
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 



2 

Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Οπηνγελεηηθή ιεηηνπξγηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο CA1 

ηνπ ηππόθακπνπ πνληηθώλ κε γελεηηθά θσδηθνπνηεκέλνπο δείθηεο δπλακηθνύ 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 180.000€ • Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

Επηζηεκνληθώο Υπεύζπλνο: Επζηξάηηνο Κ. Κνζκίδεο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: Οπηνγελεηηθή 

ραξηνγξάθεζε ηνπ ηππόθακπνπ 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Νεπξνθπζηνινγία, Οπηνγελεηηθή 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

Τκήκα Ιαηξηθήο, Εξγαζηήξην Φπζηνινγίαο 

 

Σπλεξγαδόκελνη Φνξείο: 

1. Ιλζηηηνύην Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ηεο Κνξέαο, Ν. Κνξέα 

2. Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Ειιάδα 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
Το ζργο αυτό ςτοχεφει να παρζχει τθ λειτουργικι χαρτογράφθςθ τθσ περιοχισ CA1 του ιππόκαμπου 
ποντικϊν αξιοποιϊντασ τα επαναςτατικά επιτεφγματα τθσ οπτογενετικισ. Οι μελζτεσ λειτουργικισ 
νευρωνικισ ςυνδεςιμότθτασ οι οποίεσ ςυςχετίηουν τθν ανατομία με τθ λειτουργία είναι απαραίτθτεσ 
για τθν κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο τα νευρικά κυκλϊματα κακορίηουν ςυγκεκριμζνεσ 
ςυμπεριφορζσ. Η εκτεταμζνθ κυτταρικι ετερογζνεια των νευρικϊν κυκλωμάτων αποτελεί ςθμαντικό 
εμπόδιο ςτον κακοριςμό τθσ ςυμβολισ κάκε κυτταρικοφ τφπου ςτθν επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ. Η 
οπτογενετικι, με τθ μεκοδολογία ςτοχευόμενθσ ζκφραςθσ γενετικά κωδικοποιθμζνων 
φωτοευαίςκθτων δεικτϊν, επιτρζπει τθν "οπτικι ανατομι" των νευρικϊν κυκλωμάτων. Το ςφςτθμα 
παραμζνει άκικτο ενϊ ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ του κυττάρου-ςτόχου καταγράφονται και/ι 
ελζγχονται. Η ανάπτυξθ γενετικά κωδικοποιθμζνων δεικτϊν δυναμικοφ (GEVI) επιτρζπει τθν 
καταγραφι του δυναμικοφ του ςτοχευμζνου κυτταρικοφ τφπου και μόνο. Όταν αυτό ςυνδυάηεται με τθ 
χωροχρονικι ανάλυςθ των οπτικϊν καταγραφϊν κακίςταται εφικτι θ αναγνϊριςθ διακριτϊν 
λειτουργικϊν νευρωνικϊν πλθκυςμϊν και των αλλθλεξαρτιςεϊν τουσ ςτον χρόνο και ςτον χϊρο. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
Στθν παροφςα πρόταςθ ςυνδυάηουμε τα πλεονεκτιματα τθσ ςτοχευόμενθσ ζκφραςθσ γενετικά κωδικοποιθμζνων 
δεικτϊν δυναμικοφ και εκείνων των οπτικϊν καταγραφϊν για τον χαρακτθριςμό τθσ λειτουργικισ ςυνδεςιμότθτασ 
τθσ περιοχισ CA1 του ιππόκαμπου. Από όςο γνωρίηουμε, αυτι είναι θ πρϊτθ εφαρμογι των GEVI προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι. Θα ςτοχεφςουμε τα CaMK2a- και PV-κετικά κφτταρα μζςω ιικισ διαμόλυνςθσ και κα 
εκφράςουμε τθν ArcLight για τθν καταγραφι των αντίςτοιχων θλεκτρικϊν δραςτθριοτιτων κάτω από διάφορεσ in 
vitro ςυνκικεσ χρθςιμοποιϊντασ γριγορεσ οπτικζσ εγγραφζσ. Για να εκτιμθκεί θ αναλυτικι ιςχφσ των οπτικϊν 
εγγραφϊν, θ χριςθ μιασ CMOS κάμερασ, όπωσ αυτισ που προτείνουμε εδϊ, με χωρικι ανάλυςθ 128x128 
εικονοςτοιχείων, ιςοδυναμεί με τθ βφκιςθ 16.384 θλεκτροδίων ςε μία εγκεφαλικι επιφάνεια 500x500μm. 
Δεδομζνου ότι θ χρονικι ανάλυςθ τθσ ίδιασ κάμερασ μπορεί να φτάςει ςτα 10kHz, οι χωροχρονικζσ πλθροφορίεσ 
που ςυλλζγονται υπερτεροφν όλων των γνωςτϊν τεχνικϊν καταγραφισ. Τα δεδομζνα οπτικϊν καταγραφϊν 
απαιτοφν τθν ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν ανάλυςθσ ςιματοσ για να λαμβάνεται υπόψθ θ ποςοτικι αναπαράςταςθ 
των καταγεγραμμζνων προτφπων χωροχρονικισ δραςτθριότθτασ και των λειτουργικϊν τουσ αλλθλεξαρτιςεων. 
Έχουμε ειςαγάγει μια νζα μεκοδολογία ανάλυςθσ προτφπων, βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ εκμάκθςθσ δεδομζνων και 
τθσ κεωρίασ γράφων που επιτρζπει τθν εφλθπτθ ςφνοψθ των προκλθτϊν φαινομζνων ςε δεδομζνα οπτικϊν 
καταγραφϊν. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 

Η έξεπλα επηθεληξώλεηαη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ελδηάκεζσλ - 

ππξακηδηθώλ λεπξώλσλ ράξε ζηελ ηθαλόηεηα θαηαγξαθήο μερσξηζηά από ηελ θάζε νκάδα. 

Επηπιένλ, ν λεπξηθόο ζπγρξνληζκόο, ν νπνίνο ζα κειεηεζεί ζην πιαίζην ηεο απζόξκεηεο 

ξπζκηθόηεηαο ζην πξνηεηλόκελν έξγν, θαίλεηαη λα δηαηαξάζζεηαη ζε θαηαζηάζεηο όπσο ε 

ζρηδνθξέλεηα, ν απηηζκόο, ε επηιεςία θαη ε λόζνο ηνπ Parkinson. Είλαη επνκέλσο ζεκαληηθό λα 

απνθηήζνπκε θαιύηεξε γλώζε ησλ κεραληζκώλ θαη ηνπ θπηηαξηθνύ ππνζηξώκαηνο γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ζηελ πγεία θαη ζηηο αζζέλεηεο θαη λα νδεγεζνύκε έηζη 

ζηελ αλάπηπμε πην απνηειεζκαηηθώλ ζεξαπεηώλ. Αλακέλνπκε όηη ηα απνηειέζκαηά καο ζα 

νδεγήζνπλ ζε κειινληηθέο δηεπηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο. Δεδνκέλσλ ησλ κνλαδηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νπηνγελεηηθήο, ηα επξήκαηά ζα καο βνεζήζνπλ λα ζπλδέζνπκε ηε 

λεπξνβηνινγία ησλ λεπξηθώλ θπθισκάησλ κε επξήκαηα ηεο ελ ησ βάζε εγθεθαιηθήο δηέγεξζεο, 

ηεο καγλεηνεγθεθαινγξαθίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο γηα ηνλ 

θπζηνινγηθό θαη ηνλ παζνινγηθό ηππόθακπν. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ εηζαγσγή 

θαη αλάπηπμε ηεο νπηνγελεηηθήο κε ρξήζε γελεηηθά θσδηθνπνηεκέλσλ δεηθηώλ 

δπλακηθνύ ζηελ Ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Τα εξγαζηήξηα κε αλάινγε 

ηερλνγλσζία ζε παγθόζκην επίπεδν είλαη ζρεηηθά ιίγα θαη αλακέλεηαη ην 

εξγαζηήξηό καο λα απνηειέζεη πόιν έιμεο ζπλεξγαζίαο γηα αξθεηά θέληξα ζηελ 

Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 
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