
Οι λευκοδυστροφίες είναι σπάνιες γενετικές παθήσεις που 

προκαλούν σταδιακά βλάβη στη λευκή ουσία του εγκεφάλου και 

εµφανίζονται µε συµπτώµατα όπως σπαστικότητα, προοδευτική 

αδυναµία και κινητική αναπηρία (Εικόνα Α). Σε πολλές περιπτώσεις 

οφείλονται σε µεταλλάξεις γονιδίων που επηρεάζουν δοµικές 

πρωτεΐνες των ολιγοδενδριτικών κυττάρων. Στόχος της µελέτης που 

έγινε στο Εργαστήριο Νευροεπιστηµών του ΙΝΓΚ ήταν η παραγωγή 

ενός ιικού φορέα για στοχευµένη γονιδιακή µεταφορά και έκφραση 

στα ολιγοδενδριτικά κύτταρα. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής 

έχουν δηµοσιευτεί σε διεθνές περιοδικό µε τίτλο «Gene delivery 

targeted to oligodendrocytes using a lentiviral vector»*1. 

Για την επίτευξη της στοχευµένης έκφρασης του γονιδίου έγινε 

κλωνοποίηση και παραγωγή ενός νέου ιικού φορέα (lentiviral vector) 

τρίτης γενιάς (Εικόνα Β) που µεταφέρει γονίδια υπό τον έλεγχο 

εξειδικευµένου προαγωγέα (promoter) CNP, ο οποίος 

δραστηριοποιείται µόνο στα ολιγοδενδριτικά κύτταρα. 

Χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης έκφρασης το γονίδιο της φθορίζουσας 

πράσινης πρωτεΐνης (EGFP). Έγινε έγχυση του φορέα στις πλάγιες 

κοιλίες και το παρέγχυµα του εγκεφάλου νεογέννητων ποντικιών µε 

σκοπό τη µελέτη της διάχυσής του και των επιπέδων έκφρασης του 

επιθυµητού γονιδίου.

Εντοπίσαµε κύτταρα που εξέφραζαν την πρωτεΐνη 6 µέρες µετά την 

έγχυση και τα οποία αυξάνονταν µε την πάροδο του χρόνου, 

µεταναστεύοντας και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου (Εικόνα C), 

ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η έκφραση του γονιδίου έγινε µόνο στα 

ολιγοδενδριτικά και όχι σε άλλα είδη κυττάρων. Η έκφραση 

συνεχίστηκε µέχρι και 3 µήνες µετά την έγχυση, µε αύξηση της 

έντασης της έκφρασης της χρωστικής αλλά και του αριθµού των 

κυττάρων που την εξέφραζαν κατά την πάροδο του χρόνου, 

φτάνοντας το 20% του συνολικού αριθµού των ολιγοδενδριτικών 

κυττάρων. Η µεταφορά και έκφραση του φορέα ήταν πολύ καλά 

ανεκτή χωρίς ενδείξεις ανοσολογικής αντίδρασης. 

Συµπερασµατικά, αποδείχθηκε ότι αυτή η καινούργια µέθοδος 

µεταφοράς γονιδίων µε ρετροϊικό φορέα και κάτω από τον έλεγχο 

ειδικού προαγωγέα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για στοχευµένη, ευρεία 

και µακροχρόνια έκφραση του επιθυµητού γονιδίου στα 

ολιγοδενδριτικά κύτταρα. Ο φορέας αυτός θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για µελλοντικές θεραπευτικές δοκιµές κληρονοµικών 

ή επίκτητων ασθενειών στις οποίες τα ολιγοδενδριτικά κύτταρα 

παίζουν σηµαντικό ρόλο, όπως για παράδειγµα διάφορες 

λευκοδυστροφίες. 
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Γονιδιακή µεταφορά στα ολιγοδενδριτικά 
κύτταρα µε τη χρήση ιικού φορέα (lentiviral vector)
Το µέλλον στη θεραπεία κληρονοµικών ή επίκτητων αθενειών είναι εδώ
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Ευρήµατα λευκοδυστροφίας του 
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Σχεδιάγραµµα ρετροϊικού φορέα 
που µεταφέρει γονίδια για έκφραση
σε κύτταρα

Έκφραση της φθορίζουσας πρωτεΐνης 
EGFP (σήµανση µε κόκκινο) που 
µεταφέρθηκε µε ιικό φορέα σε 
ολιγοδενδριτικά κύτταρα που 
µεταναστεύουν κατά τη περίοδο της 
ανάπτυξης του εγκεφάλου
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Η εργασία χρηµατοδοτήθηκε από το ερευνητικό πρόγραµµα “Gene therapy for hypomyelinating leukodystrophy” 
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