο 

 

c-Fos  

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι οι τοµές που προέρχονταν από τον κροταφικό 

ιππόκαµπο και παρέµεναν διαποτιζόµενες σε ΤΕΝΥ για 5 ώρες εµφάνιζαν στατιστικά 

σηµαντική αύξηση στην έκφραση του mRNA του πρώιµου γονιδίου c-fos σε όλες τις 

περιοχές του κροταφικού ιππόκαµπου συγκρινόµενες µε αντίστοιχες τοµές κροταφικού 

ιππόκαµπου που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος. Συγκεκριµένα σε 

τοµές από τον κροταφικό ιππόκαµπο διατηρούµενες σε ΤΕΝΥ για 5 ώρες παρατηρήθηκε 

στην CA1 περιοχή αύξηση 17%, στην CA3 περιοχή αύξηση 26%, και στην περιοχή της 

οδοντωτής έλικας DG αύξηση 23%, σε σχέση µε τοµές κροταφικού ιππόκαµπου που 

προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου (naïve) (Πίνακας 12, Εικόνα 30). 
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 Zif-268  

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι οι τοµές που προέρχονταν από τον κροταφικό 

ιππόκαµπο και παρέµεναν διαποτιζόµενες σε ΤΕΝΥ για 5 ώρες εµφάνιζαν στατιστικά 

σηµαντική αύξηση στην έκφραση του mRNA του πρώιµου γονιδίου Zif-268 σε όλες τις 

περιοχές του κροταφικού ιππόκαµπου συγκρινόµενες µε αντίστοιχες που προέρχονταν 

αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος. Συγκεκριµένα η έκφραση του πρώιµου γονιδίου Zif-

268 ήταν αυξηµένη στην CA1 (60%), στην CA2 (55%), στην CA3 (33%) και στην DG (50%) 

περιοχές (Πίνακας 12, Εικόνα 31). 

  

 

Πίνακας 12  

Μονάδες  σχετικής οπτικής πυκνότητας (ROD) των επιπέδων του mRNA των πρώιµων 

γονίδιων c-fos και zif-268 σε τοµές από τον κροταφικό ιππόκαµπο οι οποίες έχουν προέλθει 

αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου (naive) συγκρινόµενες µε τοµές που παρέµειναν σε 

ΤΕΝΥ για 5 ώρες. 

 

Κροταφικός Ιππόκαµπος 

 c-fos zif-268 

Περιοχή 
n=5-8 

naive 5 ώρες σε ΤΕΝΥ naive 5 ώρες σε ΤΕΝΥ 

CA1 0,47±0,04 0,55±0,05 *(↑17%) 0,20±0,02 0,39±0,02 *(↑60%) 

CA2 - - 0,24±0,01 0,37±0,04 *(↑55%) 

CA3 0,43±0,02 0,58±0,03 *(↑26%) 0,20±0,01 0,27±0,02 *(↑33%) 

DG 0,43±0,02 0,55±0,01 *(↑23%) 0,17±0,01 0,28±0,04 *(↑50%) 

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους±τυπικό σφάλµα που προσδιορίστηκαν από 5-8 ζώα 

(οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 6 διαφορετικές τοµές ανά ζώο). Οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των naive τοµών και των τοµών από τον κροταφικό ιππόκαµπο 

που παρέµειναν σε ΤΕΝΥ για 5 ώρες υπολογίστηκαν µε την βοήθεια του εξαρτηµένου t-test 

και έχουν ως εξής * p<0.05 ( Student paired t-test). Οι αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν το 

ποσοστό των διαφορών. 

CA1 και CA3: τµήµατα 1 και 3 του αµµώνιου κέρατος, DG: οδοντωτή έλικα 
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Εικόνα 30 
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Γ2. Έκφραση του mRNA των πρώιµων γονιδίων σε τοµές από τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο 

c-Fos  

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η έκφραση του mRNA του πρώιµου γονιδίου c-fos 

ήταν στατιστικά σηµαντικά αυξηµένη σε όλες τις περιοχές τοµών που προέρχονταν από τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο και είχαν παραµείνει διαποτιζόµενες σε ΤΕΝΥ για 5 ώρες 

συγκρινόµενες µε αντίστοιχες τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του 

επίµυος, εκτός από την CA1 περιοχή. Συγκεκριµένα είχαµε αύξηση στην CA2 (15%), στην 

CA3 (24%), και στην περιοχή της οδοντωτής έλικας DG (23%) (Πίνακας 13, Εικόνα 30). 

 

Zif-268  

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι σε τοµές που προέρχονται από τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο και παρέµεναν διατηρούµενες σε ΤΕΝΥ για 5 ώρες η έκφραση στο mRNA του 

πρώιµου γονιδίου Zif-268 ήταν στατιστικά σηµαντικά αυξηµένη στην περιοχή της CA2 

(40%),  της CA3 (48%) και της DG (50%) αλλά όχι στην CA1 περιοχή, συγκρινόµενες µε 

τοµές που προέρχονταν αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος (Πίνακας 13, Εικόνα 31). 
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Πίνακας 13 

Μονάδες  σχετικής οπτικής πυκνότητας (ROD) των επιπέδων του mRNA των πρώιµων 

γονίδιων c-fos και zif-268 σε φέτες από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο οι οποίες έχουν 

πρόελθει αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος (naive) συγκρινόµενες µε τοµές που 

παρέµειναν σε ΤΕΝΥ για 5 ώρες.  

 

∆ιαφραγµατικός Ιππόκαµπος 

c-fos zif-268 

Περιοχή 
n=6-10 

naive 5 ώρες σε ΤΕΝΥ naive 5 ώρες σε ΤΕΝΥ 

CA1 0,43±0,01 0,48±0,01  0,47±0,02 0,42±0,02 

CA2 0,38±0,02 0,44±0,03 *(↑15%) 0,22±0,01 0,40±0,01*(↑40%) 

CA3 0,45±0,01 0,56±0,01*(↑24%) 0,21±0,01 0,31±0,01*(↑48%) 

DG 0,46±0,01 0,53±0,001*(↑23%) 0,17±0,01 0,29±0,01*(↑50%) 

 

Οι αριθµοί αποτελούν τους µέσους όρους±τυπικό σφάλµα που προσδιορίστηκαν από 6-10 

ζώα (οι µετρήσεις έχουν ληφθεί από τουλάχιστον 8 διαφορετικές τοµές ανά ζώο). Οι 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ τοµών που προέρχονται αµέσως µετά την θανάτωση 

του ζώου σε σύγκριση µε τοµές που παρέµειναν 5 ώρες σε ΤΕΝΥ υπολογίστηκαν µε την 

βοήθεια του εξαρτηµένου t-test και έχουν ως εξής * p<0.05 (Student paired t-test). Οι αριθµοί 

στις παρενθέσεις δείχνουν το ποστοστό των διαφορών. 

CA1 και CA3 : τµήµατα 1 και 3 του αµµώνιου κέρατος , DG:οδοντωτή έλικα, ΤΕΝΥ: 

Τεχνητό Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό. 
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Εικόνα 31 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Έκφραση των Α1 υποδοχέων αδενοσίνης σε τοµές από τον κροταφικό και 

τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση του επίµυος.           
 

Στο συγκεκριµένο µέρος της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη 

και λεπτοµερής µελέτη της ποσοτικής και τοπογραφικής κατανοµής των Α1 υποδοχέων 

αδενοσίνης µε την χρήση του ραδιενεργού ιχνηθέτη [3H]-CHA αµέσως µετά την θανάτωση 

του επίµυος σε τοµές που προέρχονταν από τον διαφραγµατικό και τον κροταφικό 

ιππόκαµπο. Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η δέσµευση της [3H]-CHA ήταν µικρότερη σε 

τοµές που προέρχονταν από τον κροταφικό σε σύγκριση µε τις τοµές από τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο σε όλες τις περιοχές που εξετάσθηκαν (CA1, CA3, DG), µε την µεγαλύτερη 

διαφορά να εντοπίζεται στην  CA1 περιοχή (35%).  

Τα αποτελέσµατα µας συµφωνούν µε προηγούµενα πειράµατα  του Lee και συν., 

1983 τα οποία έδειξαν µικρότερη δέσµευση της [3H]-CHA τόσο στην CA1 όσο και στις 

άλλες περιοχές του κροταφικού σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο, η οποία 

οφείλονταν στην µικρότερη πυκνότητα των Α1 υποδοχέων της αδενοσίνης στον κροταφικό 

ιππόκαµπο και όχι σε µικρότερη χηµική συγγένεια.  

Η αδενοσίνη στην CA1 περιοχή, καθώς και στη µοριώδη στιβάδα της οδοντωτής 

έλικας του ιππόκαµπου δρα κυρίως µέσω των Α1 υποδοχέων της προσυναπτικά προκαλώντας 

µείωση στην απελευθέρωση του γλουταµικού οξέως (Manzoni και συν., 1994) καθώς και 

καταστολή της επιλιπτοειδούς δραστηριότητας (Hass και Greene, 1988; Kostopoulos, 1988). 

Πρόσφατη ηλεκτροφυσιολογική µελέτη στο εργαστήριο µας υποδεικνύει ότι οι συνάψεις 

µεταξύ των πυραµιδικών κυττάρων και των ινών του Schaffer στην CA1 περιοχή του 

κροταφικού ιππόκαµπου παρουσιάζουν µεγαλύτερη πιθανότητα απελευθέρωσης 

νευροδιαβιβαστή (γλουταµινικό οξύ) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες συνάψεις του 

διαφραγµατικού ιππόκαµπου (Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2000β) κάτι που µπορεί 

να οφείλεται και στο µικρότερο αριθµό Α1 υποδοχέων αδενοσίνης που βρίσκουµε και εµείς 

στον κροταφικό ιππόκαµπο. Ο µικρότερος λοιπόν αριθµός Α1 υποδοχέων αδενοσίνης  

δεδοµένου ότι αυτοί οι υποδοχείς εδράζονται κυρίως προσυναπτικά (Manzoni και συν., 1994) 

πιθανώς παρέχει στον κροταφικό ιππόκαµπο µικρότερη δυνατότητα έλεγχου της 

απελευθέρωσης του γλουταµικού οξέος.  
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Πρόσφατα στο εργαστήριο µας έχει δειχθεί επίσης ότι η ενεργοποίηση των NMDA 

υποδοχέων σε περιβάλλον που απουσιάζουν τα ιόντα µαγνησίου προκαλεί µακροπρόθεσµη 

εγκαθίδρυση επιληπτοειδούς δραστηριότητας µόνο στον κροταφικό ιππόκαµπο 

(Papatheodoropoulos και συν., 2005). Στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο εµφανίζεται 

επιληπτοειδής δραστηριότητα η οποία όµως δεν παραµένει σε διάρκεια χρόνου. Η µικρότερη 

δέσµευση της [3H]-CHA που δείχνουν τα αποτελέσµατα σε τοµές του κροταφικού 

ιπποκάµπου σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό είναι σε συµφωνία µε την παραπάνω 

παρατήρηση δεδοµένου ότι ο µικρότερος αριθµός Α1 υποδοχέων στο κροταφικό τµήµα  

ασκεί µικρότερο έλεγχο στην απελευθέρωση του γλουταµινικού οξέος.   

Επιπλέον η αδενοσινη δρα ως νευροπραστατευτικός παράγοντας ενάντια στην 

καταστροφή των νευρικών κυττάρων (Schubert και συν., 1997) καθώς έχει δειχθεί ότι οι Α1 

υποδοχείς αδενοσίνης προσυναπτικά ρυθµίζουν την είσοδο ιόντων ασβεστίου στα νευρικά 

κύτταρα ελέγχοντας έτσι την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. Οι Α1 υποδοχείς αδενοσίνης 

που βρίσκονται µετασυναπτικά ελέγχουν την αγωγιµότητα της κυτταρικής µεµβράνης για τα 

ιόντα καλίου και χλωρίου (Schubert και συν., 1997). Πιθανώς η µεγαλύτερη ευαισθησία-

ευπάθεια στην υποξία που παρουσιάζει ο κροταφικός ιππόκαµπος σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Hara και συν., 1990; Benesova και συν., 2005) να οφείλεται σε 

ένα βαθµό και στο µικρότερο αριθµό Α1 υποδοχέων αδενοσίνης που έδειξαν τα 

αποτελέσµατα µας. 

 

Έκφραση των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα σε τοµές που 

προέρχονται από τον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο αµέσως 

µετά την θανάτωση του επίµυος. 
 

Στη συνέχεια της παρούσας διατριβής δείξαµε για πρώτη φορά ότι η έκφραση του 

mRNA και η έκφραση των πρωτεϊνών για τις κυριότερες υποµονάδες του GABAA υποδοχέα 

είναι διαφορετική µεταξύ του διαφραγµατικού και του κροταφικού ιπποκάµπου. Ειδικά, στην 

CA1 περιοχή του ιπποκάµπου η έκφραση του mRNA για τις α1, β2, γ2  υποµονάδες ήταν 

σηµαντικά χαµηλότερη, ενώ αντίθετα η έκφραση του mRNA για τις α2 και β1 υποµονάδες 

ήταν σηµαντικά υψηλότερη στον κροταφικό ιπποκάµπο σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο. Είναι γνωστό ότι η α1 υποµονάδα συνεκφράζεται µε την β2 υποµονάδα ενώ η α2 

υποµονάδα συνεκφράζεται µε την β1/β3 υποµονάδα για να συγκροτήσουν λειτουργικούς 

GABAA υποδοχείς στον εγκέφαλο των θηλαστικών (Benke και συν., 1994; Fritschy και συν., 

1994; Nusser και συν., 1996; Somogyi και συν., 1996; Ramadan και συν., 2003). Σύµφωνα µε 
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τις παραπάνω µελέτες η µειωµένη έκφραση των α1, β2 και γ2 υποµονάδων καθώς και η 

αυξηµένη έκφραση των α2 και β1 υποµονάδων στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο υποδεικνύει ότι ο α1/β2 υπότυπος του GABAA υποδοχέα 

επικρατεί στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο ενώ ο α2/β1 υπότυπος του GABAA υποδοχέα είναι 

κυρίαρχος στον κροταφικό ιππόκαµπο. 

 Επίσης στην περιοχή της οδοντωτής έλικας η χαµηλότερη έκφραση του mRNA για 

τις α4, β3 και δ υποµονάδες του GABAA υποδοχέα στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο υποδεικνύουν ότι η έκφραση του α4/β3/δ υπότυπου είναι 

µικρότερη στον κροταφικό ιππόκαµπο. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η κατανοµή των δυο υπότυπων του 

GABAA υποδοχέα α1/β2/γ2 και α2/β1 είναι διαφορετική µεταξύ των δυο πόλων του 

ιπποκάµπου. Τα χαµηλότερα επίπεδα του α1/β2/γ2 και τα υψηλότερα επίπεδα του α2/β1/3/γ2 

GABAA υπότυπου στον κροταφικό συγκρινόµενα µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο µπορούν 

να προδιαγράψουν ότι στις δυο περιοχές του ιπποκάµπου η GABAεργική λειτουργία έχει 

διαφορετικές ηλεκτροφυσιολογικές και φαρµακολογικές ιδιότητες. Πειραµατικές µελέτες που 

υποστηρίζουν την παραπάνω υπόθεση έχουν δείξει ότι ο α1-υπότυπος είναι υπεύθυνος για 

την καταπραϋντική δράση της διαζεπάµης ενώ ο α2-υπότυπος για την αγχολυτική δράση της 

(Rudolph και συν., 1999).        

Οι λειτουργικές ιδιότητες του διαύλου του GABAA υποδοχέα επηρεάζονται από την 

σχετική συµµετοχή των διαφορετικών υποµονάδων στην στοιχειοµετρία του συµπλόκου του 

υποδοχέα. Όπως έχει δειχθεί η σύσταση των υποµονάδων για κάθε υπότυπο του GABAA  

υποδοχέα επηρεάζει τις ιδιότητες του ρεύµατος που διέρχεται µέσα από το δίαυλο καθώς και 

τον συντελεστή της αναστολής (inhibitory impact) (Vicini και συν., 2001; Golstein και συν., 

2002). Σύµφωνα µε τα παραπάνω η χαµηλότερη έκφραση του mRNA της α1 υποµονάδας ή 

οποία συνοδεύεται και από την χαµηλότερη έκφραση της πρωτεΐνης της, που παρατηρήθηκε 

στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο πιθανώς να αντανακλά 

µικρότερα προκαλούµενα από τους GABAA υποδοχείς ανασταλτικά µετασυναπτικά ρεύµατα 

(IPSPs). Στα µικρότερα ανασταλτικά µετασυναπτικά ρεύµατα µπορεί να οφείλεται και η 

µικρότερη ταχεία συναπτική αναστολή που έχει βρεθεί στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Papatheodoropoulos και συν., 2002). Η παραπάνω υπόθεση 

υποστηρίζεται και από µελέτες που έγιναν πρόσφατα σε µύες στους οποίους έλειπε τελείως η 

α1 υποµονάδα του GABAA υποδοχέα και έδειξαν ότι το πλάτος των ανασταλτικών ρευµάτων 

των GABAA υποδοχέων τους (χωρίς την α1 υποµονάδα) είναι µικρότερο σε σχέση µε των 

φυσιολογικών ζώων (Vicini και συν., 2001), και ότι τα ρεύµατα αυτά είναι περισσότερο 
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βραδέα (Vicini και συν., 2001; Golstein και συν., 2002). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι 

υπότυποι του GABAΑ υποδοχέα στη συγκρότηση των οποίων συµµετέχει η α1 υποµονάδα 

έχουν µεγαλύτερο συντελεστή αναστολής.  

Στα ίδια πειράµατα εξάλειψης της α1 υποµονάδας σε µύες δείχθηκε επίσης ότι η 

έκφραση της α2 υποµονάδας  ήταν αυξηµένη σε σχέση µε τα επίπεδα της στα φυσιολογικά 

ζώα πράγµα, που σηµαίνει ότι όταν λείπει η α1-υποµονάδα, η α2-υποµονάδα µπορεί να την 

αντικαταστήσει στον δίαυλο του GABAΑ υποδοχέα (Kralic και συν., 2002). Η 

αντικατάσταση της α1 από την α2 υποµονάδα προκαλεί αλλαγές στις ιδιότητες του δίαυλου 

χλωρίου καθώς δείχθηκε ότι η έλλειψη της α1 υποµονάδας στους επίµυες προκαλεί αύξηση 

στις επιληπτικές κρίσεις που επάγονται από την bicuculine (Poulter και συν., 1999; Kralic και 

συν., 2002) όπως επίσης και µείωση στην επίδραση που έχει η µουσκιµόλη στην 

επαναπρόσληψη του 36Cl  (Malatynska και συν., 2000; Kralic και συν., 2002). Επίµυες οι 

οποίοι εµφάνιζαν µεγαλύτερα επίπεδα στην έκφραση της α2 σε σχέση µε την α1 υποµονάδα, 

όπως οι νεαροί σε ηλικία επίµυες είναι πιο επιρρεπείς στις επιληπτικές κρίσεις σε σχέση µε 

τους ώριµους στους οποίους αντίστοιχα υπερισχύει η έκφραση της α1 σε σχέση µε την α2 

υποµονάδα (Poulter και συν., 1992). Τα αποτελέσµατα µας είναι σε συµφωνία µε τα 

παραπάνω δεδοµένα καθώς δείχνουν στον κροταφικό ιππόκαµπο µεγαλύτερα επίπεδα στην 

έκφραση του mRNA της α2 υποµονάδας, η οποία συνοδεύεται και από αυξηµένα επίπεδα της 

πρωτεΐνης της, τα οποία πιθανόν να αντισταθµίζουν την µικρότερη έκφραση του mRNA και 

της πρωτεΐνης της α1 υποµονάδας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η υπόθεση µας είναι ότι η 

µειωµένη έκφραση των α1-υποτύπων του GABAΑ υποδοχέα που παρατηρούµε στον 

κροταφικό ιππόκαµπο έχει υποκατασταθεί από την αυξηµένη έκφραση του α2-υποτύπου. 

Αυτό υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι ο αριθµός των GABAΑ υποδοχέων (Bmax) είναι 

ο ίδιος στην CA1 περιοχή µεταξύ των δυο πόλων του ιπποκάµπου. Η επικράτεια του α2-

υποτύπου στον κροταφικό ιππόκαµπο σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες µελέτες πιθανόν να 

συµβάλει στην µεγαλύτερη επιρρέπεια στις επιληπτικές κρίσεις που εµφανίζει ο κροταφικός 

ιππόκαµπος σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό (Elul, 1964; Racine και συν., 1977; Gilbert 

και συν., 1985; Bragdon και συν., 1986; Borck και Jefferys, 1999). 

Στην CA1 περιοχή του ιππόκαµπου οι συνάψεις που δηµιουργούνται µεταξύ των 

πυραµιδικών κυττάρων και των καλαθιοφόρων GABAεργικών ενδονευρώνων που φέρουν 

παρβαλβουµίνη ως νευροπεπτίδιο (PV-positive) έχουν µεγαλύτερο αριθµό GABAΑ 

υποδοχέων µε α1 υποµονάδα (Εικόνα 7). Αντίθετα  GABAΑ υποδοχείς µε την α2 υποµονάδα, 

συναντούµε σε µεγαλύτερη πυκνότητα στις συνάψεις που δηµιουργούνται µεταξύ των 

πυραµιδικών κυττάρων και των καλαθιοφόρων GABAεργικών ενδονευρώνων που φέρουν το 
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νευροπεππτίδιο χολεκυστοκινίνη (PV-negative) (Εικόνα 7) (Nusser και συν., 1996; Nyiri και 

συν., 2001; Klausberger και συν., 2002). Οι εξαρτώµενοι από τις συνάψεις των PV-positive 

καλαθιοφόρων –πυραµιδικών κυττάρων εγκεφαλικοί ρυθµοί έχει δειχθεί ότι παίζουν ρόλο σε 

διαδικασίες µνήµης και µάθησης ενώ οι εγκεφαλικοί ρυθµοί που εξαρτώνται από τις 

συνάψεις των PV-negative καλαθιοφόρων κυττάρων–πυραµιδικών κυττάρων φαίνεται να 

παίζουν ρόλο σε συναισθηµατικές διαδικασίες (Tamas και συν., 2000; Freund, 2003). 

Πρόσφατα έχει δειχθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ του αριθµού των PV-positive και 

PV-negative συνάψεων µεταξύ του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιππόκαµπου 

(Nomura και συν., 1997). ∆εδοµένου ότι πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι οι α1-υπότυποι 

παίζουν ρόλο σε ρυθµούς που εµφανίζονται όταν δηµιουργούνται και όταν εγκαθίστανται 

καινούργιες µνήµες (γάµµα, θήτα) (Hampson και συν., 1999; McBain και συν., 1999; 

Kjelstrup και συν., 2002; Mohler και συν., 2004) ενώ µέσω των α2-υπότυποι ελέγχονται 

λειτουργίες της διάθεσης όπως ο φόβος και η ανησυχία  (Freund και συν., 2003). Η 

επικράτηση των α1-υποτύπων στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο και η υπεροχή της έκφρασης 

του α2-υποτύπου στον κροταφικό ιππόκαµπο πιθανώς να σχετίζεται µε την διαφορετική 

συµµετοχή των δυο πόλων του ιππόκαµπου στις γνωστικές λειτουργίες µνήµης και µάθησης 

καθώς και σε συναισθηµατικές καταστάσεις (Moser και Moser, 1998, Hampson και συν., 

1999; Kjelstrup και συν., 2002). 

Παρόµοια µε την έκφραση της α1 υποµονάδας και η έκφραση του mRNA και της 

πρωτεΐνης της β2 υποµονάδας ήταν χαµηλότερη στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο προάγοντας την υπόθεση ότι δυο αυτές υποµονάδες 

συνεκφράζονται και δηµιουργούν τον α1/β2-υπότυπο του GABAA υποδοχέα. Η συνέκφραση 

των υποµονάδων που υποστηρίζουµε ότι συµβαίνει τόσο στον διαφραγµατικό (α1/β2-

υπότυπος) όσο και στον κροταφικό (α2/β1-υπότυπος) ιππόκαµπο ενισχύεται από πειράµατα 

µεταλλάξεων θέσεως καθώς και από βιοχηµικές και ανατοµικές µελέτες οι οποίες 

υποδεικνύουν ότι η α1 υποµονάδα συνεκφράζεται µε την β2 υποµονάδα ενώ η α2 υποµονάδα 

συνεκφράζεται µε την β1 η/και την β3 υποµονάδα για να συγκροτήσουν λειτουργικούς 

GABAA υποδοχείς στον ιππόκαµπο (Benke και συν., 1994; Fritschy και συν., 1994; Nusser 

και συν., 1996; Somogyi και συν., 1996; Ramadan και συν., 2003) και σε άλλες εγκεφαλικές 

περιοχές (Sur και συν., 2001; Kralic και συν., 2002). 

Σε αντίθεση µε την β2 υποµονάδα, η έκφραση του mRNA της β1 υποµονάδας ήταν 

υψηλότερη στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο, µε την διαφορά 

αυτή όπως και οι προηγούµενες να είναι εντονότερη στην CA1 περιοχή. Είναι επίσης γνωστό 

ότι η παρουσία της β1 υποµονάδας χαρακτηρίζει µικρότερα σε πλάτος και διάρκεια 
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ανασταλτικά ρεύµατα συγκρινόµενη µε τις β2 και β3 υποµονάδες, καθώς η παρουσία αυτών 

των δύο υποµονάδων έχουν αυξανόµενα (από τη β2 προς τη β3) αποτελέσµατα στα 

ανασταλτικά ρεύµατα (Ymer και συν., 1989). Μπορούµε πιθανώς µε βάση τα παραπάνω να 

ισχυριστούµε ότι η µικρότερη έκφραση της β2 υποµονάδας ακολουθούµενη από την 

µεγαλύτερη έκφραση της β1 υποµονάδας ενισχύει την υπόθεση µας ότι ο α2/β1-υπότυπος που 

υποστηρίζουµε ότι κυριαρχεί στον κροταφικό ιππόκαµπο έχει µικρότερο συντελεστή 

αναστολής από τον α1/β2-υπότυπο που επικρατεί στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο και 

πιθανώς εξηγεί και τη µικρότερη γρήγορη συναπτική αναστολή που έχει βρεθεί στον 

κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο (Papatheodoropoulos και συν., 

2002).  

Η έκφραση του mRNA της γ2 υποµονάδας είναι µικρότερη στον κροταφικό σε 

σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο γεγονός που µπορεί να συσχετισθεί µε την 

µικρότερη αποτελεσµατικότητα του GABAA υποδοχέα σε αυτόν τον πόλο του ιπποκάµπου 

καθώς έχει δειχθεί ότι η έλλειψη αυτής της υποµονάδας µειώνει την αγωγιµότητα και το 

χρόνο ενεργοποίησης του διαύλου του GABAΑ υποδοχέα (Lorez και συν., 2000). Η 

µικρότερη έκφραση της γ2 υποµονάδας µπορεί επίσης να εξηγεί εν µέρει και την ευκολία µε 

την οποία ο κροταφικός ιππόκαµπος αναπτύσσει επιληπτικές κρίσεις καθώς έχει δειχθεί ότι η 

εκλεκτική αναστολή της έκφρασης του mRNA της γ2 υποµονάδας προκαλεί αυθόρµητες 

επιληπτικές κρίσεις (Karle και συν., 1998). Τέλος, η γ2 υποµονάδα είναι υπεύθυνη µαζί µε τις 

α υποµονάδες για την δέσµευση των βενζοδιαζεπινών στον GABAA υποδοχέα (Khan και 

συν., 1996; McKernan και Whiting, 1996), γεγονός που υποδηλώνει ότι η διαφορετική 

έκφραση της υποµονάδας µεταξύ του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου 

µπορεί να οδηγεί τους δυο πόλους του ιπποκάµπου σε διαφορετικές φαρµακολογικές 

ιδιότητες. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 

µικρότερη έκφραση των α1-υποτύπων των GABAA υποδοχέων (α1/β2/γ2) και η υψηλότερη 

έκφραση των α2-υποτύπων των GABAA υποδοχέων (α2/β1/3/γ2) την οποία παρατηρήσαµε 

στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο, µπορεί να επηρεάζει τις 

ιδιότητες του διαύλου (αγωγιµότητα, πλάτος και διάρκεια των IPSCs), δείχνοντας ότι οι 

GABAA υποδοχείς που εντοπίζονται στον κροταφικό ιππόκαµπο έχουν µικρότερο  

συντελεστή ανασταλτικής αποτελεσµατικότητας (inhibitory impact) από ότι οι GABAA 

υποδοχείς στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο.  

Τα πειράµατα κινητικής της ειδικής δέσµευσης της [3H]–muscimol µε την τεχνική του 

΄΄wipe-off΄΄ έδειξαν ότι στον κροταφικό ιππόκαµπο οι GABAA υποδοχείς έχουν µικρότερη 
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χηµική συγγένεια για την δέσµευση της [3H]–muscimol σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο. Όπως έχει επίσης αναφερθεί η θέση δέσµευσης του GABA/muscimol στον 

υποδοχέα εντοπίζεται στην περιοχή που δηµιουργείται από τις επιφάνειες των α και β 

υποµονάδων (Mehta και Ticku, 1999; Newell και συν., 2000; Bauer και Sigel 2003). Η 

µικρότερη χηµική συγγένεια για την δέσµευση της [3H]–muscimol µπορεί να υποδηλώνει, ότι 

στους υποδοχείς που εντοπίζονται στο κροταφικό ιππόκαµπο η δράση του GABA έχει 

µικρότερη αποτελεσµατικότητα χαρακτηρίζοντας τους µε µικρότερο ανασταλτικό 

συντελεστή σε σχέση µε τους GABAΑ υποδοχείς που εντοπίζονται στον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο. Τα πειράµατα κινητικής έδειξαν επίσης ότι ο αριθµός των GABAΑ υποδοχέων 

µεταξύ των δυο πόλων του ιπποκάµπου  είναι ο ίδιος, ενισχύοντας την υπόθεση µας ότι το 

µόνο που διαφέρει µεταξύ των δυο πόλων του ιπποκάµπου είναι η αναλογία των α1- και των 

α2-υποτύπων.  

  Η µειωµένη δέσµευση της [3H]–muscimol, στον κροταφικό  σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο, που δείξαµε µε τα πειράµατα αυτοραδιογραφίας µπορεί να 

εξηγηθεί κατά µια έννοια και από την µικρότερη έκφραση του mRNA της α4 υποµονάδας 

στην CA1 περιοχή καθώς και της α4, της β3 και της δ υποµονάδας στην περιοχή της 

οδοντωτής έλικας, καθώς έχει δειχθεί ότι η [3H]–muscimol είναι ένα ειδικό 

αυτοραδιογραφικό probe για τους α4-υποτύπους του GABAΑ (Jones και συν., 1997; Mihalek 

και συν., 1999). Η µικρότερη έκφραση των mRNAs της α4, της β3 και της δ υποµονάδας στα 

κοκκιώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας πιθανώς σχετίζονται µε την έκφραση διαφορετικής 

τονικής αναστολής στους δυο πόλους του ιππόκαµπου καθώς έχει δειχθεί ότι ο α4/β3/δ 

υπότυπος παίζει σηµαντικό ρόλο στην τονική αναστολή που έχει καταγραφεί στα κοκκιώδη 

κύτταρα της οδοντωτής έλικας (Nusser Z και συν., 2002; Sun και συν., 2004; Peng Z και 

συν., 2004). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µεγαλύτερη έκφραση του mRNA της α5 υποµονάδας στην 

CA1 περιοχή του κροταφικού σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Πρόσφατες 

µελέτες υποδεικνύουν ότι οι GABAA υποδοχείς που φέρουν την α5 υποµονάδα έχουν τόσο 

δενδριτική κατανοµή στον ιππόκαµπο (Sur και συν., 1999) παίζοντας σηµαντικό ρόλο σε 

διαδικασίες µνήµης και µάθησης (Collinson και συν., 2002; Crestani και συν., 2002) όσο και 

εξωσυναπτική κατανοµή όπου ελέγχουν την τονική αναστολή (Crestani και συν., 2002; 

Brunig και συν., 2002; Caraiscos και συν., 2004). Το παραπάνω συµπέρασµα υποδεικνύει 

πιθανώς ότι η αυξηµένη έκφραση του mRNA της α5 υποµονάδας στην CA1 περιοχή του 

κροταφικού ιπποκάµπου σχετίζεται µε την σχετικά µεγαλύτερη δενδριτική αναστολή (Miles 

και συν., 1996; Tsubokawa and Ross, 1996), η οποία όµως δεν επηρεάζει πάντα την 



 147

διεγερσιµότητα στο σώµα των πυραµιδικών κυττάρων (Miles και συν., 1996; 

Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 1996). Παρόλα αυτά µπορεί να επηρεάζει την 

ικανότητα για συναπτική βραχυ- και µακρο-χρόνια πλαστικότητα η οποία έχει βρεθεί να είναι 

διαφορετική µεταξύ του κροταφικού και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου 

(Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2000a, b; Maruki και συν., 2001). Πρόσφατες µελέτες 

σε επίµυες στους οποίους έλειπε τελείως η α5 υποµονάδα έδειξαν ότι οι α5-υπότυποι του 

GABAA υποδοχέα στην CA1 περιοχή του ιππόκαµπου εντοπίζονται και εξωσυναπτικά 

επηρεάζοντας την τονική αναστολή (Crestani και συν., 2002; Brunig και συν., 2002; 

Caraiscos και συν., 2004). Τα υψηλότερα επίπεδα στην έκφραση του mRNA για την α5 

υποµονάδα στον κροταφικό ιππόκαµπο σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

πιθανώς υποδεικνύουν ότι η τονική αναστολή που εµφανίζεται και στην CA1 περιοχή του 

ιππόκαµπου να είναι διαφορετική για τους δυο πόλους του ιππόκαµπου.  

Το παραπάνω συµπέρασµα έρχεται σε συµφωνία και µε προκαταρτικά πειράµατα που 

έγιναν στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας υπό την καθοδήγηση της Dr.Bryndis Birnir 

(Molecular and Cellular Physiology, Department of Physiological Sciences, Lund University, 

Sweden) και έδειξαν µε την τεχνική της καθήλωσης τάσης (voltage patch-clamp) ότι ο 

κροταφικός έχει µεγαλύτερη τονική αναστολή σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 

Η αυξηµένη λοιπόν τονική αναστολή που βλέπουµε στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο έρχεται σε συµφωνία µε την αντίστοιχη αυξηµένη έκφραση της α5 

υποµονάδας που έχουµε βρει στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο 

καθώς έχει δειχθεί ότι στην CA1 περιοχή του ιπποκάµπου η τονική αναστολή 

πραγµατοποιείται µέσω των α5-υποτύπων (Caraiscos και συν., 2004; Nusser και Mody., 

2002). Επίσης το ότι ο κροταφικός ιππόκαµπος έχει µεγαλύτερη τονική αναστολή σε 

σύγκριση µε τον διαφραγµατικό υποδεικνύουν και παλιότερες µελέτες που έδειξαν ότι στον 

κροταφικό τα επίπεδα του GABA είναι µεγαλύτερα σε σχέση µε τον διαφραγµατικό 

(Hortnagl H και συν., 1991). Είναι γνωστό ότι περιοχές µε αυξηµένα επίπεδα του GABA 

εµφανίζουν και µεγαλύτερη τονική αναστολή (Jensen και συν., 2003). Η παραπάνω υπόθεση 

ενισχύεται από τη µεγαλύτερη επαγωγή που προκαλεί η χορήγηση του GABA στην βασική 

γραµµή του διαφραγµατικού σε σύγκριση µε την επαγωγή που προκαλεί στον κροταφικό 

ιππόκαµπο υποδεικνύοντας ότι το τονικό ρεύµα είναι µεγαλύτερο στον κροταφικό σε 

σύγκριση µε τον διαφραγµατικό. Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι προκαταρτικά και θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν  µε περαιτέρω πειράµατα. 

Συµπερασµατικά, σε αυτό το τµήµα της διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε για 

πρώτη φορά η ποσοτική και η τοπογραφική κατανοµή των GABAA υποδοχέων καθώς και η 
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έκφραση των υποµονάδων τους σε τοµές που προέρχονται από τον κροταφικό και 

συγκρίνονται µε τοµές που προέρχονται από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο επίµυος. Οι 

διαφορές στην αναλογία έκφρασης των δυο υποτύπων, µε τον α1/β2/γ2 υπότυπο να επικρατεί 

στον διαφραγµατικό και τον α2/β1/γ2 υπότυπο του GABAA υποδοχέα να είναι κυρίαρχος 

στον κροταφικό ιππόκαµπο, οι οποίες είναι πιο έντονες στην CA1 περιοχή, υποδεικνύουν ότι 

οι GABAA υποδοχείς του κροταφικού έχουν µικρότερη ανασταλτική αποτελεσµατικότητα, η 

οποία συµφωνεί µε την µικρότερη GABAA-προερχόµενη αναστολή στην CA1 περιοχή του 

κροταφικού ιππόκαµπου (Papatheodoropoulos και συν., 2002). Επιπλέον θα µπορούσε να 

εξηγήσει την µεγαλύτερη επιρρέπεια του κροταφικού ιππόκαµπου στην επιληπτική 

διεγερσιµότητα  (Elul, 1964; Racine και συν., 1977; Gilbert και συν., 1985; Bragdon και συν., 

1986; Borck και Jefferys, 1999).  

Τέλος το ότι στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο κυριαρχούν οι α1/β2/γ2 υπότυποι σε 

αντίθεση µε τον κροταφικό ιππόκαµπο που µεγαλύτερη έκφραση έχουν οι α2/β1/γ2 υπότυποι 

πιθανώς µπορεί να συσχετιστεί και την διαφορετική συµµετοχή των δύο πόλων του 

ιππόκαµπου σε διαδικασίες µνήµης, µάθησης καθώς και ρύθµισης συναισθηµάτων (Moser 

και Moser, 1998, Hampson και συν., 1999; Kjelstrup και συν., 2002). 

 

Μεταβολές στην έκφραση των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα σε τοµές 

από τον κροταφικό και το διαφραγµατικό ιππόκαµπο κατά την οργάνωση 

των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων.       

 
Κροταφικός Ιππόκαµπος  

Πρόσφατα στο εργαστήριο µας παρατηρήθηκε ότι λεπτές τοµές που προέρχονται από 

τον κροταφικό αλλά όχι από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο οργανώνουν αυθόρµητα 

συγχρονισµένη περιοδική δραστηριότητα η οποία σταθεροποιείται σε πλάτος και συχνότητα 

πλήρως µεταξύ 3 και 4 ωρών παραµονής των τοµών σε κανονικές ΄΄in vitro΄΄ συνθήκες 

διατήρησης  (Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2002α, 2002β). Η ΄΄in vitro΄΄ αυτή 

ρυθµική δραστηριότητα έχει κοινά χαρακτηριστικά µε τα οξέα κύµατα που καταγράφονται 

΄΄in vivo΄΄ στον ιππόκαµπο: παρουσιάζουν παρόµοια συχνότητα (2-8 Hz) και παράλληλα 

παρατηρείται υψίσυχνη ταλάντωση κατά την δηµιουργία τους (150-200 Hz) καθώς και 

έντονος  συγχρονισµός. Για τους παραπάνω λόγους αυτή την ρυθµική δραστηριότητα που 

καταγράφεται στις τοµές του κροταφικού ιπποκάµπου την ονοµάζουµε ΄΄in vitro΄΄ οξέα 

κύµατα.  
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Στο παρόν τµήµα της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιήσαµε για πρώτη φορά 

αναλυτική µελέτη της έκφρασης του mRNA των υποµονάδων (α1, α2, α5, β1, β2, β3, γ2) του 

υποδοχέα του GABAΑ σε τακτά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του ηλεκτροφυσιολογικού 

πειράµατος. Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν σηµαντική αύξηση της έκφρασης του mRNA 

των α1, β2 και γ2 υποµονάδων του GABAΑ υποδοχέα η οποία ξεκινάει την 1η ώρα, δηλαδή 

πριν την οργανωµένη εµφάνιση της αυθόρµητης δραστηριότητας και γίνεται µέγιστη στις 4 

ώρες παραµονής των τοµών σε Τεχνητό Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΤΕΝΥ). Η αύξηση αυτή 

παρατηρήθηκε µόνο στην CA1 περιοχή του κροταφικού ιππόκαµπου και συµβαδίζει χρονικά 

µε την ανάπτυξη και την οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων τα οποία έχουν 

περιγραφεί πρόσφατα στο εργαστήριο µας (Papatheodoropoulos και Kostopoulos., 2002). 

Καµία σηµαντική αλλαγή τέλος δεν παρατηρήθηκε σε τοµές που προέρχονται από τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 

Συγκεκριµένα η αύξηση στην έκφραση του mRNA των α1, β2 και γ2 υποµονάδων του 

GABAΑ υποδοχέα αρχίζει 1 ώρα µετά την παραµονή στο ΤΕΝΥ δηλαδή πριν από την 

οργάνωση της συγχρονισµένης αυθόρµητης δραστηριότητας, και η αύξηση γίνεται µέγιστη 

στις 4 ώρες δηλαδή παράλληλα µε την οργάνωση της αυθόρµητης δραστηριότητας. Τα 

αποτελέσµατα αυτά καθώς και το ότι οι αλλαγές παρατηρούνται µόνο στην CA1 περιοχή του 

κροταφικού ιππόκαµπου µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων 

κυµάτων πιθανώς να σχετίζεται µε την εκλεκτική αύξηση στην έκφραση των α1, β2 και γ2 

υποµονάδων του GABAΑ υποδοχέα. Το γεγονός επίσης ότι προηγούµενες µελέτες έχουν 

δείξει την α1 υποµονάδα να συνεκφράζεται µε την β2 υποµονάδα για να συγκροτήσει 

λειτουργικούς GABAA υποδοχείς (Benke και συν., 1994; Fritschy και συν., 1994; Nusser και 

συν., 1996; Somogyi και συν., 1996; Ramadan και συν., 2003) ενισχύει την υπόθεση ότι οι 

αλλαγές στις υποµονάδες αφορούν τον συγκεκριµένο α1/β2/γ2-υπότυπο του GABAΑ 

υποδοχέα ο οποίος εντοπίζεται σε µεγάλη συγκέντρωση στους GABAεργικούς ενδονευρώνες 

του ιππόκαµπου (Sperk και συν., 2002). 

Στην δηµιουργία των ΄΄in vitro οξέων κυµάτων΄΄ συµµετέχουν ανασταλτικές 

διεγερτικές και ηλεκτρικές συνάψεις (Papatheodoropoulos και Kostopoulos, 2002, 2003 New 

Orleans). Επίσης το δυναµικό πεδίου των οξέων κυµάτων αντιστοιχεί σε συγχρονισµένα 

ανασταλτικά δυναµικά τα οποία καταγράφονται στα πυραµιδικά κύτταρα, συνεπώς για την 

δηµιουργία τους είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση ενός πληθυσµού GABAεργικών 

ενδονευρώνων. Στους GABAεργικούς ενδονευρώνες του ιππόκαµπου κυριαρχεί η έκφραση 

του α1/β2/γ2 υποτύπου (Sperk και συν., 2002). Παράλληλα όµως έχει δειχθεί ότι οι α1-

υπότυποι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανασταλτική ικανότητα του υποδοχέα (Vicini και 
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συν., 2001), δεδοµένου ότι απουσία της α1 υποµονάδας µειώνει την αποτελεσµατικότητα του 

υποδοχέα, µειώνοντας την είσοδο ιόντων χλωρίου (Goldstein και συν., 2001; Vicini και συν., 

2001; Kralic και συν., 2002). Για τους παραπάνω λόγους η εκλεκτική αύξηση του α1-

υποτύπου του GABAΑ υποδοχέα, η οποία παρατηρείται στα δικά µας πειράµατα πριν την 

εµφάνιση της οργανωµένης αυθόρµητης δραστηριότητας και εξακολουθεί καθόλη την 

διάρκεια της ανάπτυξης της πιθανώς να συµβάλλει στο συγχρονισµό και την οργάνωση των 

΄΄in vitro οξέων κυµάτων΄΄.  

Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από την παράλληλη αύξηση της β2 υποµοναδας ή 

οποία έχει δειχθεί ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στο έλεγχο ανοίγµατος του διαύλου του GABAΑ 

υποδοχέα καθώς και ότι η παρουσία της χαρακτηρίζει µεγαλύτερα σε πλάτος και διάρκεια 

ανασταλτικά ρεύµατα συγκρινόµενη µε τις β1 υποµονάδες (Ymer και συν., 1989). Επίσης η 

παρουσία στον υπότυπο του GABAA υποδοχέα και της γ2 υποµονάδας του δίνει µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα καθώς έχει δειχθεί ότι η έλλειψη αυτής της υποµονάδας µειώνει την 

αποτελεσµατικότητα του GABA µειώνοντας την αγωγιµότητα του διαύλου και το χρόνο 

ενεργοποίησης του υποδοχέα (Lorez και συν., 2000). Φαίνεται λοιπόν ότι ο υπότυπος 

α1/β2/γ2, που η έκφραση του αυξάνει πριν την έναρξη της οργανωµένης ρυθµικής 

δραστηριότητας, λόγω της συγκρότησης του από τις συγκεκριµένες υποµονάδες έχει µεγάλη 

ανασταλτική αποτελεσµατικότητα η οποία µπορεί να συµµετέχει στην οργάνωση και την 

ανάπτυξη των ΄΄in vitro οξέων κυµάτων΄΄. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι 

η παρουσία της β2 υποµονάδας είναι σηµαντική στις ρυθµογενέσεις δεδοµένου ότι η δράση 

του etomidae (αναισθητικό), το οποίο δεσµεύεται ειδικά στην β2 υποµονάδα, µειώνει την 

συχνότητα του γάµµα ρυθµού (Drexler και συν., 2005). 

Επίσης έχει δειχθεί ότι ο α1/β2/γ2 υπότυπος του GABAΑ υποδοχέα εκτός από τους 

ενδονευρώνες εντοπίζεται σε µεγάλη συγκέντρωση και στις συνάψεις που δηµιουργούνται 

µεταξύ των πυραµιδικών κυττάρων και των PV (positive) ενδονευρώνων (Nusser και συν., 

1996; Nyiri και συν., 2001; Klausberger και συν., 2002). Οπότε πιθανώς λόγω της αύξησης 

του α1/β2/γ2 υποτύπου να επηρεάζεται η λειτουργία των συγκεκριµένων κυκλωµάτων και 

κατ΄ επέκταση η δηµιουργία διαφόρων ρυθµών (Bartos και συν., 2002; Freund, 2003; 

McDonald και Mascagni, 2004; Schwaller και συν., 2004).    

Σε συµφωνία µε το παραπάνω είναι και τα αποτελέσµατα µας από τα πειράµατα 

αυτοραδιογραφίας, τα οποία δείχνουν, ότι η δέσµευση της [3H]–muscimol αυξάνει σε τοµές 

που προέρχονται από τον κροταφικό ιππόκαµπο και έχουν παραµείνει ΄΄in vitro΄΄ 

διαποτιζόµενες για 8 ώρες σε ΤΕΝΥ σε σύγκριση µε αντίστοιχες τοµές που προέρχονται 
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αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου. Καµία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στην δέσµευση της 

[3H]–muscimol σε τοµές που προέρχονται από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο.  

Η αύξηση της [3H]–muscimol συνδέεται άµεσα µε την αντίστοιχη αύξηση των α1, β2 

και γ2 υποµονάδων που έχει παρατηρηθεί σε τοµές από τον κροταφικό ιππόκαµπο καθώς 

είναι γνωστό από παλιότερες µελέτες ότι η θέση που δεσµεύεται η muscimol στο σύµπλοκο 

του υποδοχέα του GABAΑ εντοπίζεται στην περιοχή που δηµιουργείται από τις επιφάνειες 

των α και β υποµονάδων (Mehta και Ticku, 1999; Newell και συν., 2000; Bauer και Sigel 

2003). 

Η αύξηση των υποµονάδων και της δέσµευσης της [3H]–muscimol µόνο στις τοµές 

που προέρχονται από τον κροταφικό ιππόκαµπο πιθανώς να σηµαίνει ότι στην CA1 περιοχή 

του κροταφικού ιππόκαµπου έχουµε µια αύξηση του υπότυπου α1/β2/γ2 του υποδοχέα του 

GABAΑ και κατ’ επέκταση µια αύξηση του συνολικού αριθµού των GABAA υποδοχέων. 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην έκφραση κάποιων άλλων υποµονάδων πιθανόν η 

αύξηση που παρατηρούµε στον α1/β2/γ2 υπότυπο να αντανακλά αύξηση του συνολικού 

αριθµού των GABAA υποδοχέων. Το παραπάνω συµπέρασµα ενισχύεται και από την αύξηση 

της ειδικής δέσµευσης της [3H]–muscimol που παρατηρούµε στα πειράµατα µας µόνο στις 

τοµές που προέρχονται από τον κροταφικό ιππόκαµπο.  

Το ότι η δέσµευση της muscimol αυξάνει και σε άλλες περιοχές εκτός από την CA1 

περιοχή του κροταφικού ιππόκαµπου, χωρίς αυτή η αύξηση να ακολουθείται και από αύξηση 

της έκφρασης των υποµονάδων, πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι αυξάνει η έκφραση 

υποµονάδων όπως η α4 και η δ  που δεν εξετάστηκαν στην συγκεκριµένη φάση της 

διατριβής.  

Συµπερασµατικά, η εκλεκτική αυξανόµενη έκφραση των α1, β2 και γ2 υποµονάδων  

στην CA1 περιοχή του κροταφικού ιππόκαµπου φαίνεται ότι χρονικά συσχετίζεται µε την 

ανάπτυξη των ΄΄in vitro οξέων κυµάτων΄΄ καθώς η αύξηση εµφανίζεται στην 1η ώρα, δηλαδή 

πριν την εµφάνιση της ρυθµικής δραστηριότητας, και γίνεται µέγιστη στην 4η ώρα δηλαδή 

την χρονική στιγµή που η ρυθµική δραστηριότητα οργανώνεται πλήρως. Από τα 

συγκεκριµένα πειραµατικά δεδοµένα είναι δύσκολο να καθορίσουµε εάν οι αυξήσεις αυτές 

αποτελούν αιτία ή έστω συµµετέχουν στο µηχανισµό γένεσης και οργάνωσης των ΄΄in vitro 

οξέων κυµάτων΄΄. Περαιτέρω πειράµατα που θα αποκλείουν ή θα ενισχύουν εκλεκτικά τον 

α1/β2/γ2 υπότυπο του GABAΑ υποδοχέα είναι απαραίτητα για την διαλεύκανση της 

συµµετοχής τους στο µηχανισµό γένεσης και διατήρησης των ΄΄in vitro οξέων κυµάτων΄΄. 

Τέλος το γεγονός ότι η αυξανόµενη έκφραση των συγκεκριµένων υποµονάδων 

συµβαίνει στην CA1 περιοχή µόνο του κροταφικού και όχι του διαφραγµατικού ιππόκαµπου 
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έχει µεγάλη τεχνική αξία για πειράµατα ηλεκτροφυσιολογίας καθώς είναι σηµαντικό να ξέρει 

κανείς ότι κατά την διάρκεια του πειράµατος η έκφραση των υποµονάδων του GABAΑ 

υποδοχέα αλλάζει καθώς υπάρχει πλήθος βιβλιογραφίας που δηλώνει ότι οι υποµονάδες του 

GABAΑ υποδοχέα συσχετίζονται άµεσα µε την δράση φαρµάκων (Korpi και συν., 2002) 

καθώς προσδίδουν στον σύµπλοκο του υποδοχέα ιδιαίτερες ηλεκροφυσιολογικές ιδιότητες 

(Hevers και Luddens, 1998; Sieghart και συν., 1999; Sieghart και Sperk, 2002). Σηµαντικό 

επίσης είναι να αναφερθεί ότι η αύξηση της έκφρασης των υποµονάδων καθώς και η αύξηση 

της δέσµευσης της [3H]-muscimol σε τοµές που προέρχονται από τον κροταφικό ιππόκαµπο 

και συγκρίνονται µε αντίστοιχες που έχουν παραµείνει διαποτιζόµενες ΄΄in vitro΄΄ σε ΤΕΝΥ 

πιθανώς να υποδηλώνει την ανάπτυξη-ενίσχυση της αναστολής κατά την διάρκεια της 

παραµονής των τοµών του κροταφικού ιπποκάµπου σε ΤΕΝΥ. Καθώς έχει δειχθεί ότι σε µύες 

στους οποίους δεν εκφραζόταν καθόλου η α1 υποµονάδα δεν ήταν ικανοί να ελέγχουν την 

ανασταλτική αποτελεσµατικότητα καθώς α1-υποτυποι του υποδοχέα του GABA προσφέρουν 

σηµαντικά στον έλεγχο της επιρρέπειας στις κρίσεις (Follesa P και συν., 1999; Kralic και 

συν., 2002; McDonald και συν., 2003; Vela J και συν., 2003). Μοντέλο ανάπτυξης της 

αναστολής ΄΄in vitro΄΄ δεν έχει αναφερθεί ακόµα όπως συµβαίνει για µοντέλα ανάπτυξης της 

διεγερσιµότητας όµως για να τεκµηριωθεί αυτό θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω πειράµατα 

µέτρησης της συναπτικής αναστολής σε διάφορες χρονικές στιγµές. Παλιότερες µελέτες 

έχουν δείξει επίσης ότι και η έκφραση των υποµονάδων του ΑΜΡΑ και του NMDA 

υποδοχέα αλλάζουν κατά την παραµονή τοµών ιππόκαµπου στο ΤΕΝΥ χωρίς όµως να 

διαχωρίζουν εάν οι τοµές προέρχονται από τον κροταφικό ή από τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο (Taubenfeld ST και συν., 2002).  

 

 

∆ιαφραγµατικός Ιππόκαµπος  

Οι µικρές αυξήσεις της α5 και της α2 υποµονάδας αντίστοιχα µόνο στον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο πιθανώς να σηµαίνει ότι και εκεί έχουµε κάποιες αλλαγές 

µικρότερης έκτασης που αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να συνδέσουµε ούτε µε αλλαγές σε 

υποτύπους ούτε µε την εµφάνιση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων καθώς αυτή δεν έχει 

παρατηρηθεί στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 
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Έκφραση των πρώιµων γονιδίων σε τοµές από  τον κροταφικό και τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο σε κανονικές ΄΄in vitro΄΄ συνθήκες διατήρησης.     
 

Η µελέτη της έκφρασης των πρώιµων γονιδίων έγινε µε σκοπό να δούµε εάν η 

οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων προκαλεί αλλαγές στην νευρωνική λειτουργία 

καθώς είναι γνωστό ότι τα πρώιµα γονίδια συσχετίζονται µε την ενεργοποίηση των νευρικών 

κυττάρων (Sheng και Greenberg, 1990; Gaiddon και συν., 1996; Steiner και Kitai 2000, 

Svenningsson και συν., 2000). Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η έκφραση του mRNA των 

πρώιµων γονιδίων c-fos και ZIF-268 αυξανόταν κατά την παραµονή στο ΤΕΝΥ σε τοµές που 

προέρχονταν τόσο από το κροταφικό όσο και από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο σε όλες τις 

περιοχές των δυο πόλων του ιπποκάµπου εκτός από την CA1 περιοχή του διαφραγµατικού.   

Στην CA1 περιοχή του κροταφικού ιππόκαµπου στην οποία εµφανίζονται και τα ΄΄in 

vitro΄΄ οξέα κύµατα παρατηρήθηκαν αλλαγές στην έκφραση του mRNA τόσο του πρώιµου 

γονίδιου c-fos όσο και για στο Zif-268. Αντίθετα στην CA1 περιοχή του διαφραγµατικού 

ιπποκάµπου στην οποία δεν έχουν καταγραφεί ΄΄in vitro΄΄ οξέα κύµατα η έκφραση του 

mRNA για τα πρώιµα γονίδια c-fos και Zif-268 δεν αλλάζει.  

Το παραπάνω γεγονότα δεν φαίνεται να σχετίζονται µε την αυθόρµητη δραστηριότητα 

δεδοµένου ότι παρόµοιες αλλαγές στην έκφραση του mRNA για τα πρώιµα γονίδια c-fos και  

Zif-268 παρατηρήθηκαν τόσο στις άλλες περιοχές του κροταφικού ιπποκάµπου όσο στην 

CA3 και την οδοντωτή έλικα του διαφραγµατικού ιπποκάµπου. Είναι λοιπόν πιθανό η 

αύξηση στην έκφραση των πρώιµων γονιδίων στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό 

ιππόκαµπο να οφείλονται σε άλλους παράγοντες εκτός από την ανάπτυξη των ΄΄in vitro΄΄ 

οξέων κυµάτων οι οποίοι πρέπει να διευκρινιστούν µε περαιτέρω πειράµατα. 

Η παρόµοια έκφραση των ευρέως φάσµατος πρώιµων γονιδίων και στους δυο πόλους 

του ιππόκαµπου δείχνει ότι και οι δυο αυτές περιοχές παρουσιάζουν παρόµοια γονιδιακή 

ενεργότητα. Έτσι η επιλεκτική αλλαγή των υποµονάδων του GABAA υποδοχέα στον 

κροταφικό και όχι στον διαφραγµατικό ιππόκαµπο δεν µπορεί να αποδοθεί σε γονιδιακή 

ενεργότητα µόνο στον κροταφικό ιππόκαµπο κάτω από τις συγκεκριµένες πειραµατικές 

συνθήκες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η µελέτη της έκφρασης των 

υποµονάδων του GABAΑ υποδοχέα σε τοµές από τον διαφραγµατικό και τον κροταφικό 

ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου και κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των 

΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων που έχουν παρατηρηθεί µόνο σε τοµές του κροταφικού 

ιππόκαµπου. Επιπλέον, µελετήθηκε η ποσοτική και τοπογραφική κατανοµή των Α1 

υποδοχέων αδενοσίνης µε την χρήση του ραδιενεργού ιχνηθέτη [3H]-CHA (αγωνιστής των Α1 

υποδοχέων) στον κροταφικό και τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο αµέσως µετά την θανάτωση 

του επίµυος.  

Η µελέτη της κατανοµής των Α1 υποδοχέων αδενοσίνης έδειξε ότι η δέσµευση της 

[3H]-CHA ήταν µικρότερη στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο µε 

την µεγαλύτερη διαφορά να εντοπίζεται στην CA1 περιοχή. Το παραπάνω αποτέλεσµα 

έρχεται σε συµφωνία µε την υπόθεση, ότι οι συνάψεις του κροταφικού ιππόκαµπου 

εµφανίζουν µεγαλύτερη πιθανότητα απελευθέρωσης γλουταµινικού οξέος σε σύγκριση µε 

αυτές του διαφραγµατικού ιππόκαµπου, καθώς οι Α1 υποδοχέων αδενοσίνης εντοπίζονται 

στην CA1 περιοχή κυρίως προσυναπτικά όπου ελέγχουν την απελευθέρωση γλουταµινικού 

οξέος. 

 Στη συνέχεια της παρούσας µελέτης δείξαµε ότι η έκφραση του mRNA και των 

πρωτεϊνών για τις κυριότερες υποµονάδες του GABAA υποδοχέα είναι διαφορετική µεταξύ 

του διαφραγµατικού και του κροταφικού ιπποκάµπου. Ειδικά, στην CA1 περιοχή του 

ιπποκάµπου η έκφραση των α1, β2 και γ2 υποµονάδων ήταν µικρότερη, ενώ αντίθετα η 

έκφραση των α2 και β1 υποµονάδων ήταν µεγαλύτερη στον κροταφικό ιπποκάµπο σε 

σύγκριση µε τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες που 

αφορούν την συνέκφραση των υποµονάδων στο σύµπλοκο του GABAA υποδοχέα  τα 

αποτελέσµατα µας υποδηλώνουν ότι ο α1β2 υποτύπος του GABAA υποδοχέα επικρατεί στον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο, ενώ ο α2β1 υπότυπος κυριαρχεί στον κροταφικό ιππόκαµπο.  

Η διαφορετική κατανοµή των υποτύπων στους δυο πόλους του ιπποκάµπου που είναι 

εντονότερη στην CA1 περιοχή, µπορεί να επηρεάζει τις ιδιότητες του διαύλου (αγωγιµότητα, 

πλάτος και διάρκεια των IPSCs), δείχνοντας ότι οι υπότυποι του GABAA υποδοχέα που 

εντοπίζονται στον κροταφικό ιππόκαµπο έχουν µικρότερη ανασταλτική αποτελεσµατικότητα, 

η οποία συµφωνεί µε την µικρότερη GABAA-προερχόµενη αναστολή που έχει δειχθεί στην 

CA1 περιοχή του κροταφικού ιππόκαµπου. Επιπλέον θα µπορούσε να εξηγήσει την 

µεγαλύτερη επιρρέπεια του κροταφικού ιππόκαµπου στην επιληψία. 
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Η χαµηλότερη έκφραση του mRNA για τις α4, β3 και δ υποµονάδες του GABAA 

υποδοχέα στην περιοχή της οδοντωτής έλικας του κροταφικού ιπποκάµπο υποδεικνύει ότι η 

έκφραση του α4β3δ υποτύπου είναι µικρότερη στον κροταφικό σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Καθώς έχει δειχθεί ότι ο α4β3δ υπότυπος παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην τονική αναστολή στα κοκκιώδη κύτταρα της οδοντωτής έλικας, τα παραπάνω 

αποτέλεσµα µας πιθανώς σηµαίνει ότι η τονική αναστολή είναι διαφορετική στους δυο 

πόλους του ιππόκαµπου. 

Η αύξηση της έκφρασης του mRNA της α5 υποµονάδας στην CA1 περιοχή του 

κροταφικού ιπποκάµπου µπορεί να επηρεάζει την ικανότητα για συναπτική βραχυ- και 

µακρο-χρόνια πλαστικότητα η οποία έχει βρεθεί να είναι διαφορετική µεταξύ του κροταφικού 

και του διαφραγµατικού ιπποκάµπου καθώς έχει δειχθεί ότι οι α5-υπότυποι παίζουν ρόλο σε 

διαδικασίες µνήµης και µάθησης. Επίσης, οι α5-υπότυποι του GABAA υποδοχέα στην CA1 

περιοχή του ιππόκαµπου συµµετέχουν στην τονική αναστολή. Τα υψηλότερα επίπεδα στην 

έκφραση του mRNA για την α5 υποµονάδα στον κροταφικό ιππόκαµπο σε σύγκριση µε τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο πιθανώς υποδεικνύουν ότι η τονική αναστολή είναι διαφορετική 

στην CA1 περιοχή των δυο πόλων του ιππόκαµπου.  

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας διατριβής µελετήσαµε την πιθανή συσχέτιση του 

GABAεργικού συστήµατος µε την οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων η οποία έχει 

παρατηρηθεί, σε κανονικές ΄΄in vitro΄΄ συνθήκες, µόνο σε τοµές του κροταφικού ιππόκαµπου. 

Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήσαµε αναλυτική µελέτη της έκφρασης του mRNA των 

υποµονάδων (α1, α2, α5, β1, β2, β3, γ2) του GABAΑ υποδοχέα σε διάφορα χρονικά 

διαστήµατα κατά την κανονική ΄΄in vitro΄΄ διατήρηση των τοµών (15min, 1, 3, 5 και 8h).  

 Αρχικά µελετήσαµε την έκφραση των πρώιµων γονιδίων (c-fos, zif-268), που είναι 

δείκτες της νευρωνικής ενεργότητας, µετά από 5 ώρες κανονικής ΄΄in vitro΄΄ διατήρησης των 

τοµών µε σκοπό τη πιθανή συχέτιση της έκφρασης τους µε την οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ 

οξέων κυµάτων.  Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν και στους δυο πόλους του ιπποκάµπου 

παρόµοια αύξηση της έκφρασης του mRNA τόσο για το c-fos όσο και για zif-268 γεγονός που 

υποδηλώνει ότι γονιδιακή ενεργότητα είναι παρόµοια και όσο αφορά τα συγκεκριµένα 

πρώιµα γονίδια ανεξάρτητη της ανάπτυξης των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων. 

 Στην CA1 περιοχή του κροταφικού ιππόκαµπου παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση 

της έκφρασης του mRNA των α1, β2 και γ2 υποµονάδων του GABAΑ υποδοχέα η οποία 

ξεκινάει την 1η ώρα, δηλαδή πριν την οργανωµένη εµφάνιση της αυθόρµητης 

δραστηριότητας, γίνεται µέγιστη στις 4 ώρες παραµονής των τοµών σε Τεχνητό 

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΤΕΝΥ) και συµβαδίζει χρονικά µε την οργάνωση των ΄΄in vitro΄΄ 
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οξέων κυµάτων. ∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλαγές σε τοµές που προέρχονται από τον 

διαφραγµατικό ιππόκαµπο. 

Έχει δειχθεί ότι οι α1-υπότυποι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανασταλτική ικανότητα 

του υποδοχέα. Επίσης η παρουσία της β2 υποµονάδας στον δίαυλο χαρακτηρίζει µεγαλύτερα 

σε πλάτος και διάρκεια ανασταλτικά ρεύµατα συγκρινόµενη µε τις β1 υποµονάδες. Φαίνεται 

λοιπόν ότι ο υπότυπος α1β2γ2, του οποίου η έκφραση αυξάνει πριν την έναρξη της 

οργανωµένης ρυθµικής δραστηριότητας, λόγω της συγκρότησης του από τις συγκεκριµένες 

υποµονάδες, έχει µεγάλη ανασταλτική αποτελεσµατικότητα η οποία µπορεί να συµµετέχει 

στην ανάπτυξη των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων.  

Η δέσµευση της [3H]–muscimol αυξάνει σε τοµές που προέρχονται µόνο από τον 

κροταφικό ιππόκαµπο και έχουν παραµείνει σε κανονικές ΄΄in vitro΄΄ συνθήκες για 8 ώρες σε 

σύγκριση µε αντίστοιχες τοµές που προέρχονται αµέσως µετά την θανάτωση του ζώου. 

Καµία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στην δέσµευση της [3H]–muscimol σε τοµές που 

προέρχονται από τον διαφραγµατικό ιππόκαµπο. Η αύξηση της δέσµευσης της [3H]–

muscimol µόνο στις τοµές που προέρχονται από τον κροταφικό ιππόκαµπο είναι σε συµφωνία 

µε την αύξηση της έκφρασης του α1β2γ2-υποτύπου καθώς έχει δειχθεί ότι η θέση δέσµευσης 

της muscimol στο δίαυλο του GABAA υποδοχέα είναι µεταξύ των α1 και β2 υποµονάδων.  

Συµπερασµατικά, η εκλεκτική αύξηση της έκφρασης του α1β2γ2-υπότυπου µόνο στην 

CA1 περιοχή του κροταφικού δηλώνει µεγαλύτερη ανασταλτική αποτελεσµατικότητα των 

GABAA υποδοχέων, δεδοµένου ότι ο α1β2γ2-υπότυπος προκαλεί µεγαλύτερα ανασταλτικά 

µετασυναπτικά ρεύµατα. Το παραπάνω µπορεί να σχετίζεται µε την ΄΄in vitro΄΄ εµφάνιση των 

οξέων κυµάτων καθώς η αυθόρµητη δραστηριότητα προέρχεται από GABAA-επαγόµενες 

υπερπολώσεις των πυραµιδικών κυττάρων, ενώ και η αύξηση στην έκφραση του α1β2γ2-

υποτύπου συµπίπτει χρονικά µε την εµφάνιση των ΄΄in vitro΄΄ οξέων κυµάτων. 
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SUMMARY 
The hippocampus in the rat appears grossly as an elongated structure with its long axis 

bending in a C-shaped manner from the septal nuclei rostrodorsally to the incipient temporal 

lobe caudoventrally. The long axis of the hippocampal formation is referred as the 

dorsoventral axis. Although hippocampus has been traditionally thought as a homogeneous 

structure, several studies have been demonstrated differences at several organization levels 

(from the behavioural to the cellular) between its dorsal (DH) and ventral (VH) pole.  

In the present study, we examined whether the recently reported differences in the 

GABA-mediated somatic inhibition between the DH and VH could be related to variations in 

the GABAA receptors. We therefore studied the quantitative distribution, the kinetic 

parameters and the subunit composition of the GABAA receptors in the two parts of 

hippocampus. We also studied the A1 adenosine receptors in order to examine the 

involvement of the adenosinergic system in the glutamate release between the two 

hippocampal poles. 

The study of [3H]-CHA binding on A1 adenosine receptors by using ΄΄in vitro΄΄ 

quantitative autoradiography, revealed a weaker A1 receptor binding in VH compared to DH 

in all regions we examined. Taken into consideration that the A1 adenosine receptors are 

localized in the CA1 glutamatergic terminals, these results may to some extend explain our 

hypothesis that synapses in the VH have greater probability of glutamate release compared to 

those in the DH counterpart. 

Recent data have demonstrated a weaker somatic GABAergic inhibition in CA1 

region of VH compared to DH. We therefore examined possible differences in the GABAA 

receptor subunit composition and receptor binding parameters between DH and VH by using 

“in situ” hybridization, western blotting and the specific binding of the GABAA receptor 

agonist [3H]-muscimol using quantitative autoradiography and saturation experiments. The 

experiments demonstrated that the VH compared to DH displayed: 1) lower levels of mRNA 

expression for α1, β2, γ2 but higher levels for α2 and β1 subunits in CA1, CA2 and CA3, with 

the differences being more pronounced in CA1 region. Western blot analysis confirmed the 

mRNA expression data, showing lower levels for α1, β2 and higher levels for α2 subunits’ 

protein.  Only in the CA1 region the mRNA levels of α5 were higher, while those of α4 

subunit were slightly lower; in dentate gyrus, the mRNA levels of α4, β3 and δ subunits were 

significantly lower in VH compared to DH presumably suggesting a lower expression of the 

α4/β3/δ receptor subtype; 2) lower levels of [3H]-muscimol binding in the VH, with the 

lowest value observed in CA1, apparently resulting from weaker affinity for GABA and not 
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from a decreased receptor density, since the KD values were higher in VH, while the Bmax 

values were similar between DH and VH.  

In conclusion, the differences in the subunit mRNA and protein expression and the 

lower affinity of GABAA receptor observed predominantly in CA1 region of VH, suggest that 

the α1 subunit-containing GABAA receptors dominate in the DH, while the α2 subunit-

containing receptors prevail in VH. This could underlie the lower GABAA mediated somatic 

inhibition observed in VH and, to some extent, explain: a) the higher liability of VH for 

epileptic activity and b) the differential involvement of DH and VH in cognitive and 

emotional processes. 

Recent electrophysiological experiments have been shown that slices from the VH of 

adult rats generate rhythmical activity during their maintenance in the recording chamber. 

This activity is fully organized during the first 3 hours of in vitro maintenance and resembles 

the in vivo recorded hippocampal “sharp waves”, therefore called “in vitro sharp waves”. The 

field manifestation of this spontaneous activity results from GABAA receptor-mediated 

hyperpolarizations in pyramidal cells. The aim of the second part of the present thesis focused 

on the possible relationship between the characteristics of GABAA receptors and the 

development of “in vitro sharp waves”. 

Using the “in situ hybridisation” technique, we examined the mRNA expression of the 

alpha1/2/5,beta1/2/3 and gamma2 subunits of GABAA receptor and the binding of GABAA 

receptor agonist [3H]-muscimol in a time course including periods before and during the 

development of the “in vitro sharp waves”. Six sets of transversely cut DH and VH slices 

were prepared: slices frozen immediately after killing the animal (naive slices), and slices 

maintained in vitro and frozen at different time points (15min, 1, 3, 5 and 8h) during the 

electrophysiological experiment. The results showed: A) Upregulation of alpha1, beta2 and 

gamma2 subunits mRNA in VH but not in DH slices at 1h of their maintenance, which 

became significant at 3h as compared to the respective naive slices; B) Increase in [3H]-

muscimol binding only in VH slices, obtained at 8h compared to the respective naive ones. 

The upregulation of the α1β2γ2 GABAA receptor subtype (starting at 1h) in VH but not in DH 

presumably suggests an increase in GABAergic activity, which could be related with the 

appearance of “in vitro sharp waves” observed only in VH; C) Τhe similar mRNA expression 

of the early genes c-fos and zif-268 in the two hippocampal poles showing a comparable 

general gene activity in DH and VH. 

  In conclusion, the  α1β2γ2 subtype dominates in DH while the α2β2-subtype prevails 

in VH and this could be related  to the weaker somatic inhibition observed in the CA1 region 
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of VH, and also to the distinct involvement of DH and VH in cognitive and emotional 

processes. Moreover, the higher expression of the GABAA receptor subtype α4β4δ in the DG 

of DH compared to VH may imply a higher tonic inhibition in the former hippocampal pole. 

The upregulation of the α1β2γ2- subtype only in VH slices during their in vitro maintenance 

may reflect an increase in the impact of GABAA receptor-mediated transmission, which is 

required for the organization of “in vitro” sharp waves. 
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