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έρευνα

Μετά την επιτυχή συμπλή-
ρωση δύο προηγούμενων πρω-
τοποριακών ερευνητικών προ-
γραμμάτων με τη χορηγία του 
Τέλεθον, το Εργαστήριο Νευ-
ροεπιστημών στο ΙΝΓΚ πέτυχε 
να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 
για ακόμη ένα διετές ερευνητι-
κό έργο, μετά από διαγωνισμό 
και διεθνή επιστημονική αξιο-
λόγηση. Το νέο έργο βασίζεται 
στα αποτελέσματα των προη-
γούμενων μελετών της ερευνη-
τικής ομάδας με επικεφαλής το 
∆ρ Κλεόπα Κλεόπα, τα οποία 
έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ψη-
λού κύρους διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά και έχουν πα-
ρουσιαστεί σε διάφορα διεθνή 
συνέδρια. Η ερευνητική ομάδα 
απαρτίζεται επίσης απο τους 
∆ρ Ειρήνη Σαργιαννίδου, ∆ρ 
Κυριακή Μαρκουλλή και Νάτα-
λη Βαυλίτου (Εργαστήριο Νευ-
ροεπιστημών ΙΝΓΚ), ∆ρ Κυριά-
κο Κυριάκου (Τμήμα Μοριακής 
Παθολογίας και Ηλεκτρονικού 
Μικροσκοπίου, ΙΝΓΚ), και 
τον καθηγητή Steven Scherer, 
University of  Pennsylvania, 
Philadelphia USA.

Η φυλοσύνδετη ασθένεια 
Charcot-Marie-Tooth είναι μια 
από τις συχνότερες μορφές 
της κληρονομικής νευροπάθει-
ας που προκαλεί προοδευτική 
αδυναμία στα άκρα και απώ-
λεια αισθήσεων. Η ασθένεια 
οφείλεται σε μεταλλάξεις που 
επηρεάζουν τη πρωτείνη των 
χασματοσυνέσεων connexin32 
και παραμένει ανίατη. Χαρα-
κτηριστικό της ασθένειας αυ-

τής είναι η απομυελίνωση των 
νεύρων, αλλά και ο σχετικά 
πρώιμος εκφυλισμός των αξό-
νων των νεύρων (Εικόνα 1), 
που αποτελεί τη κύρια  αιτία 
των νευρολογικών προβλη-
μάτων. Σε πολλούς ασθενείς 
εκτός απο νευροπάθεια πα-
ρουσιάζεται και δυσλειτουρ-
γία του εγκεφάλου, λόγω της 
παρουσίας της πρωτείνης των 
χασματοσυνέσεων τόσο στα 
περιφερικά νεύρα όσο και στον 
εγκέφαλο. Στις προηγούμενες 
μελέτες τους  οι ερευνητές του 

Εργαστηρίου Νευροεπιστημών 
έχουν δημιουργήσει διαγονιδι-
ακά ποντίκια που φέρουν με-
ταλλάξεις της ασθένειας αυτής 
και χρησιμεύουν σαν πρότυπα 
μοντέλα της πάθησης. Εξέταση 
σε κυτταρικό και μοριακό επί-
πεδο έδειξε ότι οι μεταλλάξεις 
οδηγούν σε απώλεια λειτουρ-
γίας και δεν επηρεάζουν αρ-
νητικά άλλες παρόμοιες πρω-
τείνες στο νευρικό σύστημα.  
Επίσης, η απώλεια λειτουργίας 
της connexin32 οδηγεί σε εκ-
φυλισμό των αξόνων προτού 

ακόμα επέλθει απομυελίνωση. 
Επομένως, αντικατάσταση της 
πρωτείνης αυτής θα μπορούσε 
να παρεμποδίσει την εξέλιξη 
της νευροπάθειας αλλά και της 
εγκεφαλοπάθειας, και να ανα-
τρέψει την αξονική παθολογία 
αν εφαρμοστεί νωρίς. 

Στη νέα μελέτη, οι επιστή-
μονες αξιοποιώντας το μοντέ-
λο της ασθένειας που έχουν 
δημιουργήσει, θα επιχειρίσουν 
να εισάξουν το φυσιολογικό 
γονίδιο της connexin32 σε πο-
ντίκια με διαγραφή του γονιδί-
ου, στοχεύοντας την έκφραση 
του σε κύτταρα του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και των 
περιφερικών νεύρων, για να 
εξακριβώσουν αν αυτή η πα-
ρέμβαση μπορεί να προλάβει 
την εξέλιξη της ασθένειας. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης 
αυτής θα αξιοποιηθούν για τη 
δημιουργία νέων θεραπευτι-
κών μεθόδων, για παράδειγμα 
με γονιδιακή θεραπεία που θα 
δοκιμασθεί πρώτα στο μοντέλο 
της πάθησης προτού περάσει 
σε κλινικές εφαρμογές.  
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Εικόνα 2. Εξέλιξη νευροπάθειας σε διαγονιδιακά ποντίκια που φέρουν μεταλλάξεις της 
πρωτείνης των χασματοσυνέσεων connexin32. Στις λεπτές αυτές τομές μηριαίου νεύρου, 
σε σύγκριση με φυσιολογικά ποντίκια (WT), μεταλλαγμένα ποντίκια που δεν εκφράζουν 
τη φυσιολογική πρωτεΐνη (ΚΟ) εμφανίζουν απομυελίνωση (*) και επαναμυελίνωση (R) 
των νευρικών ινών (τροποποιημένο από: Sargiannidou et al., Journal of Neuroscience 
2009). 

Εικόνα 1. Αποτελέσματα βιοψίας νεύρου από ασθενή με φυλοσύνδετη ασθένεια 
Charcot-Marie-Tooth όπου φαίνεται σε χαμηλή μεγέθυνση (Α) και σε ηλεκτρονική 
μικροσκόπηση (Β, C) η παθολογία της απομυελίνωσης και του εκφυλισμού των αξό-
νων (τροποποιημένο από: Kleopa et al., Neurology 2006).


