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Hitzaurrea 
 
Lan hau irakurtzera animatzen zaretenok ikusiko duzue doktorego tesi honen 
xedea, orohar zientzien munduan egiten diren gehienen antzera, ez dela 
ikaragarrizko aurkikuntza bat burutzea, baizik eta azken helburua,  
ikerkuntzaren munduan trebaketa egoki bat lortu ahal izatea da; arazo bat 
planteiatuz aurrenik, hori argitzeko teknika batzuk hautatuz eta erabiliz ondoren 
eta azkenik lortutako emaitzekin diskurtso koherente bat lotuz. Funtsean, “nola 
ikertu” galderari erantzuna ematen ikastea izaten da. Noski honekin batera 
esperimentazio lan bat burutzen da, baliabide praktiko eta teoriko desberdinak 
izan ditzaketenak kasu bakoitzaren arabera. Beraz ikertzaileen formakuntza 
garaian kokatzen den tesi baten aurrean zaudete. 
 
Nire lanaren kasuan, oinarrizko ikerkuntzan sailkatu dezakegun tesia da. 
Honekin adierazi nahi dudana da, ezagutza esparrua handitzera edo zabaltzera 
zuzendutako ikerketan oinarritzen dela. Ezagutzaren hedaketa du xedetzat, 
ondoren ikerketa aplikatua egiten dutenek ezagutza hauek baliatuz 
medikamentu, antibiotiko, ... berriak aurkitu ahal ditzaten. 
 
Lanari helduaz, berau garuneko angiogenesiaren bilakaeran oinarritzen da eta 
beregan egoera desberdinek izan ditzaketen eraginean, bai egitura aldetik baita 
maila molekularrean ere. Tesiaren haseran, 2001 inguruan, angiogenesiaren 
faktore garrantzitsuena den proteina, VEGF (hazkuntza faktore endotelial-
baskularra), ikertzen hasi ginen eta orain arte pasa diren urte hauetan ikusi da, 
molekula honek angiogenesian parte hartzeaz gain, paper garrantzitsua 
jokatzen duela neurogenesian eta neurobabesean. Honen harira ikerketa bide 
berriak zabaldu dira eta gaur-egun pil-pilean dago neuronen eta sustratu 
baskularraren arteko harremanaren ikerketa. 
 
Honek berebiziko garrantzia du, odol-hodien bidez lortzen bait dituzte 
elikagaiak neuronek, baina aldi berean neuronen eraginpean ere odol-hodien 
modulazioa gertatzen da. Tumoreen kasuan adibidez, zelulen proliferazioak 
odol-hodien dentsitate igoera dakar eta patologiaren bilakaera kronikoa. Beraz 
tumoreen aurka jarraitzen hari diren bideetako bat da odol-hodien garapena 
gelditzea, honela elikagairik gabe utziz zelula patologikoak. Baina aldi berean 
VEGFak ere neuronen bilakaeran eta babesean parte hartzen du; beraz 
garuneko VEGF espresioa gutxituz tumoreen hazkuntza murrizteaz gain 
inguruko ehun ez-patologikoaren bilakaeran eragin negatiboak izan ditzakegu.  
 
Hau jarri dezakegun adibide anitzetako bat da, baina jakinaren gainean jartzen 
gaitu garuneko odol-hodi sarearen eta zelulen arteko harremanak duen 
garrantziaz eta ziur nago urte gutxiren buruan zientziaren esparru honetan 
aurrerakuntza ugariren berri izango dugula. 
  
Beraz interesa duzuenoi animoak bidaltzen dizkizuet nire tesiaren irakurketan 
eta gogoetaren bat izanez gero, galdetzeko beldurrik ez izan! 
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Nerbio Sistema Zentralaren (NSZ) jaio ondorengo garapena eta honen barruan, 

sistema sentsorialena, esperientziak baldintzatua dago. Esperientziak neuronen 

ihardueraren areagotzea dakar, honek iharduera metabolikoaren gorakada 

dakarrelarik eta ondorioz energia beharrak igo egiten dira. Honela, esperientziak 

eragindako aldaketa hauei eta energia eskakizun berriei aurre egin ahal izateko 

moldaketak ematen dira.  

 

Errai ororen odoleztatze sistema, behar metabolikoak asetzen dituen arteri 

sistema aferente batek eta erraiak sortutako hondakinak kanporatuko dituen bena 

sistema eferente batek osatzen dute. Bi sistema hauek, arteriala eta benosoa, kalibre 

txikiagoko odol-hodiz osaturiko sare baskular baten bidez elkar lotzen dira, non 

kapilare arterialek kapilare benosoetan duten jarraipena. Errai baten odoleztatze 

sistemaren antolaketa maila handi batean, errai horren egitura eta funtzioaren baitan 

dago. Beraz, ezin da hitzegin odoleztatze sistema orokor batez, baizik eta errai 

bakoitzeko odoleztatze sistema aztertu behar da.  

 

Nerbio sistema zentralaren kasuan, garunaren ezaugarri metaboliko bereziak 

direla medio, garuneko odoleztatzeak berezitasun batzuk aurkezten ditu. Nahiz eta 

garun barruko odoleztatze sistemak garuneko bolumenaren %1a osatzen duen, bere 

iharduera oso garrantzitsua da, garunak bere funtzionamendu egokirako gorputzak 

xahutzen duen glukosaren %65a erabiltzen bait du, oxigenoaren %20a eta 

bihotzaren ihardueraren %20a (Rolfe eta Brown, 1997). Energia guzti hau 

odoleztatze sistemaren bidez jasotzen du zuzenean garunak, berak ez bait dauka 

bere kabuz glukosa gordetzeko ahalmenik. 

  

Garuneko odoleztatze sistemaren barnean, kortexaren odoleztatzeak 

besteengandik ezberdintzen dituen ezaugarriak ditu. Kortexeko odoleztatze 

sistemaren %90a kortexean zehar zabaltzen den kapilare sare batek osatzen du 

(Rosenblum, 1994). Eta kapilare sare honen dentsitatea lekuan-lekuko eskari 

metabolikoaren baitan dago. Arratoiaren kortexeko odoleztatze sistema, odoleztatze 

sistema leptomeningeotik datozen eta gainazalari perpendikularki kortexean barrena 

sartzen diren odol-hodiek osatzen dute (Zhang eta lag., 1990). Kortexean sartu 
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ondoren, odol-hodi hauek kapilare sarea osatzen dute, honenbestez kortexaren 

elikagai beharrei eta elkartruke metabolikoari aurre egiteko bidea irekiz (Jain, 2003).  

 

Garun kortexeko odoleztatze sistemaren azterketa batek, neuronek eta odol-

hodiek izan ditzaketen erlazioen ezagutza eskatzen du, azken hauek erantzun behar 

bait diete aurrenekoen beharrei. Beraz, kortexeko eskualde batek duen odol-hodien 

dentsitatea eta bertan dagoen iharduera metabolikoa eta oxigeno kontsumoa zuzenki 

erlazionatuak egongo dira. Iharduera bortitzagoa duen eskualde baten ezaugarria 

izango da mitokondrien bolumenaren eta dentsitatearen gorakada hala nola glukosa 

kontsumoaren areagotzea eta kapilareen dentsitatearen igoera bat ikusiko dugu (Bär, 

1980; Harrison eta lag., 2002; Tieman eta lag., 2004; Toga, 1987).  

 

Zona desberdinek kapilare dentsitatean izan ditzaketen desberdintasunak beraz 

oinarrian neuronen dentsitatearekin eta iharduerarekin loturik egongo dira. Gainera, 

odoleztatzearen garapena kortexaren garapenari loturik eta baldintzaturik doa. 

Honela, jaiotzerakoan odoleztatze sistema garatu gabe duten espezietan, beronen 

garapena kortexaren garapenarekin batera joango da. Hau ez da gertatuko, 

jaiotzerakoan erlatiboki helduak dauden behe mailako espezietan, zeinetan animalia 

helduetan ikus dezakegun sare baskular antzekoa ikus bait dezakegu (Bär, 1980).  

 

Kortexean zehar, iharduera handiagoa duten lekuak daude eta hauetan dentsitate 

baskularra handiagoa da. Hauen artean koka ditzakegu sentipen area primarioak, 

kortex motorea eta gizakietan, hizketarekin zerikusia duten areak, hauen artean 

Wernicke area eta Broca area (Harrison eta lag., 2002).  

 

 

1.1. Arratoiaren garunaren kortexeko odoleztatze sistemaren garapena  

 

Odoleztatze sistemaren garapenaren lehen fasean, kortexeko area bakoitzaren 

beharretara moldatzen den oinarrizko egitura bat ezartzen da, eskualdeen arteko 

desberdintasunak ikus daitezkeelarik ondoren zona bakoitzak izango duen 

garapenari begira. Bigarren fase batean, kortexeko ehunaren energia beharren 
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gorakada bati erantzunez, kapilare sarearen dentsitatea igo egingo da. Jaio 

ondorengo 8. eta 20. egunen artean, mikrobaskularizazioko zelula endotelialen 

ugaritzea emango da. Garai honetan sortuko dira beraz adar baskular gehienak. 

Ondoren, jaio ondorengo hirugarren astean, zelula endotelialen iharduera 

mitotikoak behera egingo du eta hau berehala egiaztatu daiteke saio esperimental 

batean zelula endotelialek zenbat timidina tritiatu berenganatzen duten begiratuz. 

Garapenaren hirugarren fasea, lehendik dauden adarren luzatzean oinarritzen da. 

Lehendabizi, odol-hodien zatiketa bat ematen da eta ondoren hodi hauen luzapena 

dator, dagokien azalera guztia bete dezaten. Lehendik dauden adar hauen luzapen 

fase hau, 20. egunetik hasi eta heldutasunera iritsi arte emango da. Hau da, 

garapenaren oinarri fisiologikoa (Bär, 1980).  

 

Honela egoera estandarretan hazitako animalien odoleztatze sistemaren garapena 

jaio ondorengo hirugarren astean amaitzen da (Rowan eta Maxwell, 1981). Ondoren 

etor daitezkeen aldikako eskakizun metabolikoen igoerak, lekuan-lekuko odol 

emariaren aldaketen bidez asetzen dira. Baina egoera batzuetan eskari hauek ez dira 

aldian-aldikakoak, egonkorrak dira eta hauei aurre egiteko garapen arruntean zehar 

sortu den patroiaren egokitzapena eman beharko da (Black eta lag., 1987; Black eta 

lag., 1991; Sirevaag eta lag., 1988).  

 

 

1.2. Barrera Hematoentzefalikoa (BHE) 

 

Aurrez aipatu ditugun berezitasunez gain, garun kortexaren odoleztatze sistemak 

berezitasun garrantzitsu bat du gorputzeko gainontzeko odoleztatze sistemetatik 

bereizten duena, Barrera Hematoentzefalikoa (BHE).  

 

NSZko odol-hodien endotelioa, barne egituraren homeostasia mantentzen duen 

egitura da. Funtzio hau ezinbestekoa da NSZan, honen funtzionamendu egoki bat 

behar-beharrezkoa bait da ioi edo/eta metabolitoetan eman litezkeen aldaketen 

aurrean neuronak babesteko. Funtzio hau da barrera hematoentzefaliko bezala 

ezagutzen duguna (Pascual-Garvi eta lag., 2004).  
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BHE, odol-plasmatik nerbio ehunetara elementuen sarrera kontrolatzen duen 

mekanismo fisiko zein metabolikoen multzoa da. BHEkoko zelula endotelialak ez 

dira gainontzeko zelula endotelialen berdinak, bi desberdintasun nagusi dituzte: alde 

batetik ez dute tarterik uzten zelula endotelial eta zelula endotelial artean sustantziak 

pasa ez daitezen eta bestalde lotura hertsiak dituzte elkarren artean. Zelula 

endotelialen artean ematen diren lotura hertsi hauek, NSZko endotelio 

baskularraren iragazkortasuna mugatzen dute plasmako solutuekiko. Era honetan, 

urak, oxigenoa bezalako gasek, CO2ak eta zenbait molekula liposolugarri txikik 

baino ezin izango dute zeharkatu endotelio hau, garraio sistema konkretu eta arautu 

bat erabili gabe. Guzti hau mekanismo multzo zorrotz bati esker ematen da, besteak 

beste endoteliotik igarotzen diren hainbat konposatu eraldatzen dituzten entzima 

sistemei esker (Hardebo eta Owman, 1990; Johansson eta lag., 1990).  

 

Zelula endotelialez gain, kapilareen mintz basalak, perizitoek eta astrozitoek 

osatzen dute BHE (Hawkins eta Davis, 2005) (1 Irud.). Azken hauek, oin terminal 

edo podozito deritzen luzapenen bidez, endotelioaren horma biltzen duen estalki 

bat osatzen dute mintz basalarekin arreman estuan. Astrozitoen funtzio 

metabolikoen artean BHEren hainbat funtzio sustatzea dago hauen artean 

kapilarraren hormaren iharduera entzimatikoa, glukosaren bilketa eta lotura hertsien 

ezarpena daudelarik. Orokorrean, astrozitoek rol garrantzitsua dute, BHEren 

indukzio, espresio eta mantenuan (Ballabh eta lag., 2004; Janzer eta Raff, 1987).  

 

 

 
 
 
 
 
 
1 Irudia. Barrera Hematoentzefalikoaren 
egitura. ZE: zelula endotelialak, A: astrozitoak, 
P: perizitoak, MB: mintz basala, LH: lotura 
hertsiak. Allt eta Lawrenson, 1997tik hartu eta 
moldatua. 
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Barrera Hematoentzefalikoaren garapena 

 

Barrera hematoentzefalikoaren garapena aldatu egiten da espeziez-espezie. 

Lehenengo odol-hodiak  hodi neuralaren gainazalera iristen dira jaio aurreko 10. 

egunean (10 jae) saguetan eta 11 jae-n arratoietan. Saguen kortexean neurogenesia 

11 jae-tik 17 jae-ra doa eta arratoietan 21 jae-raino. Gliogenesia 17 jae-n hasten da 

karraskarietan eta helduetan bentrikulu-azpiko eremuan (SVZ) jarraitzen du. Odol-

hodiak nerbio-ehunera sartzea neurogenesi eta gliogenesi prozesuekin lotzen da. 

BHEren sorrera neobaskularizazio intraneuralaren ondoren hasten da. Eta badirudi 

ingurune neuralak paper garrantzitsua jokatzen duela BHEren indukzioa eragiterako 

orduan kapilaretako zelula endotelialengan. 11 jae-ko animalien odol-hodietan zelula 

endotelialen arteko fenestrazioak oraindik sarriak dira, baina 17 jae ondoren ez dira 

inondik agertzen. Guzti hau ikusirik, badirudi BHE 11 jae eta 17 jae artean garatzen 

dela (Ballabh eta lag., 2004).  

 

 

1.3. Ikusmen sistema 

 

Ikusmen sistemaren egiturak, sistema sentsorialen funtzionamendu orokorrak 

jarraitzen duen eskema berbera du. Sentimen-hartzaile bat, tarteko guneak eta garun 

kortexean area zehatz bat duen sistema hierarkizatua da. Oso ondo ezagutzen den 

sistema bat izanik eta tarteko gune konkretuera eta sistemako osagai bakoitzera 

heltzea erraza izanik, garun kortexeko eta sistema sentsorialen ikerketetan gehien 

aukeratua izan den sistema izatea eragiten du (Bakkum eta lag., 1991).  

 

Argia, energia bioelektriko bihurtzen da erretinako kanpoko geruza nuklearrean 

eta handik barneko kapa nuklearrera igortzen da. Hau zelula ganglionarrek osatzen 

dute eta hauetatik irteten dira ikusmen traktuaren sorrera diren axoiak. Bi aldetako 

ikusmen traktuak gurutzatu egiten dira ikusmen kiasman, non zuntz ugari 

elkargurutzatzen (dekusazioa) diren. Dekusazioa pairatzen duten zuntzen kopurua 

desberdina da espeziez-espezie. Gizakietan soilik zuntzen erdiak jasaten duen 

bitartean, arratoietan %85-90rrak pairatzen du. Ikusmen traktu bakoitzak bere 
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zuntzak bi gune terminaletara dekusatzen dituzte, hauetako batek ikusmen bide 

nagusia osatuko du eta talamoko nukleo genikulatu dortsal lateraletik pasako da 

ikusmen kortex primarioan amaitzeko (17 area). Bestea goi kolikulura zuzenduko da 

eta handik talamora (atzeko nukleo lateralera) eta hemendik garun kortexeko area 

ildaskatura (18 eta 18a areak) (Peters, 1985) (2 Irud.). 

 

 
2 Irudia. Ikusmen sistemaren egituraren eskema. 

 

Arratoien kasuan, talamoko nukleo genikulatu laterala ez dago geruzatan 

antolatua, goragoko mailako animalietan gertatzen den bezala (Peters, 1985). Nahiz 

eta talamoko nukleo genikulatu laterala den kortex azpiko errelebu gune 

garrantzitsuena, gertatzen diren sinapsi gehienak ez datoz ganglio zeluletatik, baizik 

eta kortexeko beste gune batzuetatik. Lotura hauen funtzioa, kortex ildaskatura 

iristen den ikusmen informazio fluxua erregulatzea da.  

 

1.3.1. Arratoiaren ikusmen sistemaren garapena  

 

Jaio aurreko ikusmen sistemaren garapenean zehar, erretinako gongoil-zeluletatik 

irteten diren axoiak alboko nukleo genikulatura iristen dira ernaldiaren erdian eta 

han bertako zelulekin harremanetan jartzen dira (Sherman eta Spear, 1982). Jaio 

ondorengo lehenengo astean genikulatutik datozten zuntzak kortexeko laugarren 
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geruzara iristen dira eta han zenbait zelulekin jartzen dira harremanetan modu 

desordenatuan. Ikusmen esperientziaren eragina begiak ireki ostean hasten da eta 

hau arratoietan jaio ondorengo bigarren astean ematen da (Cancedda eta lag., 2004). 

Momentu horretatik aurrera emango da jasotzen hasten diren ikusmen estimuluek 

bideratutako ikusmen sistemaren berrantolaketa bortitz bat. 

  

Ikusmen sistemaren garapena beraz, bi aldi edo etapatan emango da. Hauetako 

bat genetikoki mugatua edo zehaztua egongo da eta bestea esperientziak eragina 

izango da. Bigarren honetan emango dira beraz esperientziak kortexean sortzen 

dituen aldaketak eta batipat Aldi Kritikoa (esperientziak eraginiko gehienezko 

berrantolaketa sinaptikoa ematen den aldia) deritzon denbora leihoan.  

 

Garapeneko lehen aroetan, esperientziaren menpean dauden aldi kritikoak daude 

eta hauen izatea sistema desberdinetan ikusi izan da, hala nola, ikusmen sisteman, 

entzumen sisteman eta sistema somatosentsorialean. Aro hauek espezie ugaritan 

daude, gizakietatik hasi eta Drosophilaraino (Berardi eta lag., 2004). Ikerketa 

batzuen arabera, estimuluen ezeztatzeak (hala nola, ilunpeko hazkuntza, begi 

bakarraren hersketa, …) eta sentimen-estimuluen aldaketak eragindako ondorioek 

soilik aldi kritikoan eginak badira dutela eragina ikusi da. Animali helduetan 

egindako antzerako lanetan ikusi da eragina ez dela berdina. Aldi hauen luzera 

aldakorra da funtzioaren eta ikertutako sistemaren arabera.  

 

Esperientziak aldi kritikoan eragiten duen plastikotasuna, funtzio sentsorialen 

garapenarekin zuzenki lotua dago.  

 

Aurrez esan dugun bezala, ugaztunen garuna esperientziak moldatzen du aldi 

kritikoa deritzon denbora tartean. Esperientziak berebiziko garrantzia du aldi 

kritikoen iraupenean; esperientzia gabezi batek normalean aldi kritikoa luzatzen du 

eta funtzio sentsorialen garapena atzeratzen du (Berardi eta lag., 2000). Ikusmen 

sistemaren kasuan ikusi da, begiak ireki arte aldi hau ez dela agertzen, puntu gorena 

jaio ondorengo laugarren astean duela eta aste batzuren ostean behera egiten duela 

desagertu arte (Fagiolini eta Hensch, 2000; Fagiolini eta lag., 1994; Gordon eta 
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Stryker, 1996). Aldi kritikoaren esanahia honakoa da: behin betiko patroia sortuko 

duten konexio sinaptikoak finkatzeko, garunean ematen diren gertaera multzo bai 

funtzional eta bai anatomikoak. Aldi kritikoa ez da soilik adinak mugatzen duen 

prozesu bat, beste aldagai batzuen mende ere badago eta hauetatik garrantzitsuena 

esperientzia da. Adibidez, jaiotzetik ilunpean hazteak aldi kritikoa atzeratzen du, 

kortexa heldutasunik gabeko egoera batean iristen delarik adin nagusira, honek 

kanpoko faktoreen beharra dagoela adierazten digularik heldutasun maila bat 

lortzeko (Fagiolini eta Hensch, 2000).  

 

Ugaztun gehienen ikusmen kortexa heldugabea da jaiotzerakoan, bai anatomikoki 

eta bai fisiologikoki eta jaio ondorengo lehenengo asteetan zehar garatzen da 

pixkanaka-pixkanaka. Aldi honetan zehar ikusmen kortexeko konexioen 

berregituraketa anatomikoa ematen da non ikusmen neuronek heldutasun 

funtzionala lortzen duten ikusmen estimuluei esker. Garapen anatomikoa nahiz 

funtzionala ikusmen esperientziaren menpe daude, batipat plastikotasunaren aro 

goiztiar batean, aldi kritikoa deiturikoa. Ikusmen esperientziak ikusmen bideko 

neuronen iharduera maila eta patroia moldatzen ditu. 1994. urterarte, ikusmen 

sistemaren jaio ondorengo garapena ondo aztertua dago katu, tximu eta partzialki 

gizakietan eta arratoien ikusmen sistema ez da hain ondo ezagutzen. Ezagutza 

hutsune hau arratoiaren kasuan larria da, NSZren garapenari buruzko ikerketa 

molekular eta biokimiko asko eta asko arratoietan burutzen bait dira.  

 

Ikusmen esperientziaren eragina jaio ondorengo bigarren astetik aurrera hasten 

da eta jasotzen diren ikusmen estimuluek eraginiko ikusmen sistemaren 

berrantolaketa handi bat ematen da adin horretatik aurrera. Jaio ondorengo 17. 

egunean, arratoiaren ikusmen kortexa heldugabea da zeharo bai egitura aldetik eta 

baita funtzio aldetik ere. Honela kortexeko neuronen gaitasun funtzionalak apurka-

apurka garatuko dira jaio ondorengo lehenengo hilabetean zehar. Ilunpeko 

hazkuntzak ikusmen kortexeko neuronen ezaugarri funtzionalen garapen arrunta 

saihesten du. Jaio ondorengo bigarren hilabetean, baldintza estandarretan hazitako 

arratoien ikusmen kortexaren jaio ondorengo garapena amaitutzat jotzen denean, 
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ilunpean hazitako arratoien ezaugarriak jaio ondorengo 19.-23. egunean arratoi 

arruntek dituztenen antzekoak dira.  

 

Ikusmen estimuluen gabezi batek ikusmen kortexean eragiten duen urraketa edo 

kaltea ematen deneko garai jakina ezagutzea oso garrantzitsua da ikusmen 

kortexaren garapen arrunta ezagutzeko. Aurreko lanetan ikusi denez begi bakarraren 

hersketarekiko sentikortasuna hirugarren astearen amaieran hasten da, jaio 

ondorengo laugarren eta bostgarren asteen artean jotzen du gaina eta jaio 

ondorengo bostgarren astearen amaieran beherantza egiten hasten da (Fagiolini eta 

lag., 1994).  

 

Estimuluen gabeziak eta areagotzeak aldi kritikoarengan dituzten eraginak 

aztertzeko hainbat eta hainbat lan egin dira eta aldi kritikoarengan garrantzia duten 

hainbat faktore deskribatu dira. Hauen artean garrantzitsuenak, neurotrofinak, 

inhibizio zirkuituak eta NMDA hartzaileak dira:  

 

Neurotrofinak: 

 

Neurotrofinek garunaren plastikotasunean eta zehazki neokortexaren 

plastikotasunean paper garrantzitsua jokatzen dute. Neurotrofinen familiko faktore 

neurotrofikoek (NGF: nerbioen hazkuntza faktorea, BDNF: garunetik eratorritako 

hazkuntza faktorea, NT-3: 3 neurotrofina, NT-4: 4 neurotrofina) ikusmen 

sistemaren garapenean paper garrantzitsua dute eta lan asko burutu dira ikusmen 

esperientziaren gabezian duten paperari buruz.  

 

Ilunpeko hazkuntza bidez eginikiko ikusmen estimuluen gabeziari buruzko 

lanetan, ikusi da neurotrofinen kanpoko hornidura exogeno batek begi baten 

hersketaren eragina deusezten duela (Pizzorusso eta lag., 2000) eta baita ilunpeko 

hazkuntzarena ere (Cotrufo eta lag., 2003).  

 

Bestalde neurotrofinek aldi kritikoaren iraupena kontrolatzen dutela ikusi da. 

Lehenengo zantzuak NGF endogenoa antigorputzen bidez blokeatzean etorri zen, 
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honek aldi kritiko luzatzen zuela ikusi bait zuten, ilunpeko hazkuntzak duen antzeko 

eragina sortuz (Berardi eta lag., 1994). Ondoren, BDNF gainespresioa duten arratoi 

transgenikoetan, ikusmenaren garapena bizkortu egiten dela ikusi zuten eta aldi 

kritikoaren amaiera goiztiarra ematen dela (Huang eta lag., 1999) eta beste lan batean 

ikusi dute, BDNFaren gainespresioak ilunpeko hazkuntzak sortzen duen eragina 

deuseztatzen duela eta ikusmen kortexaren eta aldi kritikoaren garapen arrunta 

ezartzea lortzen duela (Gianfranceschi eta lag., 2003). Honenbestez, esan dezakegu 

BDNFak aldi kritikoaren denbora-kontrola eramaten duela, inhibizio 

GABAergikoaren garapena bizkortuz.  

 

Inhibizio zirkuituak: 

 

Esperientziak eraginiko plastikotasuna ez dago eszitatze zirkuituetara soilik 

mugatua. Inhibizio zirkuituen garapen egokia ere behar-beharrezkoa da ikusmen 

sistemaren garapen egoki bat gerta dadin eta garapen honen atzerapenak kortexaren 

plastikotasunaren eta aldi kritikoaren denbora leihoaren luzapena ekarriko du 

(Berardi eta lag., 2000).  

 

Ikusmen kortexarekin erlazionaturiko inhibizio zirkuitu garrantzitsuena, inhibizio 

GABAergikoa da. Zirkuitu honen bilakaera aldi kritikoan zehar eta estimuluen 

gabezipean ikertu duen lan batean, zirkuitu honetan hutsuneak dituzten knockout 

saguek ikusmen kortexaren garapenaren atzerapena jasaten dutela ikusi da eta honi 

aurre egin dakiokela benzodiazepinen bidez, aldi kritikoa kontrolatuz (Fagiolini eta 

Hensch, 2000). Beranduago burututako lan batean ikusi dute, aldi kritikoa eragin eta 

baldintza estandarrekiko aurreratu daitekeela benzodiazepinen administrazioarekin, 

ikusmen esperientzia dena delakoa delarik ere (Iwai eta lag., 2003).  

 

NMDA hartzaileak: 

 

Hartzaile hauek ere lotu izan dira kortex somatosentsorialaren eta ikusmen 

sistemaren garapenarekin. Ikusi izan da hartzaile hauek bloketauz, begi bakarraren 

hersketak sorturiko eragina ezeztatzen dela (Bear eta lag., 1990).  
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Beraz, esan dezakegu ikusmen sistemaren garapenean bi elementuk hartzen 

dutela parte: alde batetik aurredeterminazio genetikoa egongo da eta bestaldetik 

ikusmen esperientzia. Azken hau, ikusmen sistemaren garapena moldatzeaz 

arduratuko da.  

 

 

1.3.2. Ikusmen kortexaren jaio ondorengo garapeneko aldaketak garuneko 

lekuan-lekuko odol-fluxuaren mailan 

 

Garuneko odoleztatze sarearen garapenarekin batera, aldaketak ematen dira 

lekuan-lekuko odol-fluxuan, garapeneko aro desberdinek sortzen dituzten behar 

metabolikoei aurre egin ahal izateko. Ikusmen kortexaren garapenari gagozkionez, 

aro desberdin hauek ikusmen esperientziaren menpean daude.  

 

Jaio ondorengo lehenengo astea 

 

Garuneko lekuan-lekuko odol-fluxua erlatiboki baxua da. Ikusmen kortexean 

29ml/100g/min-koa den bitartean, ikusmen sistemako gainontzeko lekuetan balioak 

antzerakoak dira, 31 genikulatu lateralean eta 33 goi kolikuluan. Adin honetan 

balioak ere antzerakoak dira beste sentimen kortex batzuetan, hala nola, entzumen 

kortexean (25) eta usaimen kortexean eta kortex somatosentsorialean (35).   

 

Jaio ondorengo bigarren astea 

 

Bigarren astearen erdikaldera, 10. egunetik 14.era bitartean, fluxuak gorakada 

handia jasaten du ikusmen kortexean, 29tik 46ra igotzen delarik. Hazkuntza hau 

oraindik deigarriagoa da kolikuluan eta genikulatu lateralean eta bereziki deigarria 

entzumen kortexean eta kortex somatosentsorialean. Usaimen kortexak ez du 

hainbesteko gorakadarik pairatzen.  
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Jaio ondorengo hirugarren astea 

 

Hirugarren asteko lehen erdian (17. egunean) ikusmen kortexeko odol-fluxuak 

gorakada garrantzitsua pairatzen du, ia hirukoiztu egiten delarik (111) eta antzerako 

igoerak ematen dira goi kolikuluan eta atzeko genikulatu lateralean hala nola beste 

sentimen area batzuetan ere.  

 

Astearen bigarren erdian, maila jeitsi egiten da asteaeren lehenengo erdiarekin 

alderatuz, baina hala eta guztiz ere jaio ondorengo bigarrengo asteko balioak baina 

handiagoak izaten jarraitzen dute. Beherakada honek, elikadura aldaketarekin bat 

egiten du, honela beherakada kortexaren garapenarekin zerikusirik ez duten 

kanpoko faktoreengatik delarik.  

 

Helduak 

 

Ikusmen kortexean, tasak arinki igotzen dira hirugarren astetik aurrera. Igoera 

hau adierazgarriagoa da beste sentimen-area batzuetan eta esan beharra dago 

helduen beharrei aurre egiteko tasa hauek ihadanik jaio ondorengo lehenengo 

hilabetea amaitzerako ezartzen direla, ikusmen esperientziak eraginiko 

berregituraketa sinaptikoa amaitzen den garaian (Nehlig eta lag., 1989).  

 

 

1.3.3. Ikusmen esperientziaren eragina arratoiaren ikusmen kortexaren 

garapenean 

 

Sentimen-kortexean kanpoko faktoreek duten eraginari buruzko ikerketa 

gehienak ikusmen kortexean burutu dira lehen aipatu ditugun ezaugarri 

bereziengatik. Ikusmen esperientziaren eragina aurkako bi egoeratan aztertu izan da: 

estimuluen areagotzean eta estimuluen ezeztatzean eta orain dela gutxi eginiko 

ikerketa batean hirugarren talde bat sartu dute non estimuluen ezeztatzeak duen 

eragina ikusi duten ingurune aberastuan.  
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Esperientziaren areagotzearen eragina ikusmen kortexaren garapenean 

 

Lehenengo ikerketetatik gaur egun arte, lan asko eta asko burutu dira ingurune 

aberastu batek edo ingurune konplexu batek NSZren garapenean duen eragina 

ikusteko bai baldintza estandarretan bai patologietan ere.  

 

Baina baldintza esperimental hau erabiltzerako garaian, zehatz-mehatz deskribatu 

beharra dago. Ingurune aberastua, laborategiko baldintza estandarretako kaiola baina 

handiagoak diren kaioletan burutzen da non objektu desberdinak dauden (tunelak, 

jostailuak, janariaren leku aldaketa, habia egiteko materialea) eta denbora epe jakin 

batetan aldatzen direlarik objektu hauek. Eragina duten beste faktoreetako bat 

elkarrekintza soziala da (kaiola hauetan, handiagoak izatean, animalia gehiago hazten 

bait dira aldi berean). Eta hirugarren faktore bat ere badugu, oinarrizkoa dena eta 

deskribatzea ezinbestekoa egiten dena, ariketa fisikoa (ariketa fisikoko gurpila jartzen 

delarik kaiolan ariketa sustatzeko) (van Praag eta lag., 2000; Will eta lag., 2004).  

 

Paradigma hau erabiliz egindako lehenengo lanetan, ez dute kontutan hartzen 

azken parametro hau, ingurune aberastua ikusmen kortexaren gainean eragina duen 

paradigma bezala hartzen bait dute, ikusmen estimuluen areagotze bati esker.  

 

1967an kokatzen da paradigma hau erabiliz burututako lehenengoetako lana. 

Bertan inguru konplexuan hazitako arratoien ikusmen kortexaren pisua %7,6 

igotzen zela ikusi zuten. Igoera hau kortexaren beste area batzuetan ere ematen zela 

ikusi zuten, baina portzentaia baxuagoan. Aldi berean, lan honetan iharduera 

entzimatiko kolinergikoaren areagotzea ikusi zuten azetil kolinesterasa bidezko 

histokimia burutuz (Diamond eta lag., 1967).  

 

Pisuaren gorakadarekin batera, beste ikertzaile batzuk kortexaren lodieraren 

%6,2ko igoera deskribatu zuten ingurune konplexuan hazitako arratoien ikusmen 

kortexean. Ikertzaile hauek kortexaren loditze hau dendriten adarkaketarekin 

erlazionatu zuten. Honetaz gain, neuronen eta gliaren dentsitatearen beherakada 

deskribatu zuten kortexaren loditzearekin batera (Rosenzweig eta lag., 1969).  
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Urte batzuk beranduago burututako azterketa ultraestrukturalek erakutsi zuten, 

aldeak zeudela bakarkako sinapsien tamainan eta dentsitatean. Aldi berean arantzen 

dentsitatearen areagotzea ere ematen zelarik (Rutledge eta lag., 1974).  

 

1972ko ikerketa batek ingurune aberastuko arratoien arborizazio dendritikoaren 

igoera baieztatu zuen baina maila goreneko arborizazioen gorakada bakarrik zela 

zehaztuz (3, 4 eta 5 mailakoak), lehenengo mailakoak balore estandarren parean 

zirautelarik. Aurkikuntza hauek iradokitzen dute kortexaren garapeneko lehen 

aroetan, honek aurrez ezarritako arauak jarraitzen dituela (lehengo mailako 

adarkatzeei dagokiena) eta aldiz ondorengo aroetan, kortexaren garapena ikusmen 

esperientziaren areagotzearen menpe dagoela (Volkmar eta Greenough, 1972).  

 

Antzeko emaitzak aurkitu izan dira botoi sinaptikoen dentsitatea aztertzean, zeina 

ez den aldatzen ikusmen esperientziaren eraginez. Aldiz, neuronako botoi kopurua 

eta botoi hauen tamaina handiagoa da ikusmen esperientziaren areagotzea pairatu 

duten animalien kasuan. Datu hau garrantzitsua da, botoi sinaptikoek neuropiloaren 

heren bat osatzen bait dute (Sirevaag eta Greenough, 1987).  

 

Hiru glia mota garrantzitsuenengan ikusmen esperientziaren areagotzeak duen 

eraginari buruzko lehenengoetakoa izan zen lan bat 70. hamarkadaren amaieran 

burutu zen. Emaitzek oligodendrogliaren eta astrogliaren dentsitatearen gorakada 

erakutsi zuten eta mikrogliaren beherakada. Gliaren dentsitatea eta neuronen 

dentsitatea erlazionatuz, emaitzek antzerako eredua jarraitzen zuten baina aldeak 

areagotu egiten ziren. Gliari buruzko emaitz hauek kortexaren loditzearekin batera 

zetozen talde esperimentalean (Szeligo eta Leblond, 1977).  

 

Ingurune aberastuan hazitako arratoietan parametro desberdinak aztertuz, aldeak 

aurkitu dira morfometria aldetik IV. geruzako sinapsietan (Sirevaag eta Greenough, 

1985). Eta ikusi da neuronen eta gliaren dentsitate baxuagoa dela (Sirevaag eta 

Greenough, 1987). Azken kasu honetan, neuronen eta gliaren nukleoen tamaina 

handiagoa deskribatu da eta glia/neurona erlazioaren gorakada. Lan hauek 

kortexaren garapenean zehar GFAP espresioa aztertzen duen lan batekin 
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borobiltzen dira. Zelulen tamainaren gorakada ikusten da. Astroglia dentsitate 

handiena bi denboratan burutzen da, lehenengo hipertrofia pairatzen dute eta 

ondoren proliferazioa. Astrozitoen garapeneko bi fase hauek gliosi erreaktiboaren 

aurrean astrozitoek garatzen duten erantzunaren antza dute, non aro goiztiarretan 

zelulen hipertrofia bat ematen den eta zelulen proliferazioa aurreragoko aroetan 

(Sirevaag eta Greenough , 1991).  

 

Aurretiko emaitz guzti hauek erakusten dute kortexaren loditzea eta ikusi den 

pisuaren igoera ez direla neuronen dentsitatearen gorakada baten ondorio, baizik eta 

neuronako glia kopurua, neuronako dendriten arborizazioa, sinapsi dentsitatea eta 

mitokondrien bolumena, hala nola baskularizazioaren igoera baten ondorio direla 

(Sirevaag eta lag., 1988; Black eta lag., 1991).  

 

Nerbio-ehunetako zenbait elementuren gorakadaz gain, orain dela gutxi 

buruturiko lanek erakusten dute ingurune aberastuari esker ikusmen sistemaren 

azelerazioa ematen dela. Bi lanetan ikusi dute, saguak ingurune aberastuan haziz 

gero, begiak baldintza estandarretan hazitako saguak baina lehenago irekitzen 

dituztela eta parametru elektrofisiologikoengan ere eragiten duela, hala nola, begi-

zorrostasunaren garapen goiztiarra eragiten duelarik (Cancedda eta lag., 2004). Talde 

beraren ondorengo lan batetan ikusi da portaeraren aldaketa eta aldaketa 

elektrofisiologikoak emateaz gain, ingurune aberastuak maila molekularrean ere 

eragina duela, baldintza estandarretan hazitako animaliek baina BDNF 

kontzentrazioa altuagoak dituztelarik (Sale eta lag., 2004). Orain dela gutxi ateratako 

lan batean ere ikusi dute ingurune aberastuak BDNF mailaren gorakada dakarrela 

(Franklin eta lag., 2006)  

 

Azken urteotako lanetan, ariketa fisikoko gurpila sartzen da ingurune aberastuko 

elementu propio gisa, honela ikusmen esperientziaren areagotzeak bere kabuz 

eragiten dituen aldaketez gain, faktore berri batek ere eragina izan dezakeelarik, 

ariketa fisikoak (3 Irud.).  
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Hau argi eta garbi ikusten da zaharra ez den lan batean (Ehninger eta 

Kempermann, 2003). Hauek zelulen eta mikrogliaren proliferazioari buruzko 

ikerketa burutu dute garuneko leku desberdinetan.  Parametro hauek ikertu zituzten 

ingurune aberastuan hazitako arratoietan eta ariketa fisikoko gurpilean ibiltzera 

behartutako animalietan. Ikusi zuten norbere kabuzko ariketa fisikoak hala nola 

ingurune aberastuan hazteak kortexeko goiko geruzetako mikrogliaren dentsitate 

igoera ekartzen zuela garuneko zenbait lekutan eta hauen artean ikusmen kortexean, 

non ariketa fisikora behartutako animalietan igoera hau ingurune aberastuan 

hazitako animalietan emandako igoera baina askoz garrantzitsuago zen. Baita ere 

hainbat lanetan ikusi da ariketa fisikoak neurogenesia areagotzen duela, ikasteko 

ahalmena indartzen duela eta zenbait ezaugarri elektrofisiologikorengan eragina 

duela (van Praag eta lag., 1999a; van Praag eta lag., 2000; Will eta lag., 2004).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Irudia. Talde esperimental desberdinen 
hazkuntza baldintzak. a. Laborategiko 
baldintza estandarrak; b. Laborategiko baldintza 
estandarrak ariketa gurpilarekin; c. Ingurune 
aberastua ariketa gurpilik gabe;  d. Ingurune 
aberastua ariketa gurpilarekin. van Praag eta 
lag., 2000tik hartu eta moldatua. 

 

Beraz, ariketa fisikoa kontutan hartzeko faktorea da, ingurune aberastuaren 

paradigma erabili beharreko lanetan.  
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- Esperientziaren areagotzearen eragina ikusmen kortexeko odoleztatze 

sistemaren garapenean 

 

Lehen birritan aipatu dugun bezala, arratoiaren ikusmen kortexeko patroi 

baskularra erabat garatua aurkitzen da jaio ondorengo hirugarren astearen amaieran. 

Bestalde, balizkoa da odol-hodi berrien eraketa ikustea esperientzia konplexua 

eskatzen duen inguru batean hazitako arratoien kasuan (Black eta lag., 1991; 

Sirevaag eta lag., 1988).  

 

Garapen kortikalaren lehen hiru asteetan zehar, dentsitate baskularrak lekuan- 

lekuko beharrei aurre egiten die eta jaio ondorengo 21. egunean amaitzen da garapen 

hau (Rowan eta Maxwell, 1981). Egun horretatik aurrera, eskariaren igoera 

puntualak gerta daitezke, lekuan-lekuko odol-fluxuaren aldaketaz aurre egiten 

zaielarik. Baina badaude beste egoera batzuk eskariaren igoera behin-behineko bat 

ezezik igoera egonkor bat eskatzen dutenak. Hau ingurune aberastuan hazitako 

arratoietan ikus daiteke. Kasu honetan ikusmen kortexaren garapena areagotzen da 

eta ondorioz sinapsien gorakada bat sortuko da. Kasu hauetan argi geratu da 

odoleztatzearen igoera ematen dela nahiz eta garapen estandarraren garaia amaitu 

(Sirevaag eta lag., 1988). 30 egun dituzten arratoien ikusmen kortexa aztertzen bada, 

odoleztatze patroia zeharo finkatua dagoela ikus dezakegu, baina neuronako sinapsi 

kopuruaren igoera bat ikus daiteke eta baita dendriten eta gliaren igoera ere. Odol-

hodi berrien sorrera emango ez balitz, dentsitate baskularrak beherakada jasango 

luke, gainontzeko elementuen gorakada bat ematen bait da. Baina ez da horrela 

gertatzen, baizik eta dentsitate baskularra igo egiten da, honek odoleztatze 

sistemaren edo dentsitate kapilarraren igoera bat dagoela erakusten duelarik sortu 

diren eskari metaboliko berriei aurre egin ahal izateko.   

 

Baldintza estandarretan hazitako arratoiak eta ingurune aberastuan hazitako 

arratoiak parekatu dituzten lanek erakusten dute, azken talde honetako arratoiek 

odol-hodien adarkatze dentsitate handiagoa, ehuneko puntu zehatz batetik 

gertueneko odol-hodirainoko distantzia txikiagoa, diametro baskularraren igoera eta 

kapilare azalera handiagoa mm3ko erakusten dutela. Guzti honek odol-hodi berrien 
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sorrera baieztatzen duelarik baldintza estandarretan hazitako arratoien patroi 

baskularraren amaieratik kanpo (Black eta lag., 1987; Sirevaag eta lag., 1988).  

 

Ikusmen esperientzia ezaren eragina ikusmen kortexaren garapenean  

 

Ingurune aberastuak ikusmen kortexaren jaio ondorengo garapenean duen 

eraginari buruz lan asko egin badira, hare eta gehiago dira ikusmen esperientzi ezak 

sor ditzakeen eraginei buruzko lanak. Paradigma honen ikerketarako teknika ugari 

erabili izan dira laborategian erabiltzen diren era guztietako animalietan; saguetatik 

hasi eta tximuetaraino, arratoi eta katuak alde batetara utzi gabe noski. Sarrera 

honetan arratoietan burutu diren lanetan oinarrituko gara, hau bait da guk aukeratu 

dugun animalia gure ikerketetarako.  

 

Erabili izan diren teknikak bi multzo handitan banandu ditzakegu:  

 

. Teknika inbasiboak 

 

Ikusmen sistemako egitura desberdinetara kirurgia bidez heltzeko dauden 

erraztasunak direla medio, teknika inbasibo ugari erabili dira gune desberdinen 

erauzketa burutzeko eta nerbio korrontearen eroatea ezeztatzeko.  

 

Gehien erabili izan den teknika kirurgikoa, begiaren osotasuneko enukleazioa izan 

da, honekin guztiz zihurtatzen dugularik kanpo estimuluak jasotze eza. Teknika 

hauek bi begietan erabili izan dira eta baita batean soilik ere, garuneko bi 

hemisferiotako ikusmen kortexen arteko aldeak ikusteko (Bedi, 1989).   

 

Animaliak ikusmen estimuluak ez jasotzeko beste modu bat, begian tetrodotoxina 

injektatzea da (Riccio eta Matthews, 1985; Thurlow eta Cooper, 1988). Tetrodoxinak 

erretinako ganglio zelulen akzio potentzialen igorpena ekiditen du, sortzen den 

eragina nerbio igorpen ezak eragindakoa delarik.  
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Ikusmen esperientzia ezak dituen eraginak soilik ikusteko teknika semi-

inbasiboak ere erabil daitezke. Hauen artean kokatzen dira betazalak jostea (Fagiolini 

eta lag., 1994; Fifkova, 1970; Pizzorusso eta lag., 2006; Winfield, 1981) edo lentila 

opakoak jartzea animaliei (Mower, 1991).  

 

. Teknika ez inbasiboak 

 

Ihada badira 40 urte ikusmen esperientzia ezak garapenarengan duen eragina 

aztertzen dela eta teknika ez inbasibo erabiliena ilunpeko hazkuntza izan da. 

Ilunpeko hazkuntzarako gehien erabili izan diren animaliak arratoiak dira, gure 

lanean erabili dugun animalia hain zuzen ere.  

 

Ilunpeko hazkuntzak ikusmen kortexaren garapenean duen eraginari buruzko 

lehenengo ezagupen garrantzitsuak Cragg-en lanetan ageri dira (Cragg, 1967). Lan 

hauek erakusten dute ilunpean hazitako arratoiek kortexaren lodieraren murrizpena, 

neuronen nukleoaren diametroaren murrizpena eta neuronako neuropilo 

bolumenaren jeitsiera pairatzen dutela, honek nukleo dentsitatearen igoera 

aurreikusten duelarik. Arratoi hauetan dentsitate sinaptiko baxuagoa aurkitzen dugu 

eta gainera sinapsi hauek gutxiago izateaz gain, tamaina txikiagokoak dira.  

 

70. hamarkadaren amaieran egindako lan batek (Borges eta Berry, 1978) argi 

uzten du erabateko ilunpean hazitako arratoiek dendrita eremuen kokapenaren 

gaineko aldaketa desberdinak jasaten dituztela. Zehazki, animali arruntetan ikusten 

den dendriten polarizazioaren beherakada bat ikusten da. Lan hau ikusmen 

esperientzia ezaren eragina garrantzitsua zen aldiak ikertuz borobildu zen eta 

ondoriotzat atera zuten aldi hau jaio ondorengo hirugarren astearen inguruan 

kokatzen zela. Aurkikuntza hau egiteaz gain, lan hauek ateratzen zuten ondorioa 

zen, ikusmen esperientzia ezak eraginik kortexaren lodieraren murrizketa ematen 

zela, hala nola mikrogliaren dentsitatearen igoera, guzti honek terminal axoniko 

endekatuen gaitasun fagozitikoa handitzen duelarik. Emaitz hauek aurrez katuetan 

eginiko lanei arrazoi ematen zieten, non dendriten luzera totalaren beherakada eta 
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hauen adarkaketaren beherakada ematen zela ikusi zuten (Coleman eta Riesen, 

1968). 

  

80. hamarkadaren erdialdera ikusmen kortexeko sinapsien azterketa kuantitatiboa 

burutu zuten lan batean, jaio ondorengo garapenean zehar. Lan horretan ikusi zuten 

jaio ondoren dentsitate sinaptikoa igo egiten dela, batipat jaio ondorengo lehenengo 

hiru asteetan zehar. Ilunpean hazitako arratoietan estatistikoki esangarriak ziren 

aldeak topatu zituzten; hauetan balioak txikiagoak ziren jaio ondorengo bigarren 

astetik aurrera (Albanese eta lag., 1983). Beste lan batek hiru glia poblazio 

garrantzitsuenen banaketa aztertu zuen geruza kortikal guztietan. Ikusi zuten 

emaitzetako bat izan zen kortexaren lodieraren jeitsiera ematen zela, hala nola 

neuronen dentsitatearen eta gliaren dentsitatearen jeitsiera eta astroglia/neurona 

proportzioaren jeitsiera (Gabbot eta lag., 1986).  

 

Ikusmen esperientzi ezaren paradigma aztertzeko bi teknika erabilienak 

konbinatuz, ilunpeko hazkuntza eta enukleazioa, bien arteko eraginak ikusi ziren 

(Bedi, 1989; Fukui eta Bedi, 1991). Ondorio garrantzitsuena izan zen aldeak daudela 

neuronako sinapsi kopuruan eta neuronen diametroan enukleatutako animalien eta 

enukleatu gabeko animalien artean, bai ilunpean hazitakoetan baita baldintza 

estandarretan hazitako animalietan ere. Eta honek argi eta garbi erakusten du, 

enukleazioak bi eragin desberdin dituela ikusmen kortexean, alde batetik ikusmen 

esperientzia ezak sortutakoa eta bestalde bere kabuz duen eragin zuzena ikusmen  

kortexean.  

 

IV. geruzan oinarrituz 1987an egin zen lan batean, erabateko ilunpean hazitako 

arratoien eta 21. egunerarte ilunpean hazi eta gero kanpora ateratako arratoien 

sinapsietan emandako aldaketa morfologikoak ikertu zituzten. Emaitzek adierazi 

zuten, botoi sinpatikoen dentsitatea zertxobait handiagoa dela ikusmen esperientzia 

izan duten arratoietan eta sinapsi simetrikoen dentsitatean ez dagoela alde haundirik 

bi taldeen artean. Baina balore estandarrekiko sinapsi asimetrikoen dentsitatea aldatu 

egiten da eta azken finean balore hau da ikerketari nolabaiteko garrantzia edo aldea 

eskaintzen diona.  
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Lan honetako ondorio garrantzitsuenek diote ikusmen esperientzia ezak 

kuantitatiboki eta kualitatiboki erasaten diola sinapsien konektibitateari. Ikusmen 

esperientzia ezak sinapsien dentsitate txikiago bat sortzeaz gain, botoi sinaptikoko 

diana postsinaptikoen dentsitatea murrizten du. Ikusmen esperientzia ezak aldaketa  

ultraestuktural ugari sortzen ditu botoi sinaptikoetan, honek heldutasun gradu falta 

erakusten duelarik eta ondorioz igorpen sinaptikoaren eraginkortasunaren jeitsiera 

ematen delarik. Eragina argiagoa da informazioa batipat talamoko alboko nukleo 

genikulatutik jasotzen duten sinapsi inhibitzaileen kasuan (Gabbot eta Stewart, 

1987).  

 

Ikerketa berriago baten, aurrez aurkituriko emaitzak birgaldatu ziren eta ikusmen 

esperientzia ezak ikusmen kortexeko eta beste kortex batzuetako sinapsien 

morfologiaren gaineko eraginari buruzko azterketa zabal bat egin zen (ikusmen 

esperientzia ezak kortexaren garapen orokorrean duen eragina ikusteko). 

Aztertutako parametro hauek jaio ondorengo lehenengo lau asteetan zehar egin 

ziren. Lan honetatik atera zen ondorio garrantzitsuena izan zen, ikusmen 

esperientzia ezak duen eraginik handiena dentsitate sinaptikoaren jeitsiera dela eta 

orokorrean morfologia mantendu egiten dela. Bestalde, esperientziak sortutako 

aldeak jaio ondorengo hirugarren astetik aurrera ematen direla bi taldeen artean 

ezarri zen. Lan honetan, entzumen kortexa erabili zen kontrol gisa eta ez zen 

desberdintasunik aurkitu (Bakkum eta lag., 1991).  

 

1992an, Takacs eta bere taldeak, ikusi zuten katuen kasuan garunaren tamainaren 

txikiagotu egiten zela eta halaber kortexaren lodierak eta ikusmen kortexaren 

azalerak ere behera egiten zutela. Jeitsiera honen balizko eragileak aztertuz, aipatzen 

da neurona dentsitatearen igoera bat ematen dela ilunpean hazitako animalietan. 

Neuronen dentsitatearen jeitsieraren errudunetako bat animali arruntetan neuronak 

hiltzea izango zen behin konektibitate neuronal normala lortu ondoren. Lan honek 

argi erakusten du nola dentsitatearen igoera honek ez duen inongo erlazio 

kuantitatiborik zelulekin, zeren eta neuronen bolumen eta kopuru totala ikusmen 

kortexean antzerakoa bait da bi talde esperimentaletan (Takacs eta lag., 1992).   
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Talde berdinaren bi lanetan, ilunpeko hazkuntzak somatostatinak eta hesteetako 

peptido basoaktiboak jaio ondorengo neuronen garapenean duten eragina aztertu 

zuten (Michaloudi eta lag., 1993; Papadopoulos eta lag., 1993). Erabili zuten 

metodologia antzerakoa izan zen bi lanetan: jaio ondorengo garapeneko egun 

desberdinetan laginak hartu zituzten (7 jaio ondorengo egunak, 14 joe, 21 joe, 39 joe 

eta 60 joe) eta bi sustantziekiko inmunoerreaktibitatea aztertu zen. Bi sustantziekiko 

emaitzek bat egiten zuten eta garapen normalean zehar neurona 

inmunoerreaktiboen dentsitatea igo egiten zela ikusi zuten eta fenomeno hau jaio 

ondorengo hirugarren asterarte ematen zela. Hortik aurrera, neurona positiboen 

dentsitatea jeitsi egiten da helduen balioetara gerturatuz non jaio ondorengo 

hirugarren asteko balioak baina baxuagoak diren. Talde esperimentalek emaitz 

berberak erakutsi zituzten, neuronen dentsitatearen jeitsiera bat hau handiagoa 

izanik ilunpean hazitako animalietan. Bi talde esperimentaletako 

inmunoerreaktibitatearen jeitsieran eragiten duen faktorea sentimen aferentzien 

agerpena da. Jeitsiera hau izan daiteke bai zelula poblazioaren benetako jeitsiera 

batengatik edo bai bi sustantzien espresioaren murrizketa batengatik.  

 

Beranduago, 1994an egin zen lan batek 60 joe-rarteko ilunpeko hazkuntzak 

ikusmen kortexaren ezaugarri funtzionaletan duen eragina ikertu zuen. Ilunpeko 

hazkuntzak ikusmen kortexeko neuronen ezaugarri funtzionalen atzerapena 

zekarrela ikusi zen baldintza arruntetan hazitako arratoiekiko. Honela, jaio 

ondorengo 60. eguna iristean baldintza estandarretan hazitako animali baten 

ezaugarri funtzionalak (begi-zorrostasuna, …) helduak diren bitartean, ilunpean 

hazitako arratoien ezaugarriak adin honetan, baldintza estandarretan hazitako 19-23 

eguneko arratoien berdinak dira (Fagiolini eta lag., 1994).  

 

Orain dela gutxi gure taldeak egindako lan batean (Argandoña eta lag., 2003) 

ilunpearen eragina aztertu da astrozitoetan. Ikusi da garapenean zehar astrozito S100 

positiboen kopurua txikiagoa dela ilunpean hazitako arratoietan eta hau jaio osteko 

35. egunetik aurrera ematen dela. Alde hauek ikusmen kortexean soilik ikusi dira, 

alderik ez dagoelarik bi taldeen artean sensoriala ez den area batean, kortex 

erretrosplenialean.  
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Lan hauek sortzen duten ondorio garrantzitsuenetako bat da, ikusmen kortexaren 

parametro zehatz batzuen garapena jaio ondorengo lehen hiru asteetan ematen dela 

eta hortik aurrera dela ikusmen esperientziaren eragina nabarmena kortexaren 

garapenean.  

 

- Ikusmen esperientzia ezaren eragina ikusmen kortexeko odoleztatze 

sistemaren garapenean 

 

Ingurune aberastuan gertatzen denaren alderantziz, ilunpeko hazkuntzak eragiten 

duen ikusmen esperientzia ezak, ikusmen kortexaren odoleztatze sarearen 

garapenaren atzerapena eragiten duela ikusi da. 0 joe, 7 joe, 14 joe, 21 joe eta 60 joe 

egunetan burututako lan batean ikusi da dentsitate baskularra parean mantentzen 

dela lehen hiru adinetan ilunpean hazitako arratoien eta baldintza estandarretan 

hazitako arratoien artean. 21. egunetik aurrera, odol-hodien dentsitatea baxuagoa da 

ilunpean hazitako arratoietan, dentsitate sinaptikoa txikiagoa bait da eta beraz 

energia eskaria edo beharrak ere txikiagoak dira, honek odoleztatze sare txikiago bat 

nahikoa dela adierazten duelarik ikusmen kortexaren energia eskariari aurre egiteko 

(Argandoña eta Lafuente, 1996). Beranduago talde berak egindako beste lan batean, 

ikusi dute bi taldeen arteko desberdintasuna argia dela dentsitate baskularrari 

dagokionez eta ondorioz area baskularra ere txikiagoa dela. Baina odol-

hodi/neurona proportzioak ez du aldaketarik erakusten ilunpeko taldearen eta 

kontrol taldearen artean. Honen zergaitia erraza da, ilunpean hazitako arratoietan ez 

da soilik dentsitate baskularra jeisten baizik eta neurona kopurua txikiagoa da eta 

guzti hau kortexaren ihardueraren jeitsiera batekin erlazionatuta dago (Argandoña 

eta Lafuente, 2000).  

 

Ingurune aberastuko baldintzetan ilunpean egindako hazkuntzak duen 

eragina ikusmen kortexaren garapenean   

 

Orain dela 2 urte ateratako lan batean ilunpean hazitako animalien eta ingurune 

aberastuko kaiolan baina ilunpean hazitako animalien arteko konparaketa bat burutu 

dute (Bartoletti eta lag., 2004). Ikusmen kortexarekin erlazionatutako bi faktore 
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aztertu zituzten. Alde batetik ikusi zuten ingurune aberastuko baldintzetan ilunpean 

hazitako animalietan, neurona kanpoko sareak sortzeko proteoglikano kondroitin 

sulfatoen (CSPG) joera berreskuratu egiten zela, zeina atzeratu egiten zen ilunpean 

hazitako animalietan. Animali helduen garunean, proteoglikano kondroitin sulfatoak 

zelulaz kanpoko matrizearen ezinbesteko osagarriak dira. Bertan neuronen 

kanpokaldean sareak sortzen dituzte, batipat interneurona inhibitzaileen inguruan. 

Sare hauek paper garrantzitsua betetzen dute garapen aldiari amaiera ematen dioten 

inhibizio mekanismoetan. Lan honek sare hauen eta garunaren garapenaren amaiera 

fasearen arteko erlazio estua erakutsi zuen. Neurona kanpoko sare hauen sorrera 

atzeratuz, garunaren plastikotasunaren denbora tartea luzatzea lortu zuten. Eta 

entzimei esker CSPG hauek narriatu zituztenean, garun helduetan plastikotasuna 

berrezartzea lortu zuten. Honekin garbi utzi zuten neuronen kanpoko matrizearen 

garapena garunaren esperientziari loturiko garapenarengan eragina duen 

garrantzizko faktorea dela. Bestalde ikusi zuten GAD65aren (glutamato 

dekarboxilasa) espresioa interneurona gabaergikoen botoi presinaptikoetan balio 

normaletara itzultzen zela ingurune aberastuan ilunpetan hazitako animalietan. Eta 

azkenik ikusi zuten ingurune aberastuan ilunpean hazitako animalien begi-

zorrostasunaren garapena baldintza estandarretan hazitako animalienaren parera 

gerturatzen zela. Ikusmen kortexaren plastikotasunaren amaiera begi-

zorrostasunaren garapenarekin loturik dago eta arratoietan jaio ondorengo 

lehenengo hilabetean iristen da helduen baliotara. Parametro hau baldintza 

estandarretan hazitako animalien balioetara gerturatzen da ingurune aberastuan 

ilunpean hazitako animalien kasuan eta aldiz ilunpean soilik hazitako arratoien 

baloreak txikiagoak dira begi-zorrostasunaren heldutasunarekin loturikoak baino.  

 

- Ingurune aberastuko baldintzetan ilunpean egindako hazkuntzak duen 

eragina ikusmen kortexeko odoleztatze sistemaren garapenean   

 

Hazkuntza paradigma honek mikrobaskularizazioaren garapenarengan duen 

eragina ez da oraindik aztertua izan eta hau izan da talde hau gure lanean sartzera 

bultzatu gaituen argudioetako bat.  
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1.4. Hazkuntza faktore endotelial-baskularra (VEGF) 

 

Ingurune aberastuan hazitako arratoien dentsitate baskularrak gora egiteak 

(Sirevaag eta lag., 1988) eta ilunpean hazitako arratoien kasuan behera egiteak 

(Argandoña eta Lafuente, 1996; Argandoña eta Lafuente, 2000), aldi horretan zehar 

odol-hodi berrien sorrera ematen dela adierazten digu. Guzti hau ingurune 

aberastuak sortzen duen neuronen ihardueraren areagotzearen eta beraz energi 

eskari handiago baten sorreraren ondorioa da, honek eragingo bait du odoleztatze 

sistemaren berregituraketa eta ingurune aberastuak eraginik patroi baskularraren 

garapen fasea oraindik irekita egotearen ondorio ere.  

 

Jaio ondorengo garapenean sortzen diren egokitze aldaketetan oinarritzen bagara 

eta zehazki mikrobaskularizazioan sortzen diren aldaketetan, ikusiko dugu hauek 

hazkuntza faktore eta zitokina batzuek sorturikoak direla.  

 

Eragile edo faktore angiogenikoen izatea, transplantaturiko tumoreek sortzen 

zuten erantzun neobaskular bortitzaren eraginen ondorioz aldarrikatu zen 

lehendabizikoz. Angiogenesiaren erregulazioan parte hartzen duten hainbat eta 

hainbat molekula daude. Hauen artean daude FGF (fibroblastoen hazkuntza 

faktorea), TGF-α eta TGF-ß (transformazioaren hazkuntza faktorea), HGF 

(hepatozitoen hazkuntza faktorea), TNF-α (tumoreen nekrosi faktorea), 

angiogeninak, IL-8 (8 interleukina) eta angiopoietinak. Baina angiogenesiaren 

erregulazioko faktore garrantzitsuena VEGFa da, hazkuntza faktore endotelial-

baskularra. VEGFa 1983an aurkitu zen eta VPF, iragazkortasun baskularraren 

faktorea izena jarri zioten (Dvorak, 2006; Senger eta lag., 1983) eta ordutik lan 

askoren oinarria izan da eta hauei esker aztertu ahal izan da faktore honen papera 

baskularizazioan eta bere eragina zelula endotelialengan (Ferrara, 2001; Thomas, 

1996). Baina azken urteotan ikusi izan da aurrekoaz gain VEGFak paper 

garrantzitsua jokatzen duela neurobabesean eta neurogenesian (Jin eta lag., 2002; 

Sun eta lag., 2003) (4 Irud.). 
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4 Irudia. VEGFaren funtzio garrantzitsuenen diagrama. Urte askotan zehar burututako lanei 
esker VEGFaren funtzio desberdinak ezagutu izan dira. Endotelio baskularraren iragazkortasunaren 
eragile izatetik hasi (Dvorak eta bere taldeak 1983an aurkitutako funtzioa), angiogenesitik pasaz 
(Ferrara eta bere taldeak 1989an aurkitutako funtzioa) eta orain dela gutxi aurkitutako 
funtziotaraino iritsi arte, hala nola neuronen babesa, neurogenesia eta neuriten hazkuntza.  

 

Orain dela gutxi ikusi da odol-hodi berrien sorrera eta garapena prozesu 

konplexua dela eta estekatzaileen aldetik hartzaile ugariren aktibazioa eskatzen duela. 

Baina VEGFa da angiogenesiaren fisiologian berebiziko garrantzia duen zitokina 

edo hazkuntza faktorea eta bere transkripzioa eraginez jokatuko dute zenbait 

estekatzailek angiogenesiarengan (Josko eta Mazurek, 2004).  

 

VEGFa gene familia bateko partaidea da eta hauen artean aurkitzen dira PIGF 

(plazentaren hazkuntza faktorea), VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C ,VEGF-D eta 

VEGF-E.  

 

VEGF-A (gure ikerketako oinarri den zitokina) da odoleztatze sistemaren 

hazkuntzaren giltza nagusia eta aldiz VEGF-C eta VEGF-Dren papera angiogenesi 

linfatikora mugatzen da. 
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VEGFa 45 KD dituen glukoproteina homodimeroa da (5a Irud.). Ezaugarri 

hauek 165 isoformari dagozkionak dira. Isoforma hau da ugariena garunean eta 

iharduera mitogeniko handiena duena. VEGFa, 8 exoi dituen genea da eta gene 

honen moztitsasketa desberdinetatik irteten diren 4 isoforma deskribatu dira 

gizakietan: VEGF121, VEGF165, VEGF189 eta VEGF206 (Ferrara eta Davis-Smyth, 

1997) (5b Irud.). Isoforma hauek arratoi zein saguetan aminoazido bat gutxiago dute 

(Shima eta lag., 1996). Orain dela gutxi beste 2 isoforma berri aurkitu dira baina ez 

direnak arruntki aurkitzen VEGF145 eta VEGF183 (Neufeld eta lag., 1999). 

Arratoietan ere ikusi izan da, gizakien 206 isoforma ez dela existitzen (Shima eta lag., 

1996).  

 

 
 
5 Irudia. a. VEGFaren egitura. VEGFa bi azpiunitate berdinez osatutako glikoproteina 
homodimeroa da; b. VEGF genea. VEGF genea eta moztitsasketa desberdinen ondorioz 
sortutako isoforma desberdinak (gizakietan). Cross eta lag., 2003tik hartu eta moldatua.   

 

121 isoforma proteina solugarria da; 165a batzuetan jariatzen da nahiz eta 

proportzio bat zelularen gainazalera eta zelula kanpoko matrizera itsatsirik geratzen 

den. Aldiz 189 eta 206 isoformak zelula kanpoko matrizari loturik soilik agertzen 

dira.  

 

1.4.1. VEGF hartzaileak 

 

Hasera batean, VEGF hartzaileak zelula endotelialen gainazalean identifikatu 

ziren. Ondoren, ikusten joan ziren hartzaile hauek espresatzen zituzten beste zelulak 

ere bazeudela, adibidez bizkar-muinetik eratorritako zelulak. VEGFa tirosin kinasa 
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motako bi hartzailetara (RTK) lotzen da, VEGFR-1 eta VEGFR-2 (Suhardja eta 

Hoffman, 2003). Biek Ig motako zelulaz kanpoko 7 domeinu dituzte, mintzean 

zeharreko domeinu 1 eta dagokien tirosin kinasa domeinua. Badago tirosin kinasa 

motako hirugarren hartzaile bat, VEGFR-3a, baina ez da VEGF-Aren hartzailea, 

baizik eta VEGF-Crekiko eta VEGF-Drekiko afinitatea du. Tirosin kinasa motako 

hartzaile hauetaz gain, VEGFa ko-errezeptore familia bati lotzen zaio, neuropilinak 

(Ferrara eta lag., 2003) (6 Irud.).  

 

 
 
6 Irudia. VEGFaren familiko hartzaileak. Tirosin kinasa motako 3 hartzaileak (VEGFR-1, 
VEGFR-2 eta VEGFR-3) eta neuropilinak (NRP-1 eta NRP-2). 
 

VEGFR-1 

 

VEGFR-1, Flt-1 bezala ere ezagutzen da eta VEGFarentzako deskribatu zen 

lehen hartzailea izan zen (de Vries eta lag., 1992), baina hala ere bere funtzio zehatza 

oraindik ezezaguna da. VEGF-Arekiko, VEGF-Brekiko eta PIGFrekiko afinitate 

handia duen hartzailea da. Hartzailearen forma disolbagarri batek VEGFaren 

ihardueraren inhibitzaile bezala lan egiten du (Kendall eta Thomas, 1993). 

Beranduago ikusi izan zen, VEGFR-1aren egiteko garrantzitsuena ez zela seinale 
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mitogenikoa zabaltzea, baizik eta VEGFarekiko duen afinitate altuak beste 

hartzailearekin, VEGFR-2arekin konpetentzia sortzen du, honela VEGFR-2 eta 

VEGFaren arteko lotura ekidinez eta lotura honen bidez sortzen den funtzio 

mitogenikoa eragotziz. Honela, PIGFak VEGFaren ihardueran igoeran duen eragina 

izan liteke PIGFa VEGFR-1ari lotzen zaiola, VEGFR-2 eta VEGFaren arteko 

loturari ateak irekiz (Park eta lag., 1994). Beranduago ikusi izan da hartzaile hau 

beharrezkoa dela sare baskularraren sorrerarako, VEGFaren iharduera erregulatuz. 

VEGFR-1-/- enbrioiak jaio aurreko 8. egunean hiltzen dira, odol-hodien buxadura 

ematen da zelula endotelialen hazkuntza neurrigabe baten ondorioz (Fong eta lag., 

1995).  Hartzaile honen gabeziak zelula endotelialen aintzindarien kopuruaren igoera 

dakar eta honek odoleztatze sistemaren garapenaren erregulazio negatiboa sortzen 

du, zeina hartzailearen forma disolbagarriaren agerpenarekin berreskuratzen den 

(Fong eta lag., 1999). Nahiz eta bere funtzio nagusia VEGFaren aktibitatea arautzea 

izan, ikusi da besteak beste hartzaile hau beharrezkoa dela monozitoen migraziorako 

(Hiratsuka eta lag., 1998) eta baita hematopoiesirako eta zelula endotelialen 

bilketarako (Hattori eta lag., 2002).  

 

VEGFR-2 

 

VEGFR-2a KDR (gizakietan) edo Flt-1 (animalietan) bezala ere ezagutzen da. 

Afinitate handia du VEGFarekiko. Hartzaile honen paper garrantzitsuena 

angiogenesiaren garapenean eta hematopoiesian kokatzen da. Ikusi izan da hartzaile 

hau espresatzen ez duten saguetan baskulogenesian eta odol-hodien antolaketan 

akatsak ematen direla; jaio aurreko 8. eta 9. egunen tartean hiltzen delarik enbrioia 

uteroan (Shalaby eta lag., 1995). Hartzaile hau VEGFaren iharduera mitogenikoaren, 

angiogenikoaren eta iragazkortasun baskularraren eragile nagusia da (Cross eta lag., 

2003). VEGFak zelula endotelialetako zenbait proteinen fosforilazioa eragiten du 

(Guo eta lag., 1995) hauen artean PI-3 kinasa, C fosfolipasa eta Src protonkogene 

proteinen familia kokatzen direlarik. VEGFak zelula endotelialen hazkuntza eragiten 

du Raf-Med-Erk bidea aktibatuz. VEGFR-2a beharrezkoa da VEGFaren efektu 

antiapoptotikoak sortzeko gizakien zilbor-hesteko zelula endotelialetan eta hauen 

biziraupenean, PI-3 Akt kinasa bidearen bidez (Gerber eta lag., 1998) (7 Irud.).  
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7 irudia. VEGFa VEGFR-2 bere hartzaileari lotzean sortutako erreakzio katea. Erreakzio 
hauen ondorioz zelula endotelialen biziraupena bermatuko da, iragazkortasuna handituko da, zelula 
endotelialen migrazioa bultzatuko da eta baita berauen proliferazioa ere. Cross eta lag., 2003tik 
hartu eta moldatua. 

 

 
Neuropilinak (NRP1 eta NRP2) 

 

VEGFarentzako ezagutu diren hazken hartzaileak dira. Ikusi zen tumoretako 

zenbait zelulek eta zelula endotelialek ihada ezagutzen ziren tirosin kinasa motako 

hartzaileen afinitate eta pisu molekular desberdina zuten VEGF hartzaileak 

espresatzen zituztela (Soker eta lag., 1996). VEGF121 isoforma ez da hartzaile 

hauetara lotzen eta aldiz VEGF165 isoforma bai. Ikertzaile talde berdinak hartzaile 

hau identifikatu zuen NRPa zela ikusiz, semaforina eta kollapsinen familiko 

molekulenganako afinitatea duen hartzailea eta neuronen orientazioan zerikusia 

duena (Soker eta lag., 1998). Hartzaile hauen espresioa ematen denean VEGFR-

2arekin batera, NRP1ak VEGFR-2aren VEGF165arekiko afinitatea handitzen du. 

Proposatu da neuropilinak aurkezten diola VEGFa VEGFR-2ari honela honek 

sortuko duen transdukzio seinalearen eraginkortasuna hobetuz (Soker eta lag., 

1998). VEGF165 isoformaren eta NRP1aren arteko lotura honek erakusten du 121 
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isoformarekin alderatuz 165 isoformak duen iharduera mitogeniko handiagoa. Baita 

ere ikusi da NRP1a beharrezkoa dela zebra arraiaren garapen baskularrerako non 

VEGFak gidatutako angiogenesian parte hartzen duen (Lee eta lag., 2002).  

 

1.4.2. VEGFaren espresioaren erregulazioa 

 

Batipat 2 dira VEGF genearen espresioaren erregulazioan parte hartzen duten 

mekanismoak.  

 

Hipoxia 

 

Oxigeno gabezia edo hipoxia da VEGFaren espresioaren eragile nagusia, in vitro 

nahiz in vivo egindako ikerketetan ikusi ahal izan den bezala. Oxigeno gabeziak 

eragindako VEGFaren produkzio mekanismoaren erregulazioa ikerketa lan ugariren 

iturri izan da azken urteotan. VEGFaren RNAm-ren transkribapena VEGFaren 

promotoreko HIF-1aren (hipoxiak eraginiko faktorea) lotura gunean hipoxiak 

eraginiko faktorearen loturaren menpean dago (Levy eta lag., 1995). O2 maila 

baxuek VEGFaren RNAm-ren espresioa eragiten dute zelula mota ugaritan nahiz 

normal nahiz patologikotan (Minchenko eta lag., 1994). Glioblastoma 

multiformetan eta osagai nekrotiko ugari duten beste hainbat tumoretan, VEGFaren 

RNAm-aren gainespresioa ematen da nekrosi gunetik gertu dauden tumore zelula 

iskemikoetan (Shweiki eta lag., 1992). Beste lan batean, garuneko iskemia modelu 

batean non odol-hodi berrien agerpena eman zen, VEGFaren jariatzearen gorakada 

eta VEGFR-1 eta VEGFR-2 hartzaileen espresioarekin eta HIF-1 eta HIF-2 hipoxia 

faktoreekin erlazionatu zuten (Marti eta lag., 2000). Bestalde frogatu dute HIF-1ak 

eragindako VEGFaren erregulazioa behar-beharrezkoa dela tumore prozesuetako 

angiogenesiaren garapenean (Fang eta lag., 2001). Baita ere ikusi da hipoxiatik at 

hainbat mekanismo daudela VEGFaren espresioa erregulatzen dutenak. Adibidez, v-

src onkogeneak HIF-1aren espresioa eragiten du, honela hipoxiak eraginiko 

VEGFaren espresioaren bidea irekiz (Jiang eta lag., 1997).  
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Hazkuntza faktoreak, zitokinak eta zelulaz kanpoko beste hainbat molekula  

 

Hazkuntza faktoreek, zitokinek, … ezin dute zuzenean angiogenesia moldatu, 

baina zeharka eragin dezakete VEGFaren espresioa. FGFak (fibroblastoen 

hazkuntza faktorea), PDGFak (plaketetatik eratorritako hazkuntza faktorea), TNFak 

(tumoreen nekrosi faktorea), KGFak (keratinozitoetatik eratorritako hazkuntza 

faktorea), IGF-Iak (insulinaren hazkuntza faktorea) , IL-6ak (6 interleukina)… ek 

VEGFaren RNAm-ren espresioa edo VEGF proteinaren jariaketa erregulatzen dute 

(Neufeld eta lag., 1999). IL-6ak VEGFaren espresioa eragiten du hainbat zelula 

lineatan (Cohen eta lag., 1996). Gizakien keranozito kieszenteak EGFaren 

(epidermiaren hazkuntza faktorea), TGF-ßaren (transformazioaren hazkuntza 

faktorea) edo KGFaren (keranozitoen hazkuntza faktorea) aurrean jartzen direnean, 

keranozitoek VEGFaren RNAm espresatzen dute (Frank eta lag., 1995). VEGFaren 

espresioa erregulatu dezakeen beste molekula txiki bat oxido nitrikoa da, VEGFak 

eraginiko odol-hodien permeabilizazioan eta basodilatazioan lagunduz (Tuder eta 

lag., 1995).  

 

1.4.3. VEGFaren papera baskulogenesian eta angiogenesian 

 

70. hamarkadan zehar hainbat lan egin ondoren, Dvorak eta bere taldeak, 1983an 

proteina bat isolatzea lortu zuten, mikrobaskularizazioaren iragazkortasuna 

handitzen zuen faktorea eta ordurarte ezagutzen ziren beste faktoreen desberdina, 

34 eta 42 KD artean zituena. Iragazkortasun baskularraren faktorea (VPF) deitu 

zuten (Senger eta lag., 1983). Ondoren egin ziren lanetan proteina hau purifikatu 

ondoren, ikusi zen ordurarte ezagunak ziren odol-hodien iragazkortasunarengan 

eragina zuten faktoreen (prostaglandinak edo leukokininak) desberdina zela eta 

iragazkortasuna eragiteko zuen ahalmena histaminarena baina handiagoa zela 

(Senger eta lag., 1990). Urteak pasa ahala, lan gehiago iritsi ziren eta VPFa zelula 

endotelialen kaltzio kontzentrazioaren igoerarekin erlazionatu zuten, VPFak 

zuzenean zelula endotelialengan eragiten zuela ikusiz (Brock eta lag., 1991).  
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1989. urtean, Ferrara eta bere taldeak, proteina bat klonatu zuten eta zelula 

endotelialen agente mitogeno bezala deskribatu zuten. VEGF (hazkuntza faktore 

endotelial-baskularra) deitu zuten (Ferrara eta Henzel, 1989). Geroago ikusi zen 

VEGFa eta aurretik aurkitutako VPFa berdinak zirela. Gaur egun ezagunagoa da 

VEGF izena eta ikusi da ordutik ona nola odoleztatze sistemaren organizazioan eta 

egituraketan rol garrantzitsua jokatzen duen molekula honek (Carmeliet, 2003; 

Ferrara, 2001; Ferrara eta Davis-Smyth, 1997; Thomas, 1996).  

 

Sistema baskularraren eraketan eta birmoldaketan bi prozesu garrantzitsu daude: 

 

Baskulogenesia: angioblasto deritzen zelula endotelialen aintzindarietatik hasiz 

ematen den odoleztatze sarearen eraketa.   

 

 
 
8 Irudia. Baskulogenesia. Baskulogenesi prozesuaren eskema, zelula endotelialen aintzindari 
diren angioblastoetatik hasi eta odol-hodi oso bat sortu arte. Cleaver eta Melton, 2003tik hartu eta 
moldatua. 

 

Zitokina ugarik erregulaturiko prozesua da. Baskulogenesian zehar, angioblastoak 

zelula endotelialetan desberdintzen dira alboko ehunen seinaleei erantzunez eta 

VEGF zitokinaren bidez emango da angioblastoen diferentziazio hau. Zelula 

endotelial hauek oinarrizko tutu baskularra osatuko dute zeina zelulaz kanpoko 

matrizearen laguntzaz egonkortuko den. Ondoren zitokina desberdinak askatuz 

(adibidez PDGFa) paretako zelulak erakarriko ditu egonkortasuna sendotzeko eta 

odol-hodi funtzionala osatzeko (8 Irud.).  VEGFaren garrantzia baskulogenesiaren 

giltza bezala hainbat lanetan argi eta garbi geratu da. VEGFaren aleloetariko baten 

 34



                                                                                                                   1. Sarrera 

delezioak jaio aurreko animalien heriotza dakar bere sistema kardiobaskularraren 

garapeneko akatsak direla medio (Neufeld eta lag., 1999) eta baita ere garrantzi 

handia du odoleztatze sistemaren garapen goiztiarrean edo baskulogenesian (Ribatti 

eta lag., 2001; Risau eta  Flamme, 1995).  

 

Angiogenesia: lehendik dauden odol-hodietatik hasiz ematen den odol-hodi 

berrien sorrera. 

 

 
 
9 Irudia. Angiogenesia. a. Hipoxia edo energia eskari berrien aurrean, ehunak VEGFa sortzen 
hasten dira; b,c. VEGFa zelula endotelialetara iristen da eta hauek zelula kanpoko matrizea 
narriatuko duten hainbat entzima jariatuko dituzte; d. MMP eta beste entzima batzuei esker alboko 
ehuna narriatuko da; e. Ondoren zelula endotelialen proliferazioa eta migrazioa bultzatuko dira 
eremu peribaskularrean; f. Azkenik zelula endotelialek sortutako tutuari euskarri zelulak lotuko 
zaizkie funtzionala den odol-hodia sortuz. Nature Reviews/Cancerretik hartu eta moldatua.  

 

Angiogenesia prozesu konplexua da. Alde batetik zelula endotelialen mitosi-

ihardueraren eta proteolisi-ihardueraren beharra du eta bestalde zelula endotelialen 

eta zelulaz kanpoko matrizearen eta endotelioz kanpoko euskarri zelulen (muskulu 

lisoko zelulak eta perizitoak) arteko lotura ere beharrezkoa da. Molekula eta seinale 

bide ugarik hartzen dute parte prozesu honetan, besteak beste VEGFak, bere 

VEGFR-1 eta VEGFR-2 hartzaileek, tie-1 eta tie-2 endotelioko tirosin kinasa 

hartzaileek eta euren estekatzaileek 1 eta 2 angiopoietinek. PDGF, TGF-ß eta 

integrinen hartzaileak bezalako hainbat molekulek ere garrantzia handia dute.  
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Angiogenesiak neuroektodermoak sorturiko faktore disolbagarri bat behar du. 

Honek estimulu angiogeniko baten aurrean, adibidez hipoxia, eskari metaboliko 

berriak, tumoreen hazkuntza, … mintz basala zeharkatu behar du eta zelula 

endotelialak kitzikatu behar ditu. VEGFak betetzen du paper hori (Yancopoulos eta 

lag., 2000) itu zeluletara (zelula endotelialak) iritsiz non VEGFaren hartzaileak 

espresatzen diren (Breier eta lag., 1995; Millauer eta lag., 1993). VEGFa bena, arteria 

nahiz linfatikoetako zelula endotelialen mitogeno indartsua da. VEGFaren 

jariatzearen igoera bati eta zelula endotelialetako hartzaileen loturari erantzunez, 

VEGFak transdukzio seinalea sortzen du eta honek molekula multzo baten 

produkzioa areagotzen du, hauen arten mintz kanpoko matrizea narriatuko duten 

entzimak daudelarik eta aldi berean permeabilitate baskularra igoko da. Honi esker, 

zelula endotelialen proliferazioa, biziraupena eta migrazioa erraztuko da. 

Metaloproteinasak (MMP) bezalako beste entzima batzuk abian jarriko dira ondoko 

ehuna narriatzeko eta honela hutsune peribaskularrean zehar migra dezakete zelula 

endotelialek, bata bestearen atzetik ugalduz. Odol-hodiaren lumena sortuko dute 

lehendabizi eta ondoren odol-hodiak batu egingo dira odol-hodi sistema berriak 

sortuz (Carmeliet, 2003; Folkman eta Shing, 1992; Ment eta lag., 1997; Risau, 1997). 

Eta azkenik sortu berri den tutua egonkortu egingo da perizitoek eta muskulu lisoko 

zelulek emango dieten euskarriari esker (Jain, 2003) (9 Irud.).  

 

Iragazkortasun faktore eta angiogenesi faktore izateaz gain, azken urte hauetan 

jakin da VEGFak zuzenean neuronengan eragiten duela, neurobabesa eta 

neurogenesia eraginez (Rosenstein eta Krum, 2004; Storkebaum eta Carmeliet, 2004; 

Storkebaum eta lag., 2004). VEGFak neurobabeserako faktore endogeno gisa 

jokatzen du. Axoien hazkuntza kitzikatzen du eta neurona zerbikalen eta ganglioko 

neuronen biziraupena handitzen du (Sondell eta lag., 1999; Sondell eta lag., 2000); 

mesentzefaloko neuronen biziraupena handitzen du (Silverman eta lag., 1999); 

HN33 zelulak (arratoiaren hipokanpoko neuronak x neuroblastoma) babesten ditu 

sueroa kentzeak eragin dezakeen heriotzetik (Jin eta lag., 2000a); HN33 zelulen eta 

garuneko kortexeko neuronen hipoxia bidezko heriotza murrizten du (Jin eta lag., 

2000b); eta hipokanpoko neuronak babesten ditu glutamato bidezko heriotza 

toxikotik (Matsuzaki eta lag., 2001). Bestalde, VEGFaren seinalearen inhibizioak 
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neurona kultiboak apoptosira bideratzen ditu (Ogunshola eta lag., 2002) eta 

saguaren neurona motoreen narriatzea ere eragiten du (Oosthuyse eta lag., 2001), 

VEGFaren eragin neurotrofikoa galtzearen ondorioz.  

 

Bestalde, neurogenesian ere badu eraginik VEGFak. Neurogenesia zelula 

aintzindariak neurona heldu bihurtzen diren prozesua da, prozesu honek animali 

helduen garuneko zenbait lekutan dirau, hala nola bentrikulu-azpiko zona rostralean 

(SVZ) (Sun eta lag., 2006) eta zona azpi-granularrean (SGZ) hipokanpoko hortz-

zirkunboluzioan (Kempermann eta lag., 1997).  Bestalde paper neurogenikoa ere 

badu, neuronen aintzindarien ugalketa eta desberdintzapena laguntzen duten habia 

baskularrak sortuz (Palmer eta lag., 2000) edo zelula endotelialen bidez BDNF 

jariapenaren indukzioa eraginez (Louissaint eta lag., 2002). Neuronen 

aintzindariengan ere iharduera mitogenikoa sortzen du zuzenean (Jin eta lag., 2002) 

eta ikusi da neurogenesia eragiten duela garuneko iskemiak fokaletan (Sun eta lag., 

2003). Eta ingurune aberastuarekin erlazioan, ikusi da hainbat lanetan VEGFaren 

espresio maila igo egiten dela ingurune aberastuan hazitako arratoien hipokanpoan 

eta igoera hau hipokanpoan ematen den neurogenesiarekin erlazionatzen dute (Cao 

eta lag., 2004; During eta Cao, 2006).  
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Sistema sentsorialen jaio ondorengo garapena bi alditan banatzen da. Lehenengo 

aldia, arratoiaren ikusmen kortexaren kasuan, jaio ondorengo bigarren asterarte 

luzatzen da (bigarren astearen bukaeran hasten dira begiak irekitzen) eta genetikoki 

aurrez lehenetsia dator. Bigarren aldia berriz esperientziaren menpe dago. 

Esperientziak ikusmen kortexaren gain duen eraginak gailurra aldi kritikoa deritzon 

zatian du, hau jaio ondorengo laugarren eta seigarren asteen artean kokatzen da eta 

bertan ematen da berregituraketa sinaptiko bortitzena.  

 

Esperientziak eraginiko berregituraketak, odoleztatze sistemarengan aldaketak 

eragiten ditu. Garuneko sail desberdinetako kapilare sarearen dentsitatea zuzenki 

erlazionatua dago sail bakoitzeko eskaera metabolikoarekin. Sinapsien dentsitate 

handiena duten lekuek energia behar handiagoa dute eta berauetan kapilare 

dentsitatea handiagoa da. Beraz, esperientziak neuronengan eta sinapsiengan 

eragiten dituen aldaketa hauek, eskaera metabolikoaren aldaketa ekarriko dute eta 

honek berekin eskari berriei aurre egingo dien kapilare sarearen berregituraketa. 

Guzti honek berebiziko garrantzia izango du aldi kritikoa deritzon denbora leihoan 

zehar, non gertatuko diren aldaketek energi eskaeraren aldaketa gogor bat eragingo 

duten.  

 

Hazkuntza faktore endotelial-baskularra da odol-hodiak osatzen dituzten zelula 

endotelialen mitogeno garrantzitsuena eta odol-hodi sistemaren sorreraren eta 

garapenaren arduradun nagusia. Faktore hau ezinbestekoa da oinarrizko odoleztatze 

sarearen sorrerarako eta ondorengo berregituraketetarako. Eta orain dela gutxi jakin 

izan da VEGFaren eta NSZko beste elementu garrantzitsu baten, neuronaren, 

arteko erlazioa dagoela, VEGFa faktore neurobabesle eta neurogeniko gisa aritzen 

delarik.  

 

Lanaren planteamendua 

 
Ikusmen kortexeko ehunaren elementu desberdinek (neuronak, glia edo odol-

hodiak) aldaketak pairatzen dituzte ikusmen estimuluen gorakada edo beherakada 

baten aurrean. Hau dela eta, alde batetik ikusmen esperientziaren areagotze batek 
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(arratoiak ingurune aberastuan haziz) edo ezeztatze batek (arratoiak ilunpean haziz) 

ikusmen kortexaren mikrobaskularizazioan eragina izan dezakeela planteiatzen dugu, 

bai egitura aldetik (dentsitate baskularra) bai funtzioen aldetik ere (barrera 

hematoentzefalikoaren garapena) eta aldaketa hauek zuzenki erlazionaturik egon 

daitezkeela angiogenesi faktore garrantzitsuenarekin, hazkuntza faktore endotelial-

baskularrarekin (VEGF). Guzti honek erlazio estu bat erakutsi dezake odoleztatze 

sistemaren ihardueraren eta neuronen ihardueraren artean. Eta bestalde kasu 

honetan aukeratu dugun modelu esperimentala soilik sentsoriala dela planteiatzen 

dugu, ikusmenaren kitzikatzearekin lotuta dagoelarik, honela arratoiak ingurune 

aberastuan ilunpeko baldintzetan hazteak ez lukeelarik eraginik izan behar ikusmen 

kortexean, ez behintzat ingurune aberats soil batek duen gisan.  
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Oinarrizko helburua 

 

Jaio ondorengo garapenean zehar, ikusmen esperientziaren areagotze edo 

ezeztatze batek, ikusmen kortexeko sare mikrobaskularraren garapen eta 

berregituraketan eta odoleztatze sareko faktore trofiko garrantzitsuenarengan, 

hazkuntza faktore endotelial-baskularrarengan (VEGF), izan dezakeen eragina 

ikertzea.  

 

Helburu operatiboak  

 

1. LEA (Lycopersicon esculentum) lektina, garuneko mikrobaskularizazioko 

endotelioaren markatzaile egoki gisa balidatzea ikerketa angioarkitektonikoak 

burutzeko garapeneko adin guztietan.  

 

2. Ikusmen kortexeko erdiko geruzetako mikrobaskularizazioaren bilakaeraren 

ikerketa kuantitatiboa burutzea ikusmen esperientziaren areagotze edo ezeztatze 

kasuetan.  

 

3. Ikusmen esperientzia desberdinek barrera hematoentzefalikoaren garapenean 

duten eragina aztertzea. 

 

4. Jaio ondorengo garapenean zehar ikusmen esperientzia desberdinpean hazitako 

animalien ikusmen kortexean ematen den EBA eta GluT-1 barrerako antigenoen 

adierazpen mailaren analisia. 

 

5. Ikusmen esperientzia desberdinetan eta jaio ondorengo garapenean ikusmen 

kortexeko erdiko geruzetan VEGFarentzat positiboak diren egituren 

inmunokokapena eta topografia. 

 

6. Ikusmen baldintza desberdinetan hazitako arratoietan, poliakrilamidazko gelen 

elektroforesi bidez, VEGFaren espresioaren ikerketa jaio ondorengo garapenean 

zehar. 
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7. Entzimoinmunoentsegu bidez VEGFa kuantifikatzea ikusmen kortexaren jaio 

ondorengo garapenean zehar, baldintza desberdinetan hazitako arratoietan.  
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4.1. Animaliak eta hazkuntza baldintzak 

 

Guztira Sprague-Dawley motako 384 arratoi erabili ditugu: 12 arratoi ikertutako 

adin eta baldintza bakoitzeko. 

 

4.1.1. Ikertutako adinak 

 

14 joe (jaio ondorengo egunak), 21 joe, 28 joe, 35 joe, 42 joe, 49 joe, 56 joe eta 63 

joe. 

 

4.1.2. Hazkuntza baldintzak 

 

- Kontrolak: arratoiak laborategiko baldintza estandarretan hazi ditugu, 

tamaina arrunteko kaioletan (500 mm x 280 mm x 140 mm) argi/ilunpeko 

hamabi orduko ziklotan. 

  

- Ilunpean: arratoiak ilunpean hazi ditugu eguneko 24 orduetan zehar, 

jaiotzen diren momentutik hiltzen ditugun arte. Garbiketa kontuak, janari 

kontuak eta anestesia ilunpean egiten dira intentsitate baxuko argi gorriko 

bonbila baten laguntzaz (25 w-tako bonbila, pareteruntz begira).  

 

- Ingurune aberastuan: arratoiak tamaina arrunta baina handiagoko kaioletan 

hazi ditugu (720 mm x 550 mm x 300 mm) argi/ilunpeko hamabi orduko 

zikloetan. Kaiola hauek tamaina eta kolore desberdinetako hainbat objektu 

dituzte zeintzuk bi egunean behin aldatzen diren, arratoiei ikusmen 

esperientzia areagotzeko.  

 

- Ingurune aberastuan ilunpean: arratoiak ingurune aberastuko kaioletan 

hazi ditugu, baina, ilunpean jaiotzen direnetik hiltzen diren arte.  

 

Animaliek ura eta janaria izan zuten ad libitum esperimentu guztian zehar eta 

kaiolaren garbiketa bi aldiz egin zen astero erabilitako lau talde esperimentaletan.  
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4.2. Anestesia 

 

Arratoiak hidrato klorala (Erref: 141975, Panreac Quimica SA, Bartzelona, Espainia) 

%6an erabiliz anestesiatuak izan ziren intraperitonealki. Anestesikoaren injekzioa 

intentsitate baxuko argi gorripean egin zen ilunpean hazitako arratoien kasuan.  

 

4.3. Materialaren lorpena eta prozesamendua  

 

Guztira 384 arratoi izan ziren erabiliak. Hauetatik 256 (8 adin eta baldintza 

esperimental bakoitzeko) anestesiatuak eta bihotzean zehar perfundituak izan ziren 

ikerketa histokimiko eta inmunohistokimikoetarako eta gainontzeko 128 arratoiei (4 

adin eta baldintza bakoitzeko) anestesiatu ondoren, burua moztu zitzaien ikerketa 

biokimikoetarako bai poliakrilamidazko gelen bidezko elektroforesirako (Western 

Blot) bai entzimei loturiko entsegu inmunoabsorbatzailerako (ELISA).  

 

4.3.1. Ikerketa histokimiko eta inmunohistokimikoetarako eta 

poliakrilamidazko gelen elektroforesi eta entzimei loturiko entsegu 

inmunoabsorbatzailetarako materiala lortzeko zona  

 

Arratoiaren ikusmen kortex primarioa, garunaren alde okzipitaleko gainazal 

dortsalean kokatzen den zatia da eta Brodalen 17. areari dagokio. Hemisferioen 

arteko arrailatik 2 mm-ra kokatzen da eta polo frontaletik 10 mm-ra (10 Irud.). 

 

 
10 Irudia. Eskemak ikusmen kortex primarioaren kokapena erakusten du garun hemisferioan eta 
beste bi zati, parametro desberdinak ikertu ditugun areak erakutsiz. Paxinos eta Watson, 1998tik 
hartu eta moldatua. 
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4.3.2. Materialaren prozesamendua ikerketa histokimiko eta 

inmunohistokimikoetarako  

 

Anestesiatu ondoren, arratoiei bihotzean zeharreko perfusioa burutu zitzaien, 

lehenengo suero fisiologikoz (kloruro sodikoa %0,9an ur destilatuan) odoleztatze 

sistemako hematieak garbitzeko asmoz eta garbiketaren ondoren, ehunaren fixaketa 

burutu zen paraformaldehidoa %4 gatz fosfato tanpoian (PBS) 0,1 M eta pH 7,4 

erabiliz. Garbiketa eta fixaketa prozesuak presio konstanteko perfusio bonba bidez 

egin ziren, 12 mm merkurioko presiopean. Ehunen fixaketa animalia hil ostean 

ehuna ez endekatzeko egiten da, honela arratoiaren ehuna bizi egoeraren antzerako 

egoera batean gordetzeko. Fixaketak zelula barneko elementuen insolubilizazioa 

bideratzen du eta ehunari gogortasun puntu bat emanten dio errazago maneiatu ahal 

izateko.  

 

Perfusioaren ostean, garuna garezurretik ateratzeko kraniektomia burutzen da eta 

post-fixaketa burutzen da fixaketarako erabili den sustantzi berdinean 24 orduz eta 

4ºC-tan. Fixaketa eta post-fixaketa ondoren, eta PBS 0,1Marekin pare bat aldiz 

garbitu ondoren, garuneko kortex okzipitaleko hainbat sekzio koronal mozten dira, 

arratoi garunaren forma duen molde akriliko baten laguntzaz (Erref: 69081-C, Aname 

Instrumentación Científica, Espainia), ikusmen kortex osoa bertan dagoelarik.   

 

Behin sekzio okzipital guztiak ditugularik perfusio ostean, materiala bi eratara 

moldatzen da:  

 

a) Materialaren inklusioa parafinan: ehuna inkluitzeak bi efektu izango ditu, alde 

batetik ehunari trinkotasuna emango dio behar dugun lodierako mozketak egin ahal 

izateko eta bestalde materialea nahi adina denbora gordetzea baimenduko digu. 

Prozesu hau hiru zatitan bereiz dezakegu:  

 

1. Lehenik eta behin ehunaren deshidratazioa burutzen da, lehenego 

graduazio goranzkorreko alkohol etilikotan sartuz (50º, 70º, 96º eta 100º) eta 

ondoren kloroformozko eta xilenozko hainbat bainutan sartuz, beti ere 
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mugimenduan. Prozesu honek mailaz-mailakoa izan behar du eta jarraian 

egin behar da 48 ordutan zehar gelditu gabe. 

 

2. Bigarrenez, deshidratatutako ehuna xilol-parafina %50 duen bainuan 

sartuko da eta ondoren parafinatan 56ºCtan. Parafinako bainu hauek, fusio 

tenperaturan burutzen dira, bertatik pasa gabe, proteinak deuseztatu ez 

daitezen.  

 

3. Blokeak altzairu herdoilgaitzezko moldetan egiten dira, non moztu nahi 

dugun gainazalaren gainean jartzen den ehuna eta ondoren gainetik parafina 

urtua botatzen zaio. Guztiaren gainetik unikasetea jartzen dugu, 

mikrotomoaren heldulekuan kokatzeko balio digun soportea. Parafina giro 

tenperaturan solidifikatu dadin zain egoten gara eta ondoren altzairu 

herdoilgaitzezko moldea kentzen zaio.  

 

b) Sekzio koronalak sakarosa %30ean duen PBS 0,1M soluzioan jartzen dira (Erref: 

131621, Panreac Química SA) haseran flotatzen geratzen den ehuna hondoratzen den 

arte eta ondoren zati hauek erabiliko ditugu kriotomoan mozteko.  

  

4.3.3. Materialaren prozesamendua poliakrilamidazko gelen bidezko 

elektroforesi (Western Blot) eta entzimei loturiko entsegu 

inmunoabsorbatzaile (ELISA) bidezko ikerketetarako 

 

Anestesiatu ondoren, arratoiei burua mozten zaie gilotina baten laguntzaz.  

Garunak garezurretik ateratzen dira kraniektomia bidez eta ondoren garunaren 

kortexeko atzekaldeko sekzio koronal lodi batzuk mozten dira arratoiaren garunaren 

forma duten molde akriliko baten laguntzaz (Erref: 69081-C, Aname Instrumentación 

Científica, Espainia), ikusmen kortex osoa bertan dugularik. 

 

Bisturi eta lupa baten laguntzaz, bi hemisferiotako ikusmen kortexa mozten da 

eta polipropilenozko mikrotutu batean jartzen dira biak. Ondoren ehuna 

homogeneizatzen da, proteinak lortzeko tanpoi bat erabiliz.   
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Lisatu hau izotzetan mantentzen da 30 minutuz eta ondoren zentrifugatu egiten 

da gainjalkina jasoz, non ikusmen kortexeko proteinak dauden.   

 

Gainjalkina hartzen da eta Bradford metodo bidez, lagin bakoitzaren proteina 

kontzentrazioa neurtzen da eta ondoren jalkin hau proteinen ikerketarako erabiltzen 

da.  

 

 
4.4. Materialaren mozketa 

 

Mozterako orduan, bi teknika desberdin burutzen dira ondoren teknika 

histologiko, histokimiko eta inmunohistokimiko desberdinak landu ahal izateko. 

 

Erabilitako bi teknikak ondoko hauek izan dira: 

 

a) Mikrotomia: irristatze mikrotomoa erabili dugu (Irristatze mikrotomoa, Modelua: 

HM440 E, Microm International, Alemania) eta parafinan inkluitutako materiala 

erabiliz, 4 µm-ko zatiak ebaki ditugu. Laginak giro tenperaturan dagoen uretan 

zabaltzen dira eta ondoren bainu histologiko (Ref: B-I, FALC Instruments, Italia) 

batera pasatzen dira. Bainu hau ur destilatuz beterik dago eta 42ºCtan dago, ehuna 

zabaltzeko asmoarekin, baina ehuna bertan segundu batzutan soilik mantendu behar 

da antigenizitatea mantendu dezan. Lortutako sekzioak 3-aminopropil-trietoxilanoz 

trataturiko porta gainean jartzen dira eta teknika histologikoak, histokimiak eta 

inmunohistokimiak burutzeko erabiltzen dira.  

 

b) Kriotomia: kriotomoa erabiliko dugu korte lodiak egiteko (Modelua: 1325, Leica 

Instruments, Alemania) krioprotekziorako sakarosatan daukagun materialea erabiliz. 

Sekzio hauek 20ºC zeroz azpitik hozten den euskarri baten gainean jartzen dira  

ehuna izoztu harte eta honela mozteko tinkotasun egokia lortzen duen harte. 60 µm-

ko sekzioak mozten dira. Sekzio hauek PBS 0,1Mtan jasotzen dira zeinak azida 

sodikoa duen bertan mikroorganismoak hazi ez daitezen.  Materiale hau teknika 

inmunohistokimikoetan erabili dugu.  
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4.5. Teknika histologikoak 

 

Arratoiaren ikusmen kortexaren egitura orokorra eta kokapena ikusteko, 

tindaketa histologiko bat erabiltzen da, hematoxilina-eosina. Jarraian eginiko korteen 

bidez, posible da antigorputz eta lektina desberdinak erabiliz ikusmen kortexeko 

leku berdinak ikertzea eta hauek egitura histologikoarekin konparatzea.  

 

Hematoxilina-eosina kontraste bikoitzeko tindaketa da, afinitate desberdineko bi 

kolorante desberdin erabiltzen dituelarik: hematoxilinak zelulako elementu 

basofiloak tindatzen ditu eta eosinak azidofiloak. Modu honetan, nukleoa 

hematoxilinaz (bioleta) tindatzea lortzen dugu eta zitoplasma eosinaz (arrosa).  

 

 

4.6. Teknika histokimikoak 

 

Lektinak landareetatik datozen glikoproteinak dira eta glikokonjugatuetan dauden 

hondar gluzidikoekiko afinitate handia dute. Lektina bakoitzak azukre jakin batekiko 

espezifikotasuna erakusten dute. Teknika inmunohistokimikoetan bezala, lektina-

azukre konplexuaren bistaratzea erreakzio entzimatiko bidez ematen da, kromogeno 

baten koloreztatzearekin lortzen dena.  

 

Lektina hauetako ugari erabili izan dira horma baskularreko markatzaile gisa, 

horma horren ikuspuntu morfofuntzionala emanez, bai integritateari buruz, 

permeabilitateari buruz, … 

 

Lan honetarako tomatearen lektina aukeratu dugu (LEA: Lycopersicon esculentum). 

Endotelio baskularraren markatzaile egokia da. Lektina honek ikusmen kortexaren 

patroi baskularraren bistaratzea baimenduko digu, ondoren bere garapena 

aztertzeko.  

 

Lektina eta azukrearen arteko lotura kasu honetan, LEA lektinaren eta poli-N-

azetil laktosaminaren erradikal gluzidikoaren artean ematen da. Azukre hau odol-
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hodietako zelula endotelialen gainazalean dago eta honek mikrobaskularizazioaren 

ikerketa baimenduko digu.  

 

Ikuspuntu teknikotik, lektinen histokimietan kontu izan behar da tanpoiekin eta 

batipat euren pH-arekin, zeren eta lektina eta azukreen arteko lotura besteak beste 

zelulen gainazaleko karga elektrikoek gobernatzen bait dute eta baita ere erradikal 

gluzidikoak molekularen osotasunean daukan lekuak.  

 

Histokimiaren prozesua honako pauso hauetan laburbildu daiteke: 

 

a) Desparafinizatu eta berridratatu. Bi pauso hauen bidez lehen parafinarekin 

burutu dugun alderantzizko prozesua burutzen dugu. Lehenengo xilenotan 

eta azetonatan hainbat bainu burutuz parafina kentzen dugu eta ondoren 

tanpoian sartzen dugu hidratzako.  

 

b) Tanpoiarekin garbitu.  

 

c) Ehuneko peroxidasen aktibitatea blokeatu. Azukrearen eta lektinaren arteko 

lotura bistarazteko erabiltzen dugun erreakzio entzimatikoa peroxidazioa da. 

Lektina lotuko deneko zonen ezagutza substratu baten aurrean (H2O2) 

peroxidasek izango duten erreakzio bidez egiten da. Beraz, ehuna lektinarekin 

kontaktuan jarri aurretik beharrezkoa da ehunak berez dituen peroxidasak 

neutralizatzea. Hau burutzeko, ehuna peroxido hidrogenoa duen soluzio 

batean sartzen da, honela ehunaren peroxidasen aktibitatea erabat murrizten 

delarik.  

 

d) Tanpoiarekin garbitu.  

 

e) Digestio entzimatikoa. Aldehidoek burutzen duten fixaketak terminale 

gluzidikoak izkuta ditzakete zelularen gainazaletik. Eta azukre hondar hauek 

bistaratzeko asmoarekin, digestio entzimatikoa burutzen da, ondoren 
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ehunaren eta lektinaren arteko lotura errazteko. Hau normalean tripsinarekin 

burutzen dugu, 37ºCtan eta pH 7,8an.  

 

f) Sekzioak lektinarekin inkubatu. Lektina biotina molekula bati lotua dago. 

 

g) Tanpoiarekin garbitu.  

 

h) Seinalearen anplifikazio sistema. Ehuna abidina-biotina-peroxidasa 

konplexuarekin inkubatu. Abidina biotinarekiko izugarrizko afinitatea duen 

molekula da. Bi hauen arteko loturak, honako egitura honi emango dio bide 

(11 Irud.):  

 

 
11 Irudia. Histokimia baten erreakzio katea. 

 

Abidina, azukre-lektina-biotina konplexuari lotuko zaio. Konplexu osoa 

bistaratzeko, abidina entzima bati lotua dago, peroxidasa bati eta honek 

sortuko duen erreakzio kimikoari esker lortuko dugu konplexua ikustea. 

Abidinari lotua dagoen entzima jatorri anitzekoa izan daiteke, baina guk 

peroxidasa (HRP) bat erabiltzen dugu.  
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i) Tanpoiarekin garbitu.  

 

j) Erreakzioa errebelatu. Konplexu hauen errebelatua, peroxidazioaren 

ondorioz sortzen den sustantziak 3,3´-Diaminobenzidina (DAB) 

kromogenoarekiko duen afinitateaz baliatuz burutzen da. Hidrogeno 

peroxidoa (H2O2) gehitzean, honek peroxidasaren substratu gisa jokatuko du 

eta hidrogeno peroxidoa bi elementutan zatituko da O- eta H2O. 

Diaminobenzidinaren oxidazio erreakzioa kolore marroiko jalkin gisa 

agertuko da lektina eta azukrea lotu diren gune horietan.  

 

k) Erreakzioa gelditu ur destilatuarekin garbiketa burutuz. 

 

l) Tanpoiarekin garbitu. 

 

m) Kontrastatu, deshidratatu eta estali. Hematoxilinarekin kontrastatzea 

aukerakoa da. Honek nukleoak bioletaz ikusi ahal izatea bermatzen digu. 

Kontrastearen ondoren, graduazio gorakorreko alkoholetan deshidratatzen 

da ehuna eta ondoren xilenotan sartzen da. Azkenik, erretxina erabiliz, kristal 

batekin tapatzen dira sekzioak.  

 

n) Emaitzen balorazioa mikroskopikoa:  

 

1. Balorazio kualitatiboa: markaketaren balorazioa, homogeneitatea, 

intentsitatea eta markaketaren kokapena.  

 

2. Balorazio kuantitatiboa: odol-hodi kopurua zenbatzea du helburutzat.  

 

o) Kontrolak. Gerta daitezkeen hainbat erreakzio gurutzatu ekiditeko, egindako 

esperimentu bakoitzean kontrol gisa sekzio batzuk LEA jarri gabe 

inkubatzen dira, beste pauso guztiak berdin egiten direlarik. Honela beste 

sekzioak lektinarekin dauden bitartean kontrolak gau osoan zehar 

sueroarekin egongo dira eta beste pauso guztiak normal egingo dira.  
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4.7. Teknika inmunohistokimikoak 

 

Teknika inmunohistokimikoen funtsa, ehunean dauden antigenoak bistaratzean 

datza beraien aurkako antigorputzak erabiliz. Eta ondoren metodo desberdinak 

erabiliz antigeno-antigorputz konplexua ikuskatzen da. Gure kasuan bistaratzeko bi 

metodo desberdin erabiliko ditugu, alde batetik peroxidasan oinarritzen den sistema 

entzimatikoa erabiliko dugu (LEAren histokimian erabili dugun bezala) eta 

kromogeno gisa diharduen substantzi baten aurrean, kolorez aldatzen delarik 

erreakzio gunean, ikertu beharreko egiturak bistaratuz. Sekzio hauek mikroskopia 

optiko (Erref: BH-2, Olympus Optical SA, Espainia) bidez ikertuko ditugu. Bestalde 

FITC eta TRICT sustantzi fluoreszenteei loturik dauden antigorputz sekundarioak 

erabiliko ditugu eta hauek fluoreszentziazko mikroskopia (Erref: BX-41, Olympus 

Optical SA) bidez edo mikroskopia konfokal (Erref: Olympus Fluoview FV 500, 

Olympus Optical SA) bidez bistaratuko ditugu. Fluoreszentziazko ikerketa 

inmunohistokimikoetan, EBA (Endotelioaren Barrerako Antigenoa) antigenoaren 

aurkako eta GluT-1 (Glukosaren 1 garraiatzailea) antigenoaren aurkako markaketa 

bikoitza erabili dugu. Markaketa bikoitza burutzeko, animali desberdinetan 

garatutako antigorputzak erabiltzen ditugu, bata monoklonala eta bestea poliklonala, 

erreakzio gurutzatuak ekiditeko. Markaketa bikoitza burutzeko protokoloa ondoren 

inmunohistokimiarentzako jartzen ditugun irizpide berdinetan oinarritzen da, 

ñabardura batzuk salbu eta protokoloak 4.13. puntuan agertzen dira zehatz-mehatz.  

 

Kortexeko mikrobaskularizazioa ikertzeko eta barrera hematoentzefalikoaren 

garapena ikusteko barreraren funtzioarekin loturik dauden bi antigenoren 

inmunoespresioaz baliatuko gara, EBA eta GluT-1. Eta VEGFaren 

inmunoespresioa aztertuko dugu (hazkuntza faktore endotelial-baskularra) 

odoleztatze sistemarekin erlazionatzeko.  

 

Inmunohistokimiak burutzeko, mikrotomoan moztutako 4 µm-ko lodierako 

sekzioak eta kritomoan moztutako 60 µm-ko sekzioak erabiliko ditugu. Azken 

hauentzako protokoloa aldatu egiten da (4.13. puntuan dator prozesua zehatz-

 54



                                                                                        4. Material eta metodoak 

mehatz), baina inmunohistokimia guztiek ondorengo pausu amankomun hauek 

dituzte: 

 

a) Ehunaren prestaketa, honek desparafinaketa eta berridratazioa sartzen ditu 

barnean (sekzio finen kasuan), ehuna jatorrizko egoerara itzul dadin.  

 

b) Tanpoiarekin garbitu. 

 

c) Ehuneko peroxidasen aktibitatea blokeatu. Antigeno eta antigorputzaren 

arteko lotura bistarazteko erabiltzen dugun erreakzio entzimatikoa 

peroxidazioa da. Antigeno-antigorputz lotura sortuko deneko zonen ezagutza 

substratu baten aurrean (H2O2) peroxidasek izango duten erreakzio bidez 

egiten da. Beraz, ehuna antigorputzarekin kontaktuan jarri aurretik 

beharrezkoa da ehunak berez dituen peroxidasak neutralizatzea. Hau 

burutzeko, ehuna peroxido hidrogenoa duen soluzio batean sartzen da, 

honela ehunaren peroxidasen aktibitatea erabat murrizten delarik. 

  

d) Tanpoiarekin garbitu. 

 

e) Antigenoaren azaleratzea. Oinarrizko pausoa da teknika ondo irten dadin. 

Modu honetan, ehunari beharrezkoa den permeabilitatea emango diogu 

erreaktibo inmunokimikoekiko, antigenoa ahalik eta errezen bistaratu dadin 

baina ehuna desegituratu gabe: 

  

1. Digestio entzimatikoa. Aldehidoak erabiliz buruturiko fixaketak, 

antigeno batzuek antigorputzari lotzeko egokiera onean ez egoeta 

suertatzen du, proteinen arteko hidrogeno zubiak sortzen direlako. 

Entzima bidezko digestio batek proteinen arteko zubien apurketa 

dakar eta honela antigenoarekiko lotura gune gehiago egongo dira 

prest antigorputzari lotzeko. Prozesu hau burutzeko, entzima ugari 

erabili daitezke eta guk parafinan inkluitutako materialerako (sekzio 

finentzako) tripsina erabili dugu, 37ºCtan.  
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2. Putzutxotan flotatzen dauden korte lodien inmunohistokimiak 

burutzeko detergente bidezko permeabilizazioa. Askotan beharrezkoa 

izaten da antigorputzari sarrera erreztea antigenoa aurkitu dezan. 

Korte lodien kasuan, permeabilizazio hau xaboi bat erabiliz lortu 

dugu, tanpoi baten diluiturik erabili dugun xaboia, Triton deritzona.  

 

f) Lotura gune ez-espezifikoen blokeoa. Ikertu nahi ditugun egiturak 

aztertzeko, antigeno zehatz batzuen aurkako antigorputzak erabiltzen ditugu. 

Aurrez, ehuna antigorputz primarioa sortu deneko animaliaren desberdina 

den animalia baten sueroa baliatuz, antigorputz ez-espezifikoekin tratatzen 

dugu. Antigorputz monoklonalak (sagutik lortuak) eta poliklonalak (untxitik 

lortuak) erabili ditugun tekniketan erabili dugun sueroa zaldiarena izan da.  

 

g) Antigorputz primarioarekin inkubatu. Entsegu bakoitzean ikertu nahi den 

antigenoaren aurkako antigorputza erabili behar da. Erabili ditugun 

antigorputzak monoklonalak zein poliklonalak izan dira:  

 

Monoklonalak                            Poliklonalak

  Anti-EBA (1:2000)                  Anti-VEGF (1:100) 

                                                    Anti-GluT-1 (1:1000) 

 

h) Tanpoiarekin garbitu. 

 

i) Antigorputz sekundarioarekin inkubatu. IgG motako antigorputzak dira eta 

antigorputz primarioa sortu deneko espeziearen inmunoglobulinen aurka 

jotzen dute, hau da sagua antigorputz monoklonalen kasuan eta untxia 

poliklonalen kasuan. Erabili ditugun antigorputz sekundarioak biotina 

molekulei loturik daude mikroskopia optikoa erabili dugun kasuetarako eta 

fluoreszentziazko mikroskopia edo mikroskopio konfokala erabili dugun 

kasuetan antigorputz sekundarioak konplexu fluoreszenteei loturik daude.  

 

j) Tanpoiarekin garbitu. 
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k) Pasu honetara iritsi ondoren, mikroskopia optikorako eta fluoreszentziazko 

mikroskopiarako jarraitu beharreko pausoak desberdinak izango dira: 

 

1. Mikroskopia optikoa: abidina-biotina-peroxidasa konplexuarekin 

markatu. Abidinaren ezaugarrietako bat biotinarekiko duen afinitate 

altua da. Abidina antigorputz sekundarioei loturik dauden biotina 

molekulei lotzen zaienean, hurrengo irudian marrazturik dagoen 

konplexua osatzen dute (12 Irud.):  

 

 

12 Irudia. Inmunohistokimia baten erreakzio katea. 

 

2. Fluoreszentziazko mikroskopia: antigorputz sekundarioak konplexu 

fluoreszenteetara loturik egotean, hurrengo pausoa zuzenean ehunak 

tapatzea izango da estalki egokia eta erretxina egokia erabiliz.  

 

l) Erreakzioa errebelatzea (mikroskopia optikorako erabilitako sekzioetan). 

Konplexu hauen errebelatua peroxidazioaren ondorioz 3,3´-

Diaminobenzidina (DAB) kromogenoak eragiten duen errezkzioaz baliatuz 

burutzen da. Hidrogeno peroxidoa (H2O2) gehitzen badugu peroxidasaren 

sustratu gisa, honek hidrogeno peroxidoa bitan banatzen du, O- y H2O. 
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Oxidazio erreakzio honen ondorioz diaminobenzidina marroi koloreko jalkin 

bezala kokatuko da antigenoaren eta antigorputzaren arteko lotura eman den 

lekuetan.  

 

m) Kontrastatu, deshidratatu eta estali. Protokoloetan zehatz-mehatz agertzen 

diren pausoak jarraituz.  

 

n) Emaitzen balorazio mikroskopikoa: 

 

1. Balorazioa kualitatiboa: markaketaren balorazioa, homogeneitatea, 

intentsitatea eta markaketaren kokapena.  

 

2. Balorazio kuantitatiboa: odol-hodi kopurua zenbatzea du helburutzat. 

 

o) Kontrolak. Erreakzio inmunohistokimikoen kasuan berebiziko garrantzia du 

teknikaren kontrolak burutzea saio bakoitzean, positibo faltsuak ekiditeko 

asmoz. Hauek erreaktibitate ez-espezifiko baten ondorio izan daitezke. 

Positibo faltsuak ekiditeko xedearekin, kontrol sekzioak erabiliko ditugu eta 

hauetan antigorputz primarioa sueroarengatik ordezkatuko dugu eta 

gainontzeko pauso guztiak sekzio esperimentalekin egiten dugun bide berean 

egingo ditugu.  

 

 

4.8. Morfometria 

 

Behin ikusmen kortexeko mikrobaskularitatea aztertzeko materiala prest 

dugularik, sekzio finen azterketa burutuko da mikroskopia optiko bidez. Eta 

emaitzak aztertzen dira, emaitza kualitatibo eta kuantitatiboak lortzeko asmoz. 

Emaitza kualitatiboak dagokion atalean isladaturik daude. Emaitza kuantitatiboak 

lortzeko, dentsitate baskularraren azterketa morfometrikoa burutu dugu kamara bat 

duen mikroskopio optiko baten laguntzaz, motordun pletina baten laguntzaz eta 

Mercator software-aren laguntzaz (Explora-Nova, La Rochelle, Frantzia) (Irud. 13):  
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13 Irudia. Laginen analisi morfometrikorako aparatua. 

 

Dentsitate baskularraren azterketa: dentsitate baskularra neurtzeko asmoz, 

laukidun saretxo bat duen okular batez baliatzen gara eta honi esker burutzen ditugu 

odol-hodien kontaketak arratoiaren ikusmen kortexean. Kontaketak 20X objektiboa 

erabiliz burutzen ditugu. Aumentu hauekin, saretxoak (14 Irud.) alde bakoitzean 250 

µm dituen laukia osatzen du, zeina 50 µm-ko laukitxotan banatua dagoen. Guztira 

62500 µm2-ko azalera ematen digu.  Saretxoa ikusmen kortexaren erdikaldean 

kokatzen dugu, III, IV eta V geruzak hartzen ditugularik. Eta hiru kontaketa egiten 

ditugu hemisferio bakoitzeko, guztira 6 kontaketa lagin edo sekzio bakoitzeko.  

 

 
 
 

 
 
 
14 Irudia. Zenbatu beharreko 
arearen gainean kokatutako 
saretxoaren irudia. Ixa gorriekin 
markatutako ejeek mozten dituzten 
odol-hodiak ez dira kontatzen. Eta 
izartxoaz  kontaketarako baliagarri 
diren hainbat odol-hodiren 
adibideak.  

 59



                                                                                        4. Material eta metodoak 

4.9. Poliakrilamidazko gelen elektroforesia (Western Blot) 

 

Western blot teknika erabiliko dugu, lortu dugun proteina lisatuan guk aztertu 

nahi dugun proteina ba al dagoen ala ez ikusteko, bai western bidez bai ELISA 

bidez aztertzeko. Gure kasuan VEGFrik ba al dugun aztertu nahi dugu eta 

horretarako sentsibilitate handiko teknika hau erabiliko dugu.  

 

Antigeno edo proteina hau lisatuan dugula ikusi ondoren, errebelatutako mintzak 

erabil ditzakegu arratoiaren ikusmen kortexeko garapenean zeharreko VEGFaren 

espresioaren azterketa semi-kuantitatibo bat burutzeko ikusmen esperientzia 

desberdinetan hazitako arratoietan. Azterketa semi-kuantitatiboa burutzeko, lagin 

berberak edo mintz berberak inkubatzen dira aktinaren aurkako antigorputzarekiko, 

kale bakoitzean kargatzen dugun proteina kopuruaren kontrol bat izateko. Western 

blot-aren prozesua 15. irudian ikus dezakegu eta honako pauso hauetan laburbildu 

daiteke:  

 

a) Poliakrilamidazko gelaren prestaketa. Gelen elektroforesia burutzeko askotan 

erabiltzen den euskarria da poliakrilamida; kimikoki geldoa bait da, ezaugarri 

finkokoa, azkar prestatzeko modukoa eta erraz bikoizteko modukoa. 

Gainera, egonkortasun mekaniko handiko gel gardenak sortzen ditu, uretan 

disolbaezinak, erlatiboki ez ionikoak eta banden bistaratze egoki eta argia 

baimentzen duena denbora luzean zehar. Poliakrilamida kontzentrazioa 

aldatzean, poroaren tamaina alda dezakegu nahi dugun neurrian. Gelak bi atal 

izango ditu:  

 

1. Banaketa gela: prestatu behar den aurrenekoa da eta beheko partean 

geratuko da. Gel honetan ematen da proteinen banaketa. 

Akrilamida/bisakrilamida monomeroaren kontzentrazioaren 

araberakoa izango da poroaren tamaina eta hau egokitu beharko dugu 

atzeman nahi dugun proteinaren arabera.  
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2. Kontzentrazioa gela: banaketa gelaren gainean gelifikatzen da eta poro 

tamaina handia du. Bere funtzioa laginak bi gelen arteko elkargunean 

pilatzea da.  

 

b) Laginak prestatzea. Beharrezkoa den proteina kantitatea diluitzen dugu 

laginentzako tanpoian. Tanpoi honek 2 sustantzi berezi ditu. Alde batetik 

SDS xaboia, eta xaboi hau erabiliz burutzen den elektroforesiak sodio 

dodezilsulfato elektroforesia edo PAGE-SDS elektroforesia izena hartzen du. 

SDSak proteinak guztiz desnaturalizatzen ditu eta egitura tertziario eta 

kuaternarioa bermatzen duten lotura ez kobalenteak puskatzen ditu. Bigarren 

sustantzia disulfuro zubien erreduzitzailea da, beta merkaptoetanola (ßME) 

edo DTTa. Erreduzitzaileak proteinak desnaturalizatzen ditu eta proteina 

osatzen duten azpiunitatetan puskatzen du. Tanpoian jarri dugun lagina 95-

100ºCtan irakiten usten da 10 minutuz, SDSaren eta proteinaren arteko 

loturak sustatzeko, EDTA eta baldintza erreduzitzailepean. SDSaren karga 

eta bere lotura proteinei dela eta karga/masa erlazioa gutxi gora-behera 

proteina guztientzako berdina izan dadila lortzen dugu, honela banaketan eta 

migrazioan eragiten duen faktore bakarra tamaina izango delarik eta ez karga 

elektrikoa.  

 

c) Gela korritu. Gela elektroforesi kubetan jartzen dugu elektroforesirako 

tanpoiarekin eta kaleak nahi ditugun laginekin betetzen ditugu. Laginekin 

batera, kaleetako baten, pisu molekularren markatzailea jarriko dugu ikertzen 

hari garen proteinak zein pisu molekular duen jakiteko. Gelak molekulen 

iragazki gisa jokatzen du eta proteina azpiunitateak bere pisuaren arabera 

banatzen dira korronte elektrikoa ezartzen zaienean. Molekula txikienek 

mugikortasun elektroforetiko handiagoa dute.  

 

d) Gela, PVDF mintza eta papera orekatu tanpoi egokiarekin. Gela kristalen 

artetik ateratzen dugu elektroforesia amaitu ondoren eta orekatze tanpoian 

jarriko dugu, geletik mintzera proteinen transferentzia burutuko den tanpoi 

berdinean. Batera jartzen dira mintza eta papera, transferentzirako 
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beharrezkoak. Guk PVDF mintza erabiliko dugu, nitrozelulozasko mintzak 

baina sentsibilitate handiagoa bait du eta egokiagoa bait da tamaina txiki eta 

ertaineko proteinak atzemateko.  

 

e) Geletik mintzerako transferentzia. Proteinak mintzean ez daude 

antigorputzekin lotzeko bezain agerian. Horretarako, proteina bandak mintz 

batera transferitu behar ditugu non agerian geratuko diren azterketak 

burutzeko. Prozesu honek “blotting” izena hartzen du. Transferentzia eremu 

elektriko baten bitartez burutzen da. Hau gelaren planuari perpendikularki 

kokatzen da. Gela eta mintza sandwich moduan kokatzen dira filtrozko 

orrien artean. Boltaia konkretu bat ezartzen da denbora jakin batetan zehar 

eta honela proteinak mintzari lotuak geratzen dira lotura ez-kobalente bidez, 

agerian geratzen direlarik beren ezagutza burutzeko antigorputzen laguntzaz.  

 

f) Lotura ez-espezifikoen blokeoa. Pasu hau inmunohistokimiako pausu 

berbera oinarritzen den arau berdinetan oinarritzen da, alde bakarrarekin: 

elektroforesiaren kasuan hauts-esnea erabiltzen dugu tanpoi egokian diluitua 

lotura ez-espezifikoak blokeatzeko.  

 

g) Tanpoiarekin garbitu.  

 

h) Antigorputz primarioarekin inkubatu. Entsegu bakoitzean antigorputz jakin 

bat erabiltzen da, aztertu nahi den antigenoaren aurka doana. Kasu honetan 

VEGFaren aurkako antigorputz poliklonal bat erabiliko dugu.  

 

i) Tanpoiarekin garbitu.  

 

j) Antigorputz sekundarioarekin inkubatu. Antigorputz sekundarioa 

antigorputz primarioa sortu den animaliaren inmunoglobulinen aurkakoa 

izango da eta kasu honetan untxitik dator eta poliklonala da. Antigorputz 

sekundarioa peroxidasari lotua egongo da (HRP). 
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k) Tanpoiarekin garbitu.  

 

l) Mintza transparentzi paper gainean jarri eta gainera gai kimioluminiszentea 

jaurti. Entzimak luminolaren oxidazioa burutzen du hidrogeno peroxidoaren 

presentzian eta fotoiak igortzen ditu. Fotoiek fotografi plaka marraztuko 

dute (hau transparentzi papera-mintza-transparentzi papera sandwicharen 

gainean ezartzen da errebelatua burutzeko kasetean). 

  

m) Errebelatu. Plaka, errebelatzeko likidoan errebelatzen da, ondoren urarekin 

garbitzen da eta fixatzailetan pasa ondoren berriro ere urarekin garbitzen da.  

 

n) Plaka lehortu.  

 

o) Behin mintza errebelatu ondoren, mintza sandwichetik ateratzen da eta 

garbitu egiten da.  

 

p) Mintz berbera aktinaren aurkako antigorputz primarioarekin inkubatzen da 

eta pauso denak errepikatzen dira, h pausotik aurrera.  

 

 
15 Irudia. Western blotaren errebelatuaren erreakzio katea.  
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4.10. Western Blotaren azterketa semikuantitatiboa 

 

Western bloten azterketa semikuantitatiboa burutzeko aurrez errebelatu ditugun 

plakak erabiliko ditugu (lehen adierazi dugun bezala, bai VEGF eta bai 

aktinarentzako erabili ditugun mintzak). 

 

a) Imaginaren kaptura eta digitalizazioa: Epson Perfection 4990 Photo 

Scanner-a erabili dugu xede honetarako. Plakak bi aldetatik eskaneatzea baimentzen 

digu grisean 8 bit-eko irudi bezala eta irudi digitala ondorengo azterketak burutzeko 

gordetzen da.  

 

b) Analisi semikuantitatiboak: Mercator programaren atal konkretu bat erabiliko 

dugu honetarako. Programa hau Explora-Nova (La Rochelle, Frantzia) eta Eusko 

Jaurlaritzako laguntza baten bitartez bideratua izan da. Bandak bereizten ditugu 

banan-bana eta plakaz-plaka ordenagailuaren softwarearen laguntzaz eta azkenik 

lagin bakoitzaren dentsitate optiko erlatiboa lortuko dugu (16 Irud.).  

 

 
 

16 Irudia. Western bloten analisirako programaren softwarearen irudia. Plakak eskaneatu 
ondoren, aztertu beharreko banda bakoitzaren area markatzen dugu eta softwareak erakusten digu 
excel orri batean lagin bakoitzari dagokion dentsitate optiko erlatiboa.   
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Errebelatu ditugun plakak aztertuko ditugu, banda bakoitzaren dentsitate optiko 

erlatiboa neurtuko dugu. Bai VEGF banden dentsitatea eta baita ere aktina banden 

dentsitatea.  

 

Balioen analisi estatistikoa burutzeko baloreak lortzeko ondorengo formula 

erabiliko dugu: DOerl VEGF/DOerl aktina emaitzak unitate arbitrarioetan ematen 

direlarik.  

 

 

4.11. Entzimei loturiko entsegu inmunoabsorbatzailea (ELISA)  

 

ELISA teknika oso erabilia da proteina desberdinen ikerketa espezifiko eta sakon 

bat burutzeko, bai proteinen lisatu batetik abiatuta, bai odola edo likido 

zefalorrakideoa bezalako jariakinetatik abiatuta.  

 

ELISA teknika inmunoentzimatikoa da eta entzima bati loturik dauden 

antigorputzen erabileran datza bere funtsa. Normalean entzima hau peroxidasa 

izaten da. Honela lortzen diren konplexuek aktibitate inmunologikoa eta 

entzimatikoa dituzte.  

 

Erabili dugun ELISA modelua “sandwich” deiturikoa da. Ikertu nahi dugun 

antigenoaren aurkako antigorputza plakako putzutxoetan finkatua dator. Honen 

gainera proteina lisatua botako dugu eta antigorputzak aztertu nahi dugun antigenoa 

lotuko du. Erreakzio hau agerian jarriko dugu proteinaren aurkako antigorputz 

primario bat erabiliz. Hau entzimari loturik egongo da eta substratu kromogenikoa 

botatzen dugunean, erreakzioaren bidez, konplexu osoa bistaraziko dugu. Azkenean, 

lortutako kolorearekiko proportzionala izango da putzutxo bakoitzean daukagun 

antigeno kopurua.  

 

17. irudian daukagu ELISAren erreakzio katea:   
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17 Irudia. ELISAren erreakzio katea.  

 

Prozesua honako pausoetan laburbildu daiteke:  

 

a) Proteina lisatua, estandarrak eta kontrol soluzioa (denak bikoiztuz) jarri 

putzutxoetan eta plaka inkubatzen jarri.  

 

b) Tanpoiarekin garbitu. 

 

c) Plaka inkubatu antigorputz primarioa eta berari loturik dagoen entzima 

(HRP) konplexuarekin. 

 

d) Tanpoiarekin garbitu.  

 

e) Entzimarekin erreakzionatuko duen substratua gehitu.  

 

f) STOP soluzioa gehitu erreakzioa gelditzeko. 
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g) ELISA plaken irakurle baten bidez plakako putzutxo bakoitzaren dentsitate 

optikoa neurtu. Absorbantzia neurtzen da 450 nm-tan eta zuzenketa bat 

burutzen da 540 nm-tan. 

h)  Gure laginen VEGF kontzentrazioa neurtu, laginekin batera sartu ditugun 

estandarren laguntzaz lortuko dugun kurba erabiliz.  

 

 

4.12. Estatistika 

 

Emaitz guztiak lortu ondoren, dentsitate baskularra neurtu dugun kasuetan odol-

hodi kopurua, western blotean dentsitate optiko erlatiboa eta ELISAren kasuan 

proteina kontzentrazioa, bi motatako analisi estatistikoak burutu ditugu:  

 

a) Alde batetik estatistika deskriptiboa burutu dugu talde bakoitzeko datuak 

deskribatzeko asmoz. Honetarako kasu bakoitzerako batezbestekoak lortu 

ditugu eta taula estatistiko batean sartu ditugu adin eta talde bereko 

gainontzeko kasuen balioekin batera. Lortzen ditugun balioak 

batezbestekoak eta desbiderapen estandarra izango dira.  

 

b) Bestalde talde esperimental desberdinetako adin bereko taldeak 

konparatzeko, Hipotesi Kontrasteko teknikak erabili ditugu. Hauetan 

estatistika deskriptibotik hartutako baloreak konparatzen dira eta taldeen 

artean alde esangarririk ba al dagoen aztertzen da. Bariantzaren analisia 

(ANOVA) erabili dugu horretarako eta alde esangarriak dauden kasuan 

konparaketa binarioak egiten dira Fisher, Scheffe eta Dunnett testak erabiliz.  

 

Erabilitako teknika desberdinak, %95eko esangarritasun mailarekin egin dira eta 

estatistikako Statview 5.0.1. (SAS Institute Inc, EE.UU.) programa informatikoa 

erabiliz burutu da. 
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4.13. Erabilitako tekniken protokoloak 

 

a) Tanpoi disoluzioak 

 

Gatz fosfato tanpoia (PBS) 0,1M 

 

1) Ur destilatu litro batean disolbatzeko: 

3,45 g fosfato sodiko monobasiko (Erref: S-9638, Sigma-Aldrich Química, Alcobendas-

Madrid, Espainia), 10,65 g fosfato sodiko dibasiko (Erref: S-9763, Sigma-Aldrich 

Química) y 83 g kloruro sodiko NaCl (Erref: 131659, Panreac Quimica SA) 

2) pH 7,4ra doitu 

 

Gatz fosfato tanpoia (PBS) 0,1M + Azida sodikoa 

 

1) Azida sodikoa diluitu %4an ur destilatutan (Erref: S-2002, Sigma-Aldrich Química) 

2) Azida sodikoa %4 diluzioa PBS 0,1Mrekin nahastu azida sodikoaren 0,2 g/l 

kontzentrazioa lortzeko 

 

Tris gatz fosfato tanpoia (TBS) 0,1M 

 

1) Ur destilatu litro batean disolbatzeko: 

12,16 g trizma base (Erref: T-1503, Sigma-Aldrich Química) 

9,2 g kloruro sodiko NaCl (Erref: 131659, Panreac Química SA) 

2) pH 7,4ra doitu 

 

Tris gatz fosfato tanpoia (TBS) X 5 

 

1) 500 ml ur destilatutan disolbatzeko: 

6,08 g trizma base (Erref: T-1503, Sigma-Aldrich Química) 

20 g kloruro sodiko NaCl (Erref: 131659, Panreac Química SA) 

2) pH 7,6ra doitu 
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Tris gatz fosfato tanpoia – tween 20 (TTBS) 

 

1) 100 ml TBS X 5 

2) Ur destilatua 500 ml-rarte 

3) 500 µl Tween-20 (Erref: P-1379, Sigma-Aldrich Química) 0,1% (bol/bol) 

 

Elektroforesi tanpoia (EB) X 10 

 

1) 500 ml ur destilatutan disolbatzeko: 

15,1 g trizma base (Erref: T-1503, Sigma-Aldrich Química) 

72 g glizina (Erref: G-8898, Sigma-Aldrich Química) 

5 g sodio dodezil sulfatoa SDS (Erref: 1.13760.0100, Merck, Darmstadt, Alemania) 

 

Elektroforesi tanpoia (EB) X 1 

 

1) EB X 10 ur destilatutan diluitu 1:10 proportzioan  

 

Proteinen erauzketarako tanpoia 

 

1) 45 ml ur destilatutan disolbatzeko: 

5 ml fosfato tanpoia (PB) 0,1M 

0,09305 g EDTA (5mM) (Erref: 1.12029.0100, Merck) 

0,0951 g EGTA (5mM) (Erref: E-4378, Sigma-Aldrich Química) 

0,0077 g DTT (1mM) (Erref: D-5545, Sigma-Aldrich Química) 

 

Poliakrilamida gelak egiteko tanpoiak 

 

Tris-HCl 2M tanpoia 

1) 50 ml ur destilatutan disolbatzeko:  

12,16 g trizma base (Erref: T-1503, Sigma-Aldrich Química) 

2) pH 8,8ra doitu HCl 1M erabiliz eta iragazi 
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Tris-HCl 1M tanpoia 

1) 50 ml ur destilatutan disolbatzeko: 

6,08 g trizma base (Erref: T-1503, Sigma-Aldrich Química) 

2) pH 6,8ra doitu HCl 1M erabiliz 

3) Iragazi 

 

Western bloterako laginak diluitzeko tanpoia (Sample Buffer 4 X Urea) 

 

1) 450 µl ur destilatutan disolbatzeko: 

50 µl Tris-HCl 1M pH 8,8 

300 mg Urea (Erref: 141754, Panreac Quimica SA) 

50 mg sodio dodezil sulfato SDS (Erref: 1.13760.0100, Merck) 

120 mg DTT (Erref: D-5545, Sigma-Aldrich Química) 

6 µl bromofenol urdina BPB 1%ean  (Erref: B-5525, Sigma-Aldrich Química) 

 

Transferentzi tanpoia 

 

1) 750 ml ur destilatutan disolbatzeko:  

100 ml EB 10 X 

150 ml metanol 

 

b) Fixatzailea 

 

1) Paraformaldehido (Erref: 141451, Panreac Química SA) disolbatu 4%an PBS 

0,1Mtan 

2) 60ºCtan berotu irabiatuz 

3) Disolbatu ondoren, sodio hidroxido tanta batzuk gehitu (NaOH) (Erref: 

6498.1000, Merck) disoluzioa garden geratu arte 

4) pH 7,4ra doitu 

5) Iragazi 
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c) Porten tratamendua 

 

3-aminopropil-trietoxilano tratamendua (Testa) 

 

1) Portak (76x26/3x1 inch, Menzel-Glaser, Alemania) euskarrietan jarri 

2) Euskarriak azetonan sartu 5 minutuz 

3) Euskarriak azetona (Deter Productos Químicos, Espainia) 3-aminopropil-trietoxilano 

(Erref: 09234, Fluka Chemie, Suitza) 4%an duen soluzioan sartu 5 minutuz 

4) Ur epeletan pasada labur bat eman 

5) 40ºCtara lehortu berogailuan 

6) Prozesua errepikatu hurrengo egunean 

7) Hirugarren egunean portak jaso lehortu ondoren 

 

Gelatina tratamendua 

 

1) Gelatina prestatu : 

. 250 ml ur destilatu berotu 60ºC-80ºCtara 

. 3 g gelatina gehitu irabiatuz (Erref: 4078.0500, Merck) 

. 0,125 kromalunbre gehitu (Erref: 1035, Merck) 

. Guztiz disolbatu arte irabiatu 

2) Portak gelatinizatu: 

. Portak (76x26/3x1 inch, Menzel-Glaser) euskarrietan jarri 

. Euskarriak disolbatutako gelatinatan sartu (60ºC) 

. 40ºCtara lehortu berogailuan 

. Hurrengo egunean portak jaso lehortu ondoren 
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c) Inklusioa parafinan 

 

1) Sekzio koronalak unikasetetan jarri (Erref: 454141, Eurotubo Deltalab, Bartzelona, 

Espainia) 

2) 50ºko etanoletan bainu bat 2 orduz 

3) 70ºko etanoletan 2 orduko 2 bainu 

4) 96ºko etanoletan 2 orduko 2 bainu (Deter Productos Químicos) 

5) Gau osoa 96ºko etanoletan 

6) 100ºko etanoletan 2 orduko 2 bainu (Deter Productos Químicos) 

7) Kloroformotan 90 minututako 3 bainu (Erref: 121252.1611, Panreac Química SA) 

8) Xilenoa %50 (Deter Productos Químicos) eta parafina %50 (Erref: 253211, Panreac 

Quimica SA) nahasketan 30 minutuko bainu bat 

9) Gau osoa parafinatan 56ºCtan eta mugimenduan 

10) Parafinan 56ºCtan eta mugimenduan 2 orduko bainu bat 

11) Sekzioak parafina bloketan inkluitu altzairu herdoilgaitzezko moldeez (Erref: 

4163, Tissue-Tek 24x24x5 mm, Sakura Finetek, EE.UU.) eta parafina isurtzeko tresnaz 

baliatuz (Erref: 4000490, Selecta, Bartzelona, Espainia) 

12) Blokeak hozten utzi 

13) Blokeak moldeetatik atera 
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d) Hematoxilina-Eosina tintzioa 

 

1) Xilenotan 10 minutuko bi bainu eginez sekzioei parafina kendu 

2) Graduazioan beherantz doazen alkohol-katearen bidez 5 minututako bainuak egin 

sekzioak hidratatzeko: 

 5 minutu 100ºko etanoletan 

 5 minutu 96ºko etanoletan 

 5 minutu 80ºko etanoletan 

 5 minutu 70ºko etanoletan 

 5 minutu 50ºko etanoletan 

 5 minutu ur destilatutan 

3) Harris Hematoxilina erabiliz tindatu. 2-3 minutuko bainu bat 

4) Ur destilatuarekin garbitu segundu batzutan zehar 

5) Azido klorhidrikoa %1 100ºetanoletan diluzioaz desberdintzatu (HCl) (Erref: 

131020.1611, Panreac Química SA) segundu batzutan zehar 

6) Iturriko urarekin garbitu segundu batzutan zehar 

7) Eosina erabiliz tindatu. 20 segundutako bainu bat  

8) 70ºko etanoletik hasiz deshidratatu graduazioan gorantz doan alkohol kate baten 

laguntzaz:  

 5 minutu 70ºko etanoletan  

 5 minutu 80ºko etanoletan  

 5 minutu 96ºko etanoletan  

 5 minutu 100ºko etanoletan  

9) Xilenotan 5 minututako 2 bainu  

10) Sekzioak porta-estalkiarekin estali (Menzer-Glaser), DPX erretxina erabiliz (Erref: 

44581, Fluka Chemie) 

 

Harris Hematoxilina soluzioa: 

1. A soluzioa: hematoxilina disolbatu %10ean (Erref: H-9627, Sigma-Aldrich Quimica) 

100ºko etanol hotzetan  
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2. B soluzioa: sulfato aluminiko potasikoa disolbatu %1ean (Erref: A-7167, Sigma-

Aldrich Quimica) ur destilatu berotan  

3. 2 soluzioak pausatzen utzi 24 orduz  

4. A soluzioaren parte bat nahastu B soluzioko 20rekin eta merkurio oxido horia 

gehitu %2,38an (Erref: 141426, Panreac Química SA) 

5. Irakin arte berotu eta berehala hoztu 

 

Eosina soluzioa: 

1. Eosina disolbatu %1ean (Erref: E-8017, Sigma-Aldrich Química) ur destilatutan  

2. Eosina eta 70ºko etanola nahastu proportzio berdinean 
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e) LEA tomatearen lektinaren histokimia parafina sekzioetan 

 

1) Sekzioei parafina kendu 10 minututako 2 bainu burutuz xilenotan eta ondoren 5 

minututako 2 bainu azetonatan  

2) Peroxidasa endogenoaren iharduea blokeatu 20 minututan zehar bainu bat 

burutuz %4 hidrogeno peroxidoa duen metanoletan  

3) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

4) Sekzioen tratamendu entzimatikoa burutu 10 minututako bainu batean, 

mugimenduan eta 37ºCtara tripsina soluzioa erabiliz  

5) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

6) Ganbera hezean inkubatu ordubetez serum ez-espezifikoa %4an TBStan duen 

soluzioarekin eta giro tenperaturan  

7) Sekzioak astindu soberan dagoen likidoa kentzeko  

8) Ganbera hezean inkubatu biotinilatutako tomatearen lektinarekin, LEA 

(Lycopersicon esculentum lectin; Erref: L-0651, Sigma-Aldrich Química) 5µg/µl 

kontzentrazioa erabiliz eta iluntze osoan 4ºCtan  

9) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

10) Ganbera hezean inkubatu 45 minututan zehar Abidina-Peroxidasa konplexua 

erabiliz (Elite PK-6100 Standard Vectastain ABC Kit, Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, USA) giro tenperaturan  

11) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1 M erabiliz 

12) Erreakzioa errebelatu diaminobenzidina (DAB) kromogenoa erabiliz, denbora 

bistaz finkatzen dugularik erreakzioak hartzen duen kolorearen arabera  

13) Erreakzioa gelditu eta 10 minututan garbitu ur destilatutan  

14) Nahi den kasuetan Harris hematoxilinarekin kontrasta daitezke histokimiak 

Horretarako minutu batean zehar sartzen ditugu hematoxilinatan eta ondoren 

iturriko urarekin desberdintzatu  

15) Deshidratatu graduazioan gorantz doan alkohol kate baten laguntzaz:  

 1 minutu 50ºko etanoletan  

 1 minutu 70ºko etanoletan  

 1 minutu 80ºko etanoletan  
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 1 minutu 96ºko etanoletan  

 2 minutu 100ºko etanoletan 

 2 minutu 100ºko etanoletan 

16) Xilenotan 5 minututako 2 bainu  

17) Sekzioak porta-estalkiarekin estali (Menzer-Glaser), DPX erretxina erabiliz (Erref: 

44581, Fluka Chemie) 

 

Tripsina soluzioa: 

1. 0,2 g kloruro kaltziko CaCl2 (Erref: 1.02083.0250, Merck) eta 0,2 g tripsina (Erref: 

T-7409, Sigma-Aldrich Química) disolbatu 200 µl ur destilatutan  

2. pH  7,8ra doitu 37ºCtan 

 

Errebelatzeko soluzioa (75 ml-tarako): 

1. 1,5 ml 3,3´-diaminobenzidina (DAB) (Erref: 8001, Sigma-Aldrich Química) %2,5ean 

2. 75 ml TBS 0,1 M 

3. 250 µl H2O2 (Erref: 098667, Probus, Espainia) 
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f) Inmunohistokimia parafina sekzioetan mikroskopia optikorako  

 

1) Sekzioei parafina kendu 10 minututako 2 bainu burutuz xilenotan eta ondoren 5 

minututako 2 bainu azetonatan 

2) Peroxidasa endogenoaren iharduea blokeatu 20 minututan zehar bainu bat 

burutuz %4 hidrogeno peroxidoa duen metanoletan 

3) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

4) Sekzioen tratamendu entzimatikoa burutu 10 minututako bainu batean, 

mugimenduan eta 37ºCtara tripsina soluzioa erabiliz 

5) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

6) Ganbera hezean inkubatu ordubetez eta giro tenperaturan zaldiaren suero ez-

espezifikoarekin %4an TBStan  

7) Sekzioak astindu soberan dagoen likidoa kentzeko 

8) Antigorputz primarioarekin inkubatu gau osoan zehar eta 4ºCtan  

9) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

10) TBS 0,1Mtan diluitutako biotinilatutako antigorputz sekundarioarekin inkubatu 

ordubetez eta giro tenperaturan  

11) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

12) Ganbera hezean inkubatu 45 minututan zehar Abidina-Peroxidasa konplexua 

erabiliz (Elite PK-6100 Standard Vectastain ABC Kit, Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, USA) giro tenperaturan 

13) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

14) Erreakzioa errebelatu diaminobenzidina (DAB) kromogenoa erabiliz, denbora 

bistaz finkatzen dugularik erreakzioak hartzen duen kolorearen arabera 

15) Erreakzioa gelditu eta 10 minututan garbitu ur destilatutan  

16) Nahi den kasuetan Harris hematoxilinarekin kontrasta daitezke histokimiak 

Horretarako minutu batean zehar sartzen ditugu hematoxilinatan eta ondoren 

iturriko urarekin desberdintzatu 

17) Deshidratatu graduazioan gorantz doan alkohol kate baten laguntzaz:  

 1 minutu 50ºko etanoletan  

 1 minutu 70ºko etanoletan  
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 1 minutu 80ºko etanoletan  

 1 minutu 96ºko etanoletan  

 2 minutu 100ºko etanoletan 

 2 minutu 100ºko etanoletan 

18) Xilenotan 5 minututako 2 bainu  

19) Sekzioak porta-estalkiarekin estali (Menzer-Glaser), DPX erretxina erabiliz (Erref: 

44581, Fluka Chemie) 

 

Antigorputz primarioak: 

Anti-EBA (Erref: SMI-71, Sternberger Monoclonals Inc, EE.UU). Antigorputz 

monoklonala. Lanerako diluzioa 1:2000 

Anti-GluT-1 (Erref: AB1340, Chemicon International Inc). Antigorputz poliklonala. 

Lanerako diluzioa 1:1000 

 

Antigorputz sekundarioak: 

Antigorputz monoklonalentzako arratoien aurkako IgG (Elite PK-6102 Kit, Vector 

Laboratories) 

Antigorputz poliklonalentzako untxien aurkako IgG (Elite PK-6101 Kit, Vector 

Laboratories) 

 

Tripsina soluzioa: 

1. 0,2 g kloruro kaltziko CaCl2 (Erref: 1.02083.0250, Merck) eta 0,2 g tripsina (Erref: 

T-7409, Sigma-Aldrich Química) disolbatu 200 µl ur destilatutan  

2. pH  7,8ra doitu 37ºCtan 

 

Errebelatzeko soluzioa (75 ml-tarako): 

1. 1,5 ml 3,3´-diaminobenzidina (DAB) (Erref: 8001, Sigma-Aldrich Química) %2,5ean 

2. 75 ml TBS 0,1 M 

3. 250 µl H2O2 (Erref: 098667, Probus, Espainia) 
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g) Inmunohistokimia parafinako sekzioetan bi antigorputzen ko-

lokalizaziorako mikroskopia konfokal bidez 

 

1) Sekzioei parafina kendu 10 minututako 2 bainu burutuz xilenotan eta ondoren 5 

minututako 2 bainu azetonatan 

2) Peroxidasa endogenoaren iharduea blokeatu 20 minututan zehar bainu bat 

burutuz %4 hidrogeno peroxidoa duen metanoletan 

3) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

4) Sekzioen tratamendu entzimatikoa burutu 10 minututako bainu batean, 

mugimenduan eta 37ºCtara tripsina soluzioa erabiliz 

5) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

6) Ganbera hezean inkubatu ordubetez eta giro tenperaturan zaldiaren suero ez-

espezifikoarekin %4an TBStan  

7) Sekzioak astindu soberan dagoen likidoa kentzeko 

8) Antigorputz primarioarekin (anti-EBA) inkubatu gau osoan zehar eta 4ºCtan  

9) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

10) TBS 0,1Man diluitutako FITC fluorokromoa duen antigorputz sekundario 

monoklonalarekin (Erref: F-9137, Sigma-Aldrich Química) inkubatu ganbera hezean, 

ilunpean eta ordubetez giro tenperaturan  

11) Puntu honetatik aurrera garbiketa eta inkubazio guztiak ilunpean egiten dira  

12) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

13) Bigarren antigorputz primarioarekin (anti-GluT-1) inkubatu gau osoan zehar eta 

4ºCtan  

14) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

15) TBS 0,1Man diluitutako TRICT fluorokromoa duen antigorputz sekundario 

poliklonalarekin (Erref: F-6778, Sigma-Aldrich Química) inkubatu ganbera hezean, 

ilunpean eta ordubetez giro tenperaturan 

16) 10 minututako 2 bainu TBS 0,1M erabiliz 

17) Portak estalkiekin estali, “Vectashield Mounting Medium” (Erref: H-1000, Vector 

Laboratories, Burlingame, CA, USA) muntaia hezerako egokia den erretxina hau 

erabiliz 
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Antigorputz primarioak: 

Anti-EBA (Erref: SMI-71, Sternberger Monoclonals Inc, EE.UU). Antigorputz 

monoklonala. Lanerako diluzioa 1:2000 

Anti-GluT-1 (Erref: AB1340, Chemicon International Inc). Antigorputz poliklonala. 

Lanerako diluzioa 1:1000 

 

Tripsina soluzioa: 

1. 0,2 g kloruro kaltziko CaCl2 (Erref: 1.02083.0250, Merck) eta 0,2 g tripsina (Erref: 

T-7409, Sigma-Aldrich Química) disolbatu 200 µl ur destilatutan  

2. pH  7,8ra doitu 37ºCtan 
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h) Inmunohistokimia korte lodietan mikroskopia optikorako 

 

1) Kriotomoan egindako sekzioa lodiak aukeratu eta putzutxotan jarri PBS 0,1 Mtan 

2) Peroxidasa endogenoen iharduera blokeatu H202 %3 PBS 0,1 Mtan erabiliz 20 

minututan zehar giro tenperaturan eta mugimenduan  

3) 5 minututako 3 garbiketa PBS 0,1M erabiliz 

4) Triton %0,5 (Triton´X-100, octylphenoxy polyethoxyethanol; Erref: T-6878, Sigma-

Aldrich Química) eta zaldi sueroa %4 duen PBS 0,1Marekin inkubatu ordubetez, giro 

tenperaturan eta mugimenduan  

5) 5 minututako 3 garbiketa PBS 0,1M erabiliz 

6) Triton %0,5 eta zaldi sueroa %4 duen PBS 0,1Mtan diluitutako antigorputz 

primarioarekin inkubatu gau osoan zehar, 4ºCtan eta mugimenduan  

7) 5 minututako 3 garbiketa PBS 0,1M erabiliz 

8) Triton %0,5 eta zaldi sueroa %4 duen PBS 0,1Mtan diluitutako antigorputz 

sekundarioarekin inkubatu ordubetez, giro tenperaturan eta mugimenduan 

9) 5 minututako 3 garbiketa PBS 0,1M erabiliz 

10) Ganbera hezean inkubatu 45 minututan zehar Abidina-Peroxidasa konplexua 

erabiliz (Elite PK-6100 Standard Vectastain ABC Kit, Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, USA) giro tenperaturan eta mugimenduan 

11) 5 minututako 2 garbiketa PBS 0,1 M erabiliz eta 5 minututako garbiketa bat TBS 

0,1 M erabiliz 

12) Erreakzioa errebelatu diaminobenzidina (DAB) kromogenoa erabiliz, denbora 

bistaz finkatzen dugularik erreakzioak hartzen duen kolorearen arabera 

13) Erreakzioa gelditu 5 minututako 3 garbiketa burutuz PBS 0,1Mrekin  

14) Sekzioak gelatinizatutako portetan jarri  

15) Sekzioak lehortzen utzi giro tenperatun 24 orduz  

16) Xilenotan 5 minututako 2 bainu  

17) Sekzioak porta-estalkiarekin estali (Menzer-Glaser), DPX erretxina erabiliz (Erref: 

44581, Fluka Chemie) 
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Antigorputz primarioak: 

Anti-VEGF (Erref: sc-152, Santa Cruz Biotechnology Inc, Alemania). Antigorputz 

poliklonala. Lanerako diluzioa 1:200 

 

Antigorputz sekundarioak: 

Antigorputz poliklonalentzako untxien aurkako IgG (Elite PK-6101 Kit, Vector 

Laboratories) 

 

Errebelatzeko soluzioa (50 ml-tarako): 

1. 330 µl 3,3´-diaminobenzidina (DAB) (Erref: 8001, Sigma-Aldrich Química) %2,5an 

2. 50 ml TBS 0,1 M 

3. 8,3 µl H2O2 (Erref: 098667, Probus) 
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i) Proteinen erauzketa 

 

1) Ikusmen kortexaren sekzioa polipropilenozko tutu batean sartu eta proteinak 

erauzteko tanpoia gehitu (200 µl tanpoi animali bakoitzeko)  

2) Eskuz homogeneizatu plastikozko bastoitxo bat erabiliz  

3) Lagina izotzetan 4ºCtan jarri 30 minutuz 

4) Zentrifugatu 4ºCtan eta 13000 rpm-tan 15 minutuz  

5) Gainjalkina jaso eta polipropilenozko tutu batean jarri ondoren proteina 

kontzentrazioa neurtu ahal izateko (kuantifikazioa ez bada berehala burutzen, 

laginak -20ºCtan gordetzen dira ondoren kuantifikatzeko)  

 

 

j) Proteina kantitatearen kuantifikazioa 

 

1) Kalibratze zuzena prestatu ondorengo BSA (Erref: A-7906, Sigma-Aldrich Química) 

kontzentrazioekin espektofotrometorako kubetetan (Erref: 223-9955, Bio-Rad 

Laboratories SA, Bartzelona, Espainia): 

 1 kubeta: 800 µl ur destilatu  

 2 kubeta: 796 µl ur destilatu + 4 µl BSA (1µg/µl) 

 3 kubeta: 792 µl ur destilatu + 8 µl BSA (1µg/µl) 

 4 kubeta: 788 µl ur destilatu + 12 µl BSA (1µg/µl) 

 5 kubeta: 784 µl ur destilatu + 16 µl BSA (1µg/µl) 

 6 kubeta: 780 µl ur destilatu + 20 µl BSA (1µg/µl) 

2) Laginarekin kubetak prestatu: 800 µl ur destilatu + 1 µl lagin 

3) Bradford erreaktiboaren 200 µl gehitu (Erref: 500-0006, Bio-Rad Laboratories SA) 

kubeta guztiei eta pausatzen utzi minutu batzutan  

4) Kalibratze zuzenaren eta laginen absorbantziak neurtu 595 nm-tan  

5) Gure lagin bakoitzaren proteina kontzentrazioa kalkulatu  
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k) Elektroforesia poliakrilamidazko geletan (Western Blot) 

 

1) Poliakrilamidazko gelak prestatu %12,5an. Lehenengo banaketa gela prestatu, 

polimerizatzen utzi 45 minututan zehar eta ondoren kontzentrazio gela egin 

2) Elektroforesirako laginak prestatu ondorengo kontzentraziotan:  

 - 5 µl SB 4X Urea 

 - 50 µg proteina 

 - Gainontzekoa 20 µl-rarte ur destilatua 

3) Laginak irakin 10 minutuz  

4) Gelak jarri elektroforesiko kubetan (Mini-Protean 3 Electrophoresis Cell, Bio-Rad 

Laboratories SA) EB 1Xtarekin, kaleak kargatu eta korrontea jarri 125 Vtan 90 

minutuz 

5) Gelak transferentzi tanpoian jarri 30 minutuz  

6) Gelaren tamainako PVDF (Erref: RPN303F, Amershan Biosciences Europe, 

Bartzelona, Espainia) mintz zatia moztu, 3 minututan zehar ekilibratu metanoletan, ur 

destilatuarekin garbitu eta transferentzia tanpoian jarri 30 minutuz  

7) Gelaren tamainako transferentzi paperaren (Erref: 1703969, Protean XL Size Extra 

Thick Blot Paper, Bio-Rad Laboratories) 2 zati moztu eta transferentzia tanpoian jarri 30 

minutuz  

8) Honako sandwicha prestatu: papera-mintza-gela-papera transferentzi semi-

lehorra burutzeko  

9) Transferentzi semi-lehorra burutu transferentzi apartuan (Trans-Blot SD Semi-Dry 

Transfer Cell, Bio-Rad Laboratories SA) 20 minutuz 15 Vtan gel baten kasuan  

10) Mintza 2 orduz, giro tenperaturan eta mugimenduan inkubatu esne-hautsa 

%5ean duen TTBStan lotura ez-espezifikoak blokeatzeko 

11) 10 minututako 2 garbiketa TTBStan  

12) Antigorputz primarioarekin inkubatu gau osoan zehar, 4ºCtan eta mugimenduan  

13) 15 minututako 3 garbiketa TTBStan 

14) Peroxidasari loturik dagoen antigorputz sekundarioarekin inkubatu ordubetez, 

giro tenperaturan eta mugimenduan  

15) 15 minututako 3 garbiketa TTBStan 
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16) Mintza transparentzi paperean jarri eta peroxidasarekin erreakzionatuko duen 

substratua bota gainera, substratu kimioluminiszentea (Luminiszentzi Kit-a, ECLTM 

Western Blotting Detection Reagents;  Erref: RPN2106, Amershan Biosciences Europe). 

Mintzari gainean beste transparentzi paper bat jarri  

17) Sandwicha errebelatuko kasetean jarri (Erref: E-9260, Sigma-Aldrich Química) 

18) Pelikula mintz gainean jarri (Erref: Curix RP2 Plus, 13x18 cm, Agfa, Belgika) eta 

kasetea itxi 

19) Pelikula hartu eta honako bateria honetan errebelatu: 

 - Errebelatzailea (Erref: G-150, Agfa) 

 - Ura 

 - Fixatzailea (Erref: G-354, Agfa) 

20) Mintza sandwichetik atera eta 15 minututako 2 garbiketa burutu TTBStan  

21) Pausu guztiak errepikatu 12. pausutik aurrera, baina oraingo honetan mintza 

aktinaren aurkako antigorputz primarioarekin inkubatuz  

 

Antigorputz primarioak: 

Anti-VEGF (Erref: sc-152, Santa Cruz Biotechnology Inc, Alemania). Antigorputz 

poliklonala. Lanerako diluzioa 1:100 

Anti-aktina (Erref: A-2066, Sigma-Aldrich Química). Antigorputz poliklonala. Lanerako 

diluzioa 1:500 

 

Antigorputz sekundarioak: 

Antigorputz poliklonalentzako untxien aurkako IgG peroxidasari lotua (Erref: A-

6154, Sigma-Aldrich Química). Lanerako diluzioa 1:6000  

 

Banaketa gela: 

1. 3,5 ml ur destilatu 

2. 1,4 ml Tris-HCl 2M pH 8,8an 

3. 2,35 ml Akrilamida 

4. 105 µl glizerol (Erref: 131339, Panreac Química SA) %50ean ur destilatuan 
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5. 75 µl sodio dodezil sulfato (SDS) (Erref: 1.13760.0100, Merck) %10ean ur 

destilatuan 

6. 25 µl amonio persulfato (APS) (Erref: A-3678, Sigma-Aldrich Química) %10ean ur 

destilatuan  

7. 10 µl TEMED (Erref: T-9281, Sigma-Aldrich Química) 

 

Kontzentrazioa gela: 

1. 3 ml ur destilatu 

2. 500 µl Tris-HCl 1M pH 6,8an 

3. 400 µl Akrilamida 

4. 40 µl sodio dodezil sulfato (SDS) (Erref: 1.13760.0100, Merck) %10ean ur 

destilatuan 

5. 25 µl amonio persulfato (APS) (Erref: A-3678, Sigma-Aldrich Química) %10 ean ur 

destilatuan 

6. 10 µl TEMED (Erref: T-9281, Sigma-Aldrich Química) 
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l) Entzimei loturiko entsegu inmunoabsorbatzailea (ELISA) 

 

1) Erreaktibo guztiak prestatu VEGF ELISA Kit (Erref: MMV00, R&D Systems, 

Alemania) ean jartzen duen gisan  

2) Putzutxo bakoitzean 50 µl jarri estandarretatik, kontroletatik eta gure laginetatik 

(erdira diluituak) eta guztiak bikoiztuta (bakoitza bi putzutxotan)  

3) 2 orduz inkubatu giro tenperaturan eta mugimenduan  

4) Putzutxoen edukia bota eta 5 garbiketa burutu garbiketa tanpoiarekin, garbiketa 

burutzen den bakoitzean putzutxoak lehortuz paper gainean  

5) 2 orduz inkubatu giro tenperatun eta mugimenduan entzimari loturiko anti-

VEGF antigorputz primario poliklonalarekin  

6) 5 garbiketa burutu garbiketa tanpoiarekin 

7) 30 minutuz inkubatu giro tenperaturan, mugimenduan eta ilunpean substratu 

soluzioarekin  

8) Erreakzioa gelditu Stop soluzioarekin  

9) Absorbantziak neurtu 450 nm-tan elisa plakak irakurtzeko makinan (Stat Fax 

2100, Fisher Bioblock Scientific, Frantzia) eta zuzenketak egin 540 nm-tan 
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5.1. Patroi baskularraren azterketa 

 

Odoleztatze-sistemaren patroiaren eta dentsitate baskularraren azterketa LEA 

lektinaren histokimia erabiliz eta EBA eta GluT-1 antigenoen inmunohistokimia 

bitartez egin dugu.  

 

5.1.1. Azterketa kualitatiboa 

 

a) LEA lektinaren espresioa 

 

LEA lektinarekin markatutako garuneko kortexaren sekzioek 

mikrobaskularizazioaren markaketa homogeneoa eta argia aurkezten dute 

aztertutako adin guztietan eta kondizio esperimental guztietan (18 Irud. eta 19 

Irud.). Markaketa geruza kortikal guztietan ematen da eta garuneko gainontzeko 

zatietan ere markaketa ona da. Ikus dezakegu 18 eta 19 irudietan IV. geruzan sare 

kapilarra dentsoagoa dela eta dentsitate hau murriztu egiten dela gainazaleko edo 

azpiko geruzetan.  

 

b) Endotelioaren barrerako antigenoaren (EBA) espresioa 

 

EBAren inmunoespresioa homogeneoa eta bizia da kortex osoko sare 

mikrobaskularreko tamaina guztietako odol-hodietan nahiz eta kapilare batzuk ez 

duten markaketarik erakusten. EBAren espresio patroia, LEArenarekin konparatu 

dezakegu eta nahiz eta desberdintasun adierazgarriak dauden jaio ondorengo 

garapeneko bigarren eta hirugarren asteetan, ikertutako gainontzeko adinetan ez 

dago desberdintasun esanguratsurik endotelio baskularraren bi markaitzaile hauen 

artean.  

 

14 joe-n soilik odol-hodien portzentai txiki batek (%12,2 kontroletan; %10,9 

ilunpeko animalietan; %16,2 ingurune aberastuko animalietan; %5,7 ingurune 

aberastua ilunpeko animalietan) erakusten du positibitatea EBArekiko. 21 joe-tik 

aurrera, markaketa orokorragoa bihurtzen da eta EBArentzako positiboak diren 
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odol-hodi kopurua igo egiten da (%73,3 kontroletan; %82,7 ilunpeko animalietan; 

%67,5 ingurune aberastuko animalietan; %74,5 ingurune aberastua ilunpeko 

animalietan). Baina 28 joe-tik aurrera hasten dira odol-hodi gehienak positibitatea 

aurkezten, nahiz eta kapilare batzuk negatiboak izaten jarraitzen duten EBArekiko 

ikertutako adin guztietan eta baldintza esperimental guztietan (datuak ikusteko 4 

Taula begiratu).  

 

EBAren jaio ondorengo garapeneko markaketa patroia LEArenarekin alderatu 

dugu (20 Irud.). Garapeneko etapa desberdinetan (14 joe, 28 joe eta 63 joe) jarraian 

eginiko sekzioak ikus ditzakegu 20 irudian. LEAren kasuan, hiru adinetarako 

markaketa sendoa eta homogeneoa dela ikus dezakegu, baina EBAren kasuan 

patroia ez da errepikatzen. 14 joe-n, LEA lektinak odol-hodi guztiak markatzen ditu 

eta bitartean EBArentzako positibo diren bi edo hiru odol-hodi soilik ikus ditzakegu 

irudian, zeinak fletxarekin adieraziak dauden. 28 joe-n eta 63 joe-n, ikus dezakegu 14 

joe-n bezala nola LEA lektinarekiko markaketa oso garbia den eta odol-hodi guztiak 

positiboak diren. Aldiz, 28 joe-n EBArekiko markaketa begiratzen badugu, oraindik 

badaude odol-hodi batzuk markaketarik aurkezten ez dutenak eta 63 joe-n ere ikus 

dezakegu odol-hodi bakanen bat markaketarik gabe.  

 

Kortexeko espresiotik aparte, barrera hematoentzefaliko funtziorik ez duen 

garuneko egitura bateko odol-hodietan EBArekiko positibitatea aurkitu dugu. 

Egitura hau guruin pineala da. Adin eta talde esperimental desberdinetan ez dugu 

alderik aurkitu EBAk duen espresioan guruin pinealean, hau kortexeko markaketa 

bezain indartsua delarik. Guruin pinealak ez du barrera hematoentzefaliko 

funtziorik, baina barreraren funtzioarekin loturiko bi antigenoren markaketa patroia 

aztertzen badugu (EBA eta GluT-1), markaketa berezia ematen dela ikusiko dugu 

(21 Irud.).  Arratoien adina eta kondizio esperimentala alde batetara utziz ikusi dugu 

jarraian eginiko sekziotan, guruin pinealeko odoleztatze sareak ez duela 

positibitaterik erakusten GluT-1arekiko eta aldiz EBArekiko positiboak diren odol-

hodiak ikus ditzazkegu nahiz eta guruin pinealak ez duen barrera hematoentzefaliko 

funtziorik.  
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18 Irudia. LEA lektinaren histokimia hematoxilina kontrasteaz arratoiaren ikusmen kortexean. 
Kortexeko geruzen irudiak jaio ondorengo garapeneko adin desberdinetan: a. 14 joe; b. 21 joe: c. 
28 joe: d. 35 joe. Barrak 100 µm ditu. 
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19 Irudia. LEA lektinaren histokimia hematoxilina kontrasteaz arratoiaren ikusmen kortexean. 
Kortexeko geruzen irudiak jaio ondorengo garapeneko adin desberdinetan: e. 42 joe; f. 49 joe: g. 56 
joe: h. 63 joe. Barrak 100 µm ditu. 
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20 Irudia. LEA lektinaren histokimia eta EBA barrerako antigenoaren inmunohistokimia 
hematoxilinarekin kontrastatuz ikusmen kortexean, jarraian eginiko sekzioetan eta jaio ondorengo 
garapeneko adin desberdinetan. Geziek LEArentzako positiboak diren eta EBArentzako aldiz 
negatiboak diren odol-hodiak markatzen dituzte. Adinak hauek dira: a. 14 joe LEA; b. 28 joe LEA: 
c. 63 joe LEA: d. 14 joe EBA; e. 28 joe EBA; f. 63 joe EBA. Barrak 50 µm ditu. 
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21 Irudia. Guruin pinealean jarraian eginiko sekzioen inmunohistokimia EBA eta GluT-1 
barrerako antigenoentzako eta hematoxilinaz kontrastatuak: a. EBA; b. GluT-1. Barrak 50 µm ditu.  
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c) Glukosaren 1 garraiatzailearen (GluT-1) espresioa 

 

GluT-1arekiko tratatutako sekzioek odol-hodi guztietan positibitatea aurkezten 

dutela ikus dezakegu, bai ikertutako adin guztietan baita baldintza esperimental 

desberdinetan ere. Odoleztatze-sarearen markaketa homogeneoa eta sendoa da eta 

odol-hodi guztiek erakusten dute markaketa argia sekzio osoan eta geruza kortikal 

guztietan, Ietik VIra. Eta ez dago markaketan alderik garuneko atal desberdinetan 

(22 Irud.).  

 

d) Barrera hematoentzefalikoaren funtzioarekin loturik dauden antigenoen 

ko-espresioa 

 

Bi markatzaile erabili ditugu: EBA eta GluT-1. Aurreko irudietan ikusi dugun 

bezala (20 Irud.) EBAren markaketa aldatu egiten da jaio ondorengo garapeneko 

adin desberdinetako arratoietan, baina espresioa aldiz ez da aldatzen talde 

esperimental desberdinen artean.  

 

GluT-1aren markaketa berriz ez da aldatzen ez jaio ondorengo garapeneko adin 

desberdinetan zehar ezta talde esperimental desberdinen artean ere. Odol-hodien 

markaketa erabatekoa da ikertutako lehen adinetik hasi (14 joe) eta ikertutako azken 

adineraino (63 joe) landu ditugun 3 baldintza esperimental desberdinetan eta kontrol 

taldean.  

 

Ondorengo irudian (23 Irud.) ikus dezakegu mikroskopia konfokal bidez 2 

antigeno hauen markaketa patroia kortexean. Berdez markatuta daukagu EBArekiko 

positiboak diren odol-hodien irudia (23.a irudia) eta gorriz markatuta daukagu GluT-

1arekiko positiboak diren odol-hodien irudia (23.b irudia). Eta hirugarren irudian 

(23.c irudia) ikus dezakegu bi markatzaileekiko ko-lokalizazio mikroskopio konfokal 

bidez burutua. Horiz ikusiko ditugu bi antigenoak espresatzen dituzten odol-hodiak 

eta kolore bakarra badute antigeno bakarra espresatzen duten seinale da. Argi eta 

garbi ikusten da, geziarekin adierazitako odol-hodiak soilik GluT-1a espresatzen 

duela.  
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22 Irudia. GluT-1 barrerako antigenoaren inmunohistokimia hematoxilinaz kontrastatua. 
Arratoiaren ikusmen kortexeko sekzioak jaio ondorengo adin desberdinetan: a. 14 joe ; b. 28 joe ; 
c. 63 joe. Barrak 50 µm ditu. 
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23 Irudia. Mikroskopia konfokal bidezko kolokalizazio bidez barrerako antigenoak EBA eta GluT-
1: a. EBA berdez; b. GluT-1 gorriz; c. Ko-lokalizazioa horiz eta fletxa zuriarekin EBArentzako 
negatiboa den hodol-hodia eta GluT-1arentzako positiboa. Barrak 50 µm ditu. 
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5.1.2. Azterketa kuantitatiboa 

 

a) Dentsitate baskularraren kuantifikazioa LEA lektinaren bidez 

 

Laburpena 

1- Dentsitate baskularra arinki igotzen doa jaio ondorengo garapenean zehar 

aztertutako hiru baldintza esperimentaletan eta kontrol baldintzan, baina aldeak 

esanguratsuak dira aldi kritikotik aurrera.  

2- Dentsitate baskularra handiagoa da ingurune aberastuko taldean eta baxuagoa 

ilunpean hazitako bi taldeetan jaio ondorengo 28. egunetik aurrera (aldi kritikoaren 

tontorrean) eta alde hauek estatistikoki esanguratsuak dira kasu gehienetan.   

 

62500 µm2 tako areako dentsitate baskularra hartzen dugu, guztira 6 area 

aztertutako ditugu, adin eta baldintza esperimental bakoitzeko ditugun 8 laginetan. 

Eta bakoitzari dagozkion batezbestekoak lortu ditugu (1 Grafika; 1 Taula): 

 
1 Grafika. Odol-hodi LEA positibo kopuruaren konparaketa ikusmen kortexean jaio ondorengo 
garapeneko adin desberdinetan (joe: jaio ondorengo egunak) baldintza desberdinetan hazitako 
arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: 
K). Ardatz horizontalean arratoien adina eta ardatz bertikalean odol-hodi LEA positibo kopurua 
62500 µm2 areako. * p<0,05 talde esperimentalak kontrolarekiko. + p<0,05 ilunpeko taldea inguru 
aberastua ilunpean taldearekiko.  
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LEA: LEA positibo odol-hodi kopurua + Desbiderapen Estandarra 

Adina K I  Dif % P 
14 joe 28,76 + 6,40 22,93 + 5,87 -20,27 0,0001 
21 joe 31,52 + 5,74 34,23 + 8,02 8,60 0,06 
28 joe 29,17 + 3,72 27,92 + 6,61 -4,28 0,2812 
35 joe 34,65 + 5,89 31,54 + 6,68 -8,97 0,0177 
42 joe 33,15 + 6,17 29,90 + 4,71 -9,8 0,0047 
49 joe 35,62 + 6,51 32,61 + 5,32 -8,45 0,0145 
56 joe 32,62 + 5,63 28,79 + 4,54 -11,74 0,0006 
63 joe 35,71 + 6,51 33,17 + 4,60 -7,11 0,0086 

 
Adina K IA  Dif % P 
14 joe 28,76 + 6,40 21,58 + 5,56 -24,96 0,0001 
21 joe 31,52 + 5,74 31,11 + 5,91 -1,30 0,75 
28 joe 29,17 + 3,72 37,71 + 6,68 29,28 0,0001 
35 joe 34,65 + 5,89 38,33 + 5,31 10,62 0,01 
42 joe 33,15 + 6,17 40,61 + 5,20 22,50 0,0001 
49 joe 35,62 + 6,51 42,39 + 5,46 19,00 0,0001 
56 joe 32,62 + 5,63 40,58 + 5,60 24,40 0,0001 
63 joe 35,71 + 6,51 39,82 + 9,18 11,51 0,0012 

 
Adina K IA-I  Dif % P 
14 joe 28,76 + 6,40 21,21 + 2,51 -26,25 0,0001 
21 joe 31,52 + 5,74 31,04 + 4,87 -1,52 0,6635 
28 joe 29,17 + 3,72 29,66 + 4,26 1,68 0,599 
35 joe 34,65 + 5,89 29,17 + 5,65 -15,81 0,0001 
42 joe 33,15 + 6,17 31,30 + 4,87 -5,58 0,1504 
49 joe 35,62 + 6,51 32,51 + 3,42 -8,73 0,0117 
56 joe 32,62 + 5,63 28,21 + 4,04 -13,51 0,0002 
63 joe 35,71 + 6,51 32,07 + 3,78 -10,19 0,0018 

 
Adina I IA-I  Dif % P 
14 joe 22,93 + 5,87 21,21 + 2,51 -7,50 0,18 
21 joe 34,23 + 8,02 31,04 + 4,87 -9,31 0,0361 
28 joe 27,92 + 6,61 29,66 + 4,26 6,23 0,1744 
35 joe 31,54 + 6,68 29,17 + 5,65 -7,51 0,0811 
42 joe 29,90 + 4,71 31,30 + 4,87 4,68 0,1775 
49 joe 32,61 + 5,32 32,51 + 3,42 -0,30 0,9119 
56 joe 28,79 + 4,54 28,21 + 4,04 -2,01 0,5503 
63 joe 33,17 + 4,60 32,07 + 3,78 -3,31 0,1984 
 
1 Taula. Odol-hodi LEA positiboak jaio ondorengo garapenean zehar (joe: jaio ondorengo egunak) 
baldintza desberdinetan hazitako arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, 
Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). Ikusmen kortexeko 62500 µm2tako areako odol-hodi 
positiboen batezbestekoa + Desbiderapen Estandarra eta esangarritasun estatistikoa, P.  
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Ilunpea vs kontrola 

 

Ikus dezakegu 28 joe-tik aurrera, hau da aldi kritikoaren gailurretik hasita, 

ilunpean hazitako arratoiek dentsitate baskular baxuagoa dutela, jaio ondorengo 

adinean zehar mantenduko den ildoa izango delarik.  

 

14 joe-n arratoi kontrolen dentsitate baskularra 28,76 odol-hodietakoa da 

neurtutako areako, ilunpean hazitako arratoien dentsitatea baina %20,27 handiagoa, 

hauetan 22,93 delarik. Kasu honetan aldea estatistikoki esangarria da, 0,0001eko 

esangarritasunarekin. Baina 21 joe-n ilunpean hazitako arratoien dentsitatea 

kontrolena baina %8,60 handiagoa da, 34,23ko dentsitatea aurkezten duelarik eta 

arratoi kontroletan dentsitate hau 31,52koa da aldea ez delarik estatistikoki 

esangarria.  

 

Bi taldeak konparatzen baditugu 28 joe-n, baldintza arruntetan hazitako arratoien 

dentsitate baskularra 29,17koa da eta ilunpean hazitako arratoiena 27,92koa. 

Dentsitatea %4,28 handiagoa da arratoi kontroletan nahiz eta aldea ez den 

estatistikoki adierazgarria. 35 joe eta 63 joe-n artean hazitako arratoein dentsitate 

baskularra handiagoa da baldintza arruntean hazitako arratoietan ilunpean hazitako 

arratoiekin konparatzen badugu eta aldeak estatistikoki esangarriak dira (p<0,01). 35 

joe-n, talde kontrolaren dentsitate baskularra 34,65ekoa da eta ilunpeko taldearena 

31,54koa, desberdintasuna %8,97koa delarik. Alde hau mantendu egiten da 42 joe-n, 

non bi taldeen arteko aldea %9,8koa den, ilunpeko taldearen dentsitate baskularra 

29,90ekoa delarik eta talde kontrolarena 33,15ekoa. Hurrengo adinean, 49 joe-n, 

dentsitate baskularra 35,62koa da kontrol taldean eta 32,61eko ilunpeko taldean, 

aldea %8,45ekoa delarik. Aztertutako azken aurreko adinean, 56 joe, ilunpeko 

taldearen dentsitate baskularra 32,62koa da eta kontrol taldeko dentsitatea 32,62koa, 

aldea %11,74koa delarik. Eta 63 joe-n, aztertutako azken adinean, bi taldeen artean 

%7,11ko aldea dago, non ilunpean hazitako taldeak 33,17ko dentsitate baskularra 

erakusten duen eta talde kontrolak 35,71koa.  
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Ingurune aberastua vs kontrola 

 

Ingurune aberastuan hazitako arratoiek, ilunpean hazitako arratoiek erakutsi 

diguten alderantzizko joera erakusten dute, non dentsitate baskularra baldintza 

arruntetan hazitako arratoiena baina handiagoa den. Aldeak estatistikoki esangarriak 

dira aldi kritikoaren haseratik, jaio ondorengo laugarren astetik aurrera.  

 

14 joe-ko arratoien ikusmen kortexeko dentsitate baskularra konparatzen badugu 

bi taldeen artean, ikus dezakegu odol-hodi kopurua %24,96 handiagoa dela areako 

balditza arruntetan hazitako arratoietan. Dentsitatea 28,76koa da kontrol taldean eta 

21,58 koa ingurune aberatsean hazitako arratoietan. Bi taldeen arteko aldea 

estatistikoki esangarria da. 21 joe-n ere, dentsitatea altuagoa da kontrol taldean, 

31,52koa delarik eta aldiz ingurune aberastuko taldearena 31,11koa da. Baina kasu 

honetan aldea ez da estatiskoki esangarria (p=0,06).  

 

Alde garrantzitsuenak 28 joe eta 63 joe-n agertzen dira eta tarteko adin guztietan, 

bi hauek barne, ingurune aberastuan hazitako arratoien dentsitate baskularra 

baldintza arruntetan hazitako arratoiena baina handiagoa da. Adin guzti hauetan 

aldeak estatistikoki adierazgarriak dira.  

 

Alderik handiena 28 joe-n agertzen da, non talde kontrolaren dentsitate 

baskularra 29,17koa den eta bien bitartean ingurune aberastuko taldeak 37,71ko 

dentsitatea aurkezten du. Areako odol-hodi kopurua %29,28 handiagoa da inguru 

aberastuko taldearen kasuan eta alde hau estatistikoki esangarria da. 35 joe-n 

ingurune aberastuko taldearen dentsitate baskularra 38,33koa da eta kontrol 

taldearena 34,65ekoa, aldea %10,62koa delarik eta estatistikoki adierazgarria. Aldeak 

gora egiten du eta %22,50ean kokatzen da hurrengo adinean, 42 joe-n. Dentsitateak 

honakoak dira, 40,61 ingurune aberastuko taldearentzat eta 33,15 kontrol 

taldearentzat. 49 joe-n, dentsitatea 42,39 da ingurune aberastuko taldearentzat eta 

35,62 kontrol taldearentzat, honek %19ko aldea uzten digularik. 56 joe-n, dentsitatea 

40,58 da ingurune aberastuko taldearentzat eta 32,62 kontrol taldearentzat. Kasu 

honetan aldea %24,40koa da. Aztertutako azken adinean 39,82 da talde 
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esperimentalaren odol-hodi kopurua areako eta kontrol taldearena 35,71koa, 

%11,51kako aldea uzten digularik honek bi taldeen artean.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola 

 

Ingurune aberastuko kaioletan ilunpeko egoeran hazitako arratoiek erakusten 

duten ildoa, ilunpeko arratoiek erakusten duten ildo berbera da.  

 

Honela, talde hau kontrol taldearekin konparatzean, bi taldeen arteko aldeak, 

aurrez ilunpeko taldearen eta baldintza arruntetan hazitako taldearen artean ikusi 

ditugunaren antzekoak direla antzeman dezakegu.  

 

Ikertutako garapeneko lehen adinean, 14 joe-n, talde kontrolaren dentsitate 

baskularra 28,76koa den bitartean, talde esperimentalarena 28,76koa da, aldea 

%21,21koa delarik eta estatistikoki esangarria. Bi taldeen dentsitateak parekatu 

egiten dira 21 joe-n, non kontrol taldearen 31,52koa den eta ingurune aberastuko 

kaioletan ilunpean hazitako arratoiena 31,11koa. Aldeak desagertu egiten dira eta 

estatistikoki ez dira esangarriak. 28 joe-n ere antzerako zerbait gertatzen da, non 

kontrol taldearen dentsitatea 29,17koa den eta talde esperimentalarena 29,66koa, 

aldea estatistikoki ez adierazgarria eta %1,68koa delarik.  Adin honetatik aurrera, bi 

taldeen arteko aldeak handitu egiten dira eta aztertutako gainontzeko adinetan, talde 

kontrolaren aldekoak dira.  

 

35 joe-n, aldea estatiskoki adierazgarria da eta %15,81ekoa da, kontrol taldearen 

dentsitatea 34,65ekoa delarik eta ingurune aberastuko kaiolan ilunpean hazitako 

arratoiena 29,17koa. Aztertutako hurrengo adinean, 42 joe, kontrol taldearen 

dentsitate baskularra 33,15ekoa da eta talde esperimentalarena 31,30ekoa, aldea 

%5,58ekoa delarik. 49 joe aztertzean, ikus dezakegu aldea berriro estatistikoki 

esangarria izatera pasatzen dela %8,73koa delarik. Dentsitatea 35,62koa da kontrol 

taldean eta 32,51 ingurune aberastuko kaiolan ilunpean hazitako arratoietan.  
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56 joe-n, dentsitatea 32,62 da talde kontrolean eta 28,21 talde esperimentalean, 

aldea %13,51 delarik eta estatistikoki esangarria. Berdina gertatzen da aztertutako 

azken adinean, 63 joe-n. Dentsitatea 35,71 da kontrol taldean eta 32,07 talde 

esperimentalean, estatistikoki esangarria den %10,19ko aldearekin.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea 

 

Orokorrean ikus dezakegu jaio ondorengo garapenean zehar ez dagoela 

ezberdintasun kuantitatiborik ilunpean hazitako bi taldeen artean.  

 

14 joe-n ilunpean hazitako arratoien dentsitate baskularra 22,93koa da, inguru 

aberastuko kaiolan ilunpean hazitako arratoiena baina %7,50 handiagoa, hau 21,21 

delarik. Aldeak jaio ondorengo garapenean zehar mantendu egiten dira, batzuetan 

dentsitate baskularrra handiagoa delarik ilunpean hazitako arratoietan, 

14,21,35,49,56 eta 63 joe-n adibidez eta beste batzuetan dentsitatea handiagoa 

delarik ingurune aberastuko kaiolan ilunpean hazitako arratoien kasuan 28 eta 42 

joe-n. Aldeak ez dira estatistikoki esangarriak adin gehienetan eta soilik 21 joe-n 

hausten dute joera hau. 21 joe-n ilunpean hazitako arratoien dentsitatea 34,23 da eta 

ingurune aberastuan ilunpean hazitako taldearen 31,04, aldea %9,31 delarik. Aldea 

ingurune aberastuan ilunpean hazitako taldearen aldekoa da hurrengo adinean (28 

joe), non %6,23 den. Inguru aberastua ilunpean taldearen dentsitatea 29,66 da eta 

27,92 ilunpeko taldearena. 35 joe-n ilunpeko taldearen odol-hodi kopurua areako 

31,54 da eta inguru aberastua ilunpean taldearena 29,17, aldea %7,51 delarik eta 

estatistikoki ez adierazgarria. Hurrengo adinean (42 joe) dentsitatea 29,90 da 

ilunpeko taldean eta 31,30 ingurune aberastua ilunpean taldean, aldea %4,68an 

kokatzen delarik. Aldea murriztu egiten da 49 joe-n eta %0,3an kokatzen da 

ingurune aberastua ilunpean taldearen alde. Talde honek 32,61ko dentsitatea du eta 

ilunpeko taldeak aldiz 32,51. 56 joe-n, aldea mantendu egiten da ilunpeko taldearen 

alde eta %2,01koa da. Ilunpeko taldearen dentsitate baskularra 28,79 da eta beste 

taldearena 28,21. Eta aztertutako azken adinean, ilunpeko taldeak 33,17ko zenbakia 

aurkezten du eta ingurune aberastuan ilunpean taldeak 32,07koa, non bi taldeen 

arteko aldea %3,31 den.  
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b) Dentsitate baskularraren kuantifikazioa LEA lektina erabiliz eta aldika 

zenbatuz 

 

Laburpena 

1- Dentsitate baskularra areagotu egiten da ingurune aberastuan hazitako arratoietan 

aldi pre-kritikotik aldi kritikora.  

 

2- Ilunpean hazitako bi taldeetan, dentsitateak ez du aldaketa handirik jasaten aldi 

pre-kritikotik aldi kritikora eta aldi kritikotik aldi post-kritikora.  

 

Jaio ondorengo garapena hiru alditan banatu dugu, honetarako ardatz gisa 

ikusmen kortexaren aldi kritikoa hartu dugularik. Honekin talde desberdinen arteko 

dentsitate baskularraren arteko desberdintasunak ikusi nahi izan ditugu aldi kritikoa 

kontutan hartuz. Adinak honako hiru aldi hauetan batu ditugu: 14 eta 21 joe adinak 

batzen dituen aldi pre-kritiko bat; 28, 35 eta 42 joe batzen dituen aldi kritikoa; 49, 

56 eta 63 joe batzen dituen aldi post-kritikoa. Emaitzak honako hauek izan dira (2 

Grafika; 2 Taula):  

 
2 Grafika. Odol-hodi LEA positibo kopuruaren konparaketa ikusmen kortexean aldi kritikoarekiko 
banatutako adinetan (Aldi Pre-kritikoa, Aldi Kritikoa, Aldi Post-kritikoa) baldintza desberdinetan 
hazitako arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  
Kontrolak: K). Ardatz horizontalean arratoien adina eta ardatz bertikalean odol-hodi LEA positibo 
kopurua 62500 µm2 areako. * p<0,05 talde esperimentalak kontrolarekiko. + p<0,05 ilunpeko 
taldea inguru aberastua ilunpean taldearekiko.  
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LEA: LEA positibo odol-hodi kopurua + Desbiderapen Estandarra 

Adina K I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 30,21 + 6,24 28,01 + 8,94 -7,28 0,0413 
A. Kritikoa 32,45 + 5,91 28,88 + 6,19 -11,00 0,0002 
A. Post-Kritikoa 34,86 + 6,37 31,75 + 5,23 -8,92 0,0001 

 
Adina K IA  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 30,21 + 6,24 26,33 + 7,42 -12,84 0,0004 
A. Kritikoa 32,45 + 5,91 38,74 + 5,86 19,38 0,0001 
A. Post-Kritikoa 34,86 + 6,37 40,73 + 7,56 16,83 0,0001 

 
Adina K IA-I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 30,21 + 6,24 27,11 + 6,35 -10,26 0,003 
A. Kritikoa 32,45 + 5,91 30,01 + 5,03 -7,52 0,0007 
A. Post-Kritikoa 34,86 + 6,37 30,91 + 4,24 -11,33 0,0001 

 
Adina I IA-I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 28,01 + 8,94 27,11 + 6,35 -3,21 0,5124 
A. Kritikoa 28,88 + 6,19 30,01 + 5,03 3,91 0,7385 
A. Post-Kritikoa 31,75 + 5,23 30,91 + 4,24 -2,65 0,1703 
 
2 Taula. Odol-hodi LEA positiboak jaio ondorengo garapenean zehar aldi kritikoarekiko 
banatutako adinetan (Aldi Pre-kritikoa, Aldi Kritikoa, Aldi Post-kritikoa) baldintza desberdinetan 
hazitako arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  
Kontrolak: K). Ikusmen kortexeko 62500 µm2tako areako odol-hodi positiboen batezbestekoa + 
Desbiderapen Estandarra eta esangarritasun estatistikoa, P.  
 

 

Ilunpea vs kontrola 

 

Aztertutako lehen aldian, aldea %7,28koa da, dentsitatea 30,21 delarik kontrol 

taldean eta 28,01 ilunpeko taldean. Aldea estatistikoki esangarria da p=0,04 delarik. 

Aldi kritikoan zehar, kontrol taldeak aurkezten duen dentsitatea 32,45 da eta 

ilunpeko taldeak aldiz 28,88, aldea %11 delarik eta estatistikoki adierazgarria delarik 

aldea hau, 0,0001eko p-arekin. Eta azken aldian, aldi post-kritikoan aldea %8,92koa 

da eta estatistikoki adierazgarria izaten jarraitzen du. Dentsitatea kasu honetan 34,86 

da kontrol taldean eta 31,75 ilunpeko taldean.  
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Ingurune aberastua vs kontrola 

 

Aldi pre-kritikoan, dentsitate baskularra handiagoa da kontrol taldean, aldea 

%12,84 delarik eta p=0,0004. Dentsitatea 30,21 da kontrol taldean eta 26,33 

ingurune aberastuko taldean. Aldi kritikoan, ingurune aberastuko taldeak balore 

altuagoak erakusten ditu kontrol taldeak baino. Dentsitatea 38,74 da kasu honetan 

ingurune aberastuko taldearentzat eta 32,45 kontrol taldearentzat, aldea %19,38 

delarik eta alde hau estatistikoki adierazgarria delarik (p=0,0001). Aldi post-

kritikoan, aldeak estatistikoki esangarria izaten jarraitzen du eta %16,83 da. Ingurune 

aberastuko taldearen dentsitatea 40,73 da eta kontrol taldearena 34,86.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola 

 

Azterturako hiru aldietan dentsitate baskularra altuagoa da kontrol taldean. Aldi 

pre-kritikoan zehar, talde kontrolaren dentsitatea 30,21 da eta talde 

esperimentalarena 27,11, aldea %10,26 delarik eta estatistikoki esangarria. Aldi 

kritikoan berriz, aldea %7,52an kokatzen da estatistikoki adierazgarria izaten 

jarraitzen duelarik eta dentsitatea 32,45 da kontrol taldean eta 30,01 talde 

esperimentalean. Aztertutako azken aldian, aldi post-kritikoan, dentsitate baskularra 

34,86 da kontrol taldean eta 30,91 talde esperimentalean, aldea %11,33 delarik eta 

estatistikoki adierazgarria delarik alde hau.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea 

 

Aztertutako azken konparaketan, aurreko konparaketekin alderatuz aldeak 

txikiagoak dira eta ez dira estatistikoki esangarriak aztertutako hiru aldietan. 

Dentsitatea 28,01 da ilunpeko taldean eta 30,91 inguru aberastua ilunpean taldean 

eta aldea %3,21 da aldi pre-kritikoan. Aldi kritikoan zehar berriz, aldea %3,91 da eta 

dentsitatea 28,88 ilunpeko taldean eta 30,01 ingurune aberastua ilunpean taldean. 

Eta aldi post-kritikoan, dentsitatea 31,75 da ilunpeko taldean eta 30,91 ingurune 

aberastua ilunpean taldean, aldea %2,65 delarik.  
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c) Dentsitate baskularraren kuantifikazioa endotelioko barrerako antigenoa 

erabiliz (EBA) 

 

Laburpena 
1- EBArentzako positiboak diren odol-hodi kopurua, LEArentzako positibo direnak 

baino gutxiago dira aztertutako adin guztietan, baina batipat garapeneko ikertutako 

lehen bi adinetan, 14 eta 21 joe. Balioak LEAren markaketak ematen dituenaren 

antza hartzen hazten dira 28 joe-tik aurrera.  

2- Joera LEAren kasuan ikusitako berdina da non dentsitate baskularra handiagoa 

den ingurune aberastuan hazitako arratoietan eta txikiagoa ilunpean hazitako bi 

taldeetan.  

 

Dentsitate baskularra zenbatu dugu, LEA lektinaren kasuan erabilitako protokolo 

berbera jarraituz.  Lortu ditugun datuak honakoak izan dira (3 Grafika; 3 Taula):  

 

 
3 Grafika. Odol-hodi EBA positibo kopuruaren konparaketa ikusmen kortexean jaio ondorengo 
garapeneko adin desberdinetan (joe: jaio ondorengo egunak) baldintza desberdinetan hazitako 
arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: 
K). Ardatz horizontalean arratoien adina eta ardatz bertikalean odol-hodi EBA positibo kopurua 
62500 µm2 areako. * p<0,05 talde esperimentalak kontrolarekiko. + p<0,05 ilunpeko taldea inguru 
aberastua ilunpean taldearekiko. 
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EBA: EBA positibo odol-hodi kopurua + Desbiderapen Estandarra 
Adina K I  Dif % P 
14 joe 3,46 + 2,42 2,48 + 2,31 -28,32 0,0454 
21 joe 23,10 + 4,93 28,26 + 8,88 22,34 0,0008 
28 joe 28,44 + 4,27 25,33 + 4,17 -10,93 0,04 
35 joe 33,02 + 5,62 30,17 + 5,35 -8,63 0,0249 
42 joe 32,44 + 3,59 28,04 + 5,80 -13,56 0,0071 
49 joe 35,21 + 5,50 32,47 + 5,37 -7,78 0,0402 
56 joe 31,17 + 4,84 28,65 + 3,12 -8,08 0,0517 
63 joe 34,69 + 7,31 32,33 + 5,40 -6,80 0,1811 

 
Adina K IA  Dif % P 
14 joe 3,46 + 2,42 3,50 + 3,35 1,16 0,9494 
21 joe 23,10 + 4,93 21,03 + 6,36 -8,96 0,1111 
28 joe 28,44 + 4,27 35,00 + 8,53 23,07 0,0072 
35 joe 33,02 + 5,62 34,17 + 4,88 3,48 0,4566 
42 joe 32,44 + 3,59 36,33 + 8,62 11,99 0,0862 
49 joe 35,21 + 5,50 38,72 + 8,26 9,97 0,0435 
56 joe 31,17 + 4,84 40,00 + 5,10 28,33 0,0001 
63 joe 34,69 + 7,31 38,21 + 5,73 10,15 0,0522 

 
Adina K IA-I  Dif % P 
14 joe 3,46 + 2,42 1,22 + 0,98 -64,73 0,0001 
21 joe 23,10 + 4,93 23,15 + 5,41 0,22 0,9756 
28 joe 28,44 + 4,27 26,46 + 4,23 -6,96 0,1367 
35 joe 33,02 + 5,62 28,13 + 5,18 -14,80 0,0001 
42 joe 32,44 + 3,59 27,21 + 4,15 -16,12 0,0001 
49 joe 35,21 + 5,50 31,39 + 4,47 -10,84 0,0022 
56 joe 31,17 + 4,84 29,12 + 4,22 -6,57 0,0911 
63 joe 34,69 + 7,31 30,58 + 4,50 -11,84 0,006 

 
Adina I IA-I  Dif % P 
14 joe 2,48 + 2,31 1,22 + 0,98 -50,80 0,01 
21 joe 28,26 + 8,88 23,15 + 5,41 -18,08 0,0035 
28 joe 25,33 + 4,17 26,46 + 4,23 4,46 0,3259 
35 joe 30,17 + 5,35 28,13 + 5,18 -6,76 0,0986 
42 joe 28,04 + 5,80 27,21 + 4,15 -2,96 0,5265 
49 joe 32,47 + 5,37 31,39 + 4,47 -3,32 0,3541 
56 joe 28,65 + 3,12 29,12 + 4,22 1,64 0,6524 
63 joe 32,33 + 5,40 30,58 + 4,50 -5,41 0,1926 
 
3 Taula. Odol-hodi EBA positiboak jaio ondorengo garapenean zehar (joe: jaio ondorengo 
egunak) baldintza desberdinetan hazitako arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: 
IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). Ikusmen kortexeko 62500 µm2tako areako odol-
hodi positiboen batezbestekoa + Desbiderapen Estandarra eta esangarritasun estatistikoa, P.  
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Ilunpea vs kontrola 

 

Orokorrean bi taldeak konparatzen baditugu, ikus dezakegu lehen LEA 

lektinaren kasuan ikusi dugun joera berdina mantentzen dela. Nahiz eta garbi 

ikusten den aurrez azterketa kualitatiboan adierazi dugun bezala, garapeneko 

lehengo bi adinetan eta batipat 14 joe-n, EBArekiko positibitatea adierazten duten 

odol-hodi kopurua LEArekiko positibitatea aurkezten dutenen aldean txikia dela. 

Aztertutako lehen adin honetan, EBArekiko odol-hodi positibo kopurua 3,46 da 

talde kontrolarentzat eta 2,48 ilunpeko taldearentzat, bien arteko aldea estatistikoki 

adierazgarria delarik eta %28,32koa. Odol-hodi positibo kopuruak gorantz egiten du 

21 joe-n. Bi taldeen arteko aldea %22,34 da eta dentsitatea 23,10 da kontrol taldean 

eta 28,26 ilunpeko taldean.   

 

28 joe-tik aurrera hasten dira balioak handiagoak izaten kontrol taldean ilunpeko 

taldearekiko, aldea %10,93 delarik eta alde hau estatistikoki esangarria delarik. Odol-

hodi positibo kopurua 28,44 da kontrol taldearen kasuan eta 25,33 ilunpeko 

taldearen kasuan. Astebete beranduago, 35 joe-n, EBArekiko positiboak diren odol-

hodiak 33,02 dira kontrol taldearen kasuan eta 30,17 ilunpeko taldearen kasuan, 

aldea %8,63 delarik. 42 joe-n aldea %13,56 da eta odol-hodi positibo kopurua 

areako 32,44 da kontrol taldean eta 28,04 ilunpeko taldean. 49 joe-n aldea %7,78 da 

eta odol-hodi positibo kopurua 35,21 kontrol taldean eta 32,47 ilunpeko taldean. 

Aztertutako azken aurreko adinean, 56 joe, talde kontrolak aurkezten duen zenbakia 

31,17 da eta ilunpeko taldeak aurkezten duena 28,65. Honek %8,08ko aldea ematen 

digu bien artean. Eta azkenengo adinean, 63 joe, aldea %6,80 da bi taldeen artean 

eta odol-hodi positibo kopurua 34,69 da kontrol taldean eta 32,33 ilunpean hazitako 

arratoietan.  

 

Ingurune aberastua vs kontrola 

 

Orokorrean, EBArekiko positibitatea agertzen duten odol-hodi kopurua 

handiagoa da talde esperimentalean talde kontrolean baino eta alde hauek 

estatistikoki esanguratsuak izaten hazten dira 28 joe-tik aurrera.  
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Jaio ondorengo bigarren astean (14 joe) odol-hodi EBA positibok 3,46 dira 

areako kontrol taldean eta 3,50 ingurune aberastuan hazitako arratoietan. Honek 

alde txikia ematen digu, %1,16 bi taldeen artean. 21 joe-n aldiz alde hau handitu 

egiten da eta %8,96an kokatzen da, 23,10 odol-hodi positibo daudelarik talde 

kontrolean eta 21,03 ingurune aberastuko taldean. Alde hau ingurune aberastuan 

hazitako arratoien aldekoa izaten hasten da 28 joe-tik aurrera. Adin honetan 28,44 

dira odol-hodi postibioak kontrol taldean eta 35,00 ingurune aberastuko taldean, 

%23,07ko aldea ematen delarik eta alde hau estatistikoki esangarria da. 35 joe-n, 

kontrol taldeak 33,02 odol-hodi positibo aurkezten ditu eta ingurune aberastuko 

taldeak 34,17, aldea %3,48 delarik. Aldea %11,99an kokatzen da 42 joe-n, non odol-

hodi positiboak areako 32,44 diren kontrol taldean eta 36,33 ingurune aberastuko 

taldean. Aztertutako hurrengo adinean, 49 joe, odol-hodi positibo kopurua 35,21 da 

kontrol taldean eta 38,72 talde esperimentalaren kasuan bien arteko aldea %9,97 

delarik. Aztertutako azken bigarrengo adinean, 56 joe, aldea %28,33 da eta odol-

hodi positio kopurua 31,17 da kontrol taldean eta 40,00 ingurune aberastuko 

taldean. Eta azken adinean, 63 joe, odol-hodi positibo kopurua 34,69 da kontrol 

taldean eta 38,21 ingurune aberastuko taldean.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola 

 

Kasu honetan ingurune aberastuako kaioletan ilunpean hazitako arratoiak 

konparatzen ditugu baldintza arruntetan hazitako arratoiekin eta ikusi dezakegu 

kontrol taldeak aurkezten dituen odol-hodi EBA positiboak gehiago direla talde 

esperimentalak aurkezten dituenak baino. Azken honek ilunpean hazitako arratoien 

antzerako emaitzak eta joera aurkezten dituelarik.  

 

14 joe-n, kontrol taldeak areako dituen odol-hodi positibo kopurua 3,46 da eta 

ingurune aberastuko kaioletan ilunpean hazitako arratoiek aldiz 1,22 dituzte, bien 

arteko aldea %64,73 delarik. Odol-hodi positibo kopurua 23,10 da kontrol taldean 

21 joe-n eta 23,15 talde esperimentalean, aldea minimoa delarik %0,22.   
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28 joe-tik aurrera hasten dira aldeak talde kontrolaren aldekoak izaten eta kasu 

gehinetan baita estatistikoki adierazgarriak ere.  

 

Aldea %6,96 da 28 joe-n, talde kontrolak aurkezten duen zenbakia 28,44 delarik 

eta talde esperimentalak 26,46. Hurrengo adinean, 35 joe, EBArentzako positiboak 

diren odol-hodi kopurua 33,02 da kontrol taldean eta 28,13 ingurune aberastuko 

kaiolan ilunpean hazitako arratoietan, aldea %14,80 delarik. Alde hau mantendu 

egiten da 42 joe-n, non %16,12 den kontrol taldeak aurkezten duen odol-hodi 

positibo kopurua. Hau 32,44koa da eta aldiz talde esperimentalak 27,11 ditu. 49 joe-

n kontrol taldeak aurkezten dituen odol-hodi positibo kopurua 35,21ekoa da eta 

talde esperimentalak 31,39, bi taldeen arteko aldea %10,84 delarik. Hurrengo 

adinean, 56 joe, aldea %6,57 da non kontrol taldeak 31,17 odol-hodi positibo dituen 

areako eta talde esperimentalak 29,12. Eta 63 joe-n, aldea %11,84an kokatzen da eta 

estatistikoki adierazgarria da. Odol-hodi positibo kopurua 34,69 da kontrol taldean 

eta 30,58 ingurune aberastuko kaioletan ilunpean hazitako arratoietan.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea 

 

Jaio ondorengo garapenean zehar eta 28 joe-tik aurrea, 3 taulan eta 3 grafikan 

ikusten den bezala, ilunpean hazitako bi taldeen artean ez dago estatistikoki 

esangarria izan daitekeen alde kuantitatiborik.  

 

14 joe-n odol-hodi positibo kopurua 2,48 da ilunpeko taldean eta 1,22 ingurune 

aberastuko kaioletan ilunpean hazitako taldean, honek %50,08ko aldea uzten 

digularik. 21 joe-n aldiz aldea murriztu egiten da eta %18,08an kokatzen da. Odol-

hodi positibo kopurua 28,26 da ilunpeko taldean eta 23,15 ingurune aberastua 

ilunpean taldean. Aldi kritikoaren gailurrean, 28 joe, ilunpeko arratoiek erakusten 

duten zenbakia 25,33 da, ingurune aberastuan ilunpean taldeak baina %4,46 gehiago, 

zeinak 26,46ko zenbakia aurkezten duen.  

 

Aldeak mantendu egiten dira garapenean zehar, batzuetan odol-hodi positibo 

kopurua handiagoa delarik ilunpeko taldean, hala nola, 14, 21, 35, 42, 49 eta 63 joe-n 
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eta beste batzuetan aldiz zenbaki hauek handiagoak dira ingurune aberastua ilunpean 

taldean, 28 eta 56 joe-n hain zuzen. Bi taldeen arteko aldeek ez dute esangarritasun 

estatistikorik agertzen. 35 joe-n ilunpeko taldeak 30,17 odol-hodi positibo ditu eta 

ingurune aberastua ilunpean taldeak 28,13, honek %6,76ko aldea ematen digularik. 

Astebete beranduago, 42 joe-n odol-hodi positibo kopurua 28,04n kokatzen da 

ilunpeko taldean eta 27,21 ingurune aberastua ilunpean taldean, bien arteko aldea 

%2,96 delarik. 49 joe-n aldea %3,32n kokatzen da, 32,47 odol-hodi positibo 

daudelarik areako ilunpeko taldearen kasuan eta 31,39 ingurune aberastua ilunpean 

taldearentzat. 56 joe-n odol-hodi positibo kopurua 28,65 da ilunpeko taldearen 

kasuan eta 29,12 ingurune aberastua ilunpean taldearen kasuan. Eta aldea %1,64 da. 

Eta aztertutako azken adinean, odol-hodi positibo kopurua 32,33 da ilunpeko 

taldearen kasuan eta 30,58 ingurune aberastua ilunpean taldearen kasuan, %5,41eko 

aldea dagoelarik bi taldeen artean.  

 

 

d) EBArentzako negatiboak diren odol-hodien zenbaketa 

 

Laburpena 

1- Jaio ondorengo garapena aurrera doan einean (14 joe-tik hasi eta 63 joe-raino), 

EBA negatiboak diren odol-hodi kopuruak behera egiten du eta beherakada hau 

talde esperimental guztietan ematen da, bai ilunpean hazitako bi taldeetan baita 

ingurune aberastuan hazitako taldean ere. 

 

 

EBArekiko positibitaterik aurkezten ez duten odol-hodien kopurua atera dugu. 

Honetarako jarraian egindako sekziok erabili ditugu, batzuk LEArentzako tratatuz 

eta besteak EBArentzako. Honela LEArentzako positiboak diren odol-hodi 

kopuruari EBArentzako positibo diren odol-hodi kopurua kenduz. Honako 

emaitzak lortu ditugu (4 Grafika; 4 Taula):  
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4 Grafika. Odol-hodi EBA negatiboen konparaketa ikusmen kortexean jaio ondorengo garapeneko 
adin desberdinetan (joe: jaio ondorengo egunak) baldintza desberdinetan hazitako arratoietan 
(Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). Ardatz 
horizontalean arratoien adina eta ardatz bertikalean odol-hodi EBA negatibo portzentaia ikusmen 
kortexean 62500 µm2 areako. * p<0,05 talde esperimentalak kontrolarekiko. + p<0,05 ilunpeko 
taldea inguru aberastua ilunpean taldearekiko.  
 

 

 

 

LEA-EBA: EBA negatibo odol-hodi kopurua 
Adina K (%) I (%) IA (%) IA-I (%) pIvsK pIAvsK pIA-IvsK pIA-IvsI

14 joe 87,8 89,1 83,8 94,3 0,013 0,0001 0,0001 0,0001 
21 joe 26,7 17,3 32,5 25,5 0,3890 0,3276 0,2743 0,6643 
28 joe 2,7 9,3 7,2 10,5 0,2201 0,2323 0,3013 0,7531 
35 joe 4,6 4,1 10,7 3,4 0,5345 0,3243 0,5723 0,7388 
42 joe 2,1 6,4 10,6 13,1 0,3513 0,0812 0,4704 0,0664 
49 joe 1,1 0,3 8,7 3,4 0,7848 0,1467 0,3072 0,4419 
56 joe 4,3 0,3 1,5 3,2 0,3745 0,0845 0,3474 0,8534 
63 joe 2,5 2,7 4 4,4 0,8976 0,0212 0,7250 0,4321 
 
4 Taula. Odol-hodi EBA negatibo portzentaia (odol-hodi LEA positiboak – odol-hodi EBA 
positiboak) jaio ondorengo garapenean zehar (joe: jaio ondorengo egunak) baldintza desberdinetan 
hazitako arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  
Kontrolak: K). Ikusmen kortexeko 62500 µm2tako areako odol-hodi negatiboen portzentaien 
batezbestekoa eta esangarritasun estatistikoa, P.  
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Aztertu ditugun lehenengo bi adinetan LEArekiko lortu ditugun zenbakiekiko 

aldea esanguratsua da. Aldea handiagoa da 14 joe-n, jeitsi egiten da garapenean zehar 

eta 28 joe-tik aurrera, adin eta talde guztientzat balore baxuagoetan kokatzen da.  

 

EBArekiko negatiboak diren odol-hodien portzentaia maximoa da 14 joe-n talde 

esperimental guztietan eta %87,8ra iristen da kontrol taldean, %89,1 ilunpeko 

taldean, %83,8ra ingurune aberastuko taldean eta %94,3 ingurune aberastuan 

ilunpean hazitako arratoietan. Astebete beranduago, 21 joe-n, EBA negatiboak diren 

odol-hodien portzentaiek beherantz egiten dute eta honakoak dira: %26,7 kontrol 

taldean, %17,3 ilunpeko taldean, %32,5 ingurune aberastuko taldean eta %25,5 

ingurune aberastua ilunpean taldean. 28 joe-tik aurrera hasten dira odol-hodi 

gehienak positibitatea aurkezten EBArekiko eta aldeak %10 eta %1 artean kokatzen 

dira adin eta baldintza esperimental gehienetan. Odol-hodi negatiboen portzentaiak 

honakoak dira 28 joe-n: %2,7 kontrol taldean, %9,3 ilunpeko taldean, %7,2 

ingurune aberastuko taldean, %10,5 ingurune aberastua ilunpean taldean. 35 joe-n, 

%4,6 odol-hodi dira negatiboak EBArekiko kontrol taldean, %4,1 ilunpeko taldean, 

%10,7 ingurune aberastuko taldean eta %3,4 ingurune aberastua ilunpeko taldean. 

42 joe-n, %2,1 dira EBA negatiboak kontrol taldean, %6,4 ilunpeko taldean, %10,6 

ingurune aberastuko taldean eta %13,1 inguru aberastuane ilunpeko taldean. 

Hurrengo adinean, 49 joe, EBA negatiboak diren odol-hodi kopurua %1,1 da 

kontrol taldean, %0,3 ilunpeko taldean, %8,7 ingurune aberastuko taldean eta %3,4 

ingurune aberastua ilunpean taldean. Hurrengo adinean, 56 joe, portzentaiak %4,3 

kontrol taldean, %0,3 ilunpeko taldean, %1,5 ingurune aberastuko taldean eta %3,2 

ingurune aberastua ilunpean taldean dira. Eta aztertutako azken adinean, 63 joe, 

EBArekiko negatiboak diren odol-hodien portzentaia %2,5 da talde kontrolean, 

%2,7 ilunpeko taldean, %4 ingurune aberastuko taldean eta %4,4 ingurune aberastua 

ilunpean taldean.  

 

EBA negatiboak diren odol-hodien portzentai guzti hauek ez dira estatistikoki 

adierazgarriak adin gehienetan eta estatistikoki adierazgarriak dira soilik aztertutako 

lehen adinean, 14 joe-n: P=0,013 de talde kontrolaren eta ilunpekoaren artean, 

0,0001 talde kontrolaren eta ingurune aberastuko taldearen artean, 0,0001 kontrol 
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taldearen eta ingurune aberastua ilunpean taldeen artean eta 0,0001 ilunpeko 

taldearen eta ingurune aberastua ilunpean taldearen artean.  

 

e) Dentsitate baskularraren kuantifikazio GluT-1 glukosaren garraiatzailea 

erabiliz 

 

Laburpena 

1- Dentsitate baskularrak erakusten duen joera LEA lektinaren kasuan ikusitako 

berbera da aztertutako adin eta talde esperimental denetan.  

 

Markaketari dagokionez, berau homogeneoa eta sendoa da adin eta baldintza 

esperimental guztietan. Eta aurrez LEA eta EBAren kasuan ilunpean hazitako bi 

taldeen artean alderik ez dagoela ikusi dugunez, kasu honetan ingurune aberastuko 

kaiolan ilunpean taldea ez sartzea erabaki dugu, azterketa hiru taldetara laburtuz, bi 

talde esperimental eta talde kontrol bat. Honako emaitzak lortu ditugu (5 Grafika; 5 

Taula):  

 

 
5 Grafika. Odol-hodi GluT-1 positibo kopuruaren konparaketa ikusmen kortexean jaio ondorengo 
garapeneko adin desberdinetan (joe: jaio ondorengo egunak) baldintza desberdinetan hazitako 
arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). Ardatz horizontalean arratoien 
adina eta ardatz bertikalean odol-hodi GluT-1 positibo kopurua 62500 µm2 areako. * p<0,05 talde 
esperimentalak kontrolarekiko.  
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GluT-1: GluT-1 positibo odol-hodi kopurua + Desbiderapen Estandarra 
Adina K I  Dif % P 
14 joe 27,85 + 3,23 23,04 + 5,72 -17,27 0,0001 
21 joe 31,23 + 3,66 32,98 + 4,57 5,60 0,0366 
28 joe 29,11 + 4,43 27,88 + 4,51 -4,22 0,1827 
35 joe 34,67 + 3,77 31,17 + 4,25 -10,09 0,0001 
42 joe 33,94 + 3,83 30,36 + 5,17 -10,54 0,0005 
49 joe 35,52 + 4,94 32,77 + 5,66 -7,74 0,0129 
56 joe 32,96 + 4,44 29,35 + 4,38 -10,95 0,0001 
63 joe 35,92 + 4,18 33,11 + 4,82 -7,82 0,0055 

 
Adina K IA  Dif % P 
14 joe 27,85 + 3,23 21,93 + 4,10 -21,25 0,0001 
21 joe 31,23 + 3,66 30,87 + 6,76 -1,15 0,7594 
28 joe 29,11 + 4,43 37,78 + 5,26 29,78 0,0001 
35 joe 34,67 + 3,77 38,47 + 4,42 10,96 0,0001 
42 joe 33,94 + 3,83 40,08 + 5,22 18,09 0,0001 
49 joe 35,52 + 4,94 42,65 + 3,80 20,07 0,0001 
56 joe 32,96 + 4,44 41,92 + 3,29 27,18 0,0001 
63 joe 35,92 + 4,18 39,58 + 3,67 10,19 0,0001 
 
5 Taula. Odol-hodi GluT-1 positiboak jaio ondorengo garapenean zehar (joe: jaio ondorengo 
egunak) baldintza desberdinetan hazitako arratoietan (Ilunpean: I, Ingurune aberastuan: IA,  
Kontrolak: K). Ikusmen kortexeko 62500 µm2tako areako odol-hodi positiboen batezbestekoa + 
Desbiderapen Estandarra eta esangarritasun estatistikoa, P.  
 

 

Ilunpea vs kontrola 

 

14 joe-n dentsitate baskularra handiagoa da kontrol taldean, 27,85 ilunpeko 

taldean baino 23,04, bi taldeen arteko aldea %17,27 delarik. 21 joe-n, balio hauek 

31,23 dira kontrol taldean eta 23,98 ilunpeko taldean, bien arteko aldea %5,60 

delarik. 28 joe-tik aurrera kontrol taldeko balioak ilunpekoaenak baina altuagoak dira 

eta estatistikoki adierazgarriak dira 35 joe-tik aurrerako adin guztietan.  

 

28 joe-n dentsitate baskularra 29,11 da kontrol taldean eta 27,88 ilunpeko taldean 

eta aldea %4,22 da. Hurrengo astean, 35 joe, aldea %10,09 da eta dentsitatea 34,67 

da kontrol taldearentzat eta 31,17 ilunpeko taldearentzat. Hurrengo adinean, 42 joe, 

dentsitatea 33,94 da kontrol taldean eta 30,36 ilunpeko taldean eta bien arteko aldea 

%10,54 da. Bi taldeen arteko aldea, %7,74an kokatzen da aztertutako hurrengo 
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adinean, 49 joe eta dentsitateak 35,52 eta 32,77 dira hurrenez-hurren talde 

kontrolean eta ilunpeko taldean. Aztertutako azken bigarren adinean, 56 joe, 

dentsitatea 32,96 da kontrol taldean eta 29,35 ilunpeko taldean eta aldea %10,95 da. 

Eta azken adinean, kontrol taldearen dentsitate baskularra 35,92 da eta ilunpeko 

taldearena 33,11 %7,82 delarik bi taldeen arteko aldea.  

 

 

Ingurune aberastua vs kontrola 

 

Bi talde hauen artean aldeak ingurune aberastuko taldearen aldekoak izatera 

pasatzen dira 28. egunetik aurrerako adin guztietan eta alde hauek estatistikoki 

adierazgarriak dira adin honetatik azken adineraino.  

 

Aztertutako lehen adinean, jaio ondorengo bigarren astean, kontrol taldeko 

dentsitate baskularra 27,85 da eta ingurune aberastuko taldeko 21,93, aldea 

%21,25ean kokatzen delarik. 21 joe-n, kontrol taldearen aldeko aldea murriztu 

egiten da eta %1,15ean kokatzen da, dentsitateak 31,23 eta 30,87 direlarik kontrol 

taldearentzat eta talde esperimentalarentzat hurrenez-hurren. 28 joe-n kontrol 

taldearen dentsitate baskularra 29,11 da eta ingurune aberastuko taldearena 37,78, 

aldea %29,78 delarik. Hurrengo adinean, 35 joe, aldea %10,96 da eta dentsitatea 

34,67 da kontrol taldearena eta 38,47 ingurune aberastuko taldearena. 42 joe-n, alde 

hau %18,09 da eta kontrol taldeko dentsitate baskularra 33,94 da eta ingurune 

aberastuko taldearena 40,08. Alde hau mantendu egiten da 49 joe-n eta %20,07koa 

da, dentsitate baskularra 35,52 delarik kontrol taldearen kasuan eta 42,65 ingurune 

aberastuko taldearen kasuan. Ikertutako azken bigarren adinean (56 joe) kontrol 

taldeko dentsitate baskularra 32,96 da eta talde esperimentalekoa 41,92, aldea 

%27,18 delarik. Eta aztertutako azken adinak, 63 joe, taldeen artean erakusten duen 

aldea, %10,19koa da, non dentsitatea 35,92 den kontrol taldean eta 39,58 ingurune 

aberastuko taldean.  
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5.2. Hazkuntza faktore endotelial-baskularraren (VEGF) espresio maila jaio 

ondorengo garapenean zehar 

 

Talde esperimental desberdinen jaio ondorengo mikrobaskularizazioaren 

garapena aztertu ondoren, zelula endotelialengan eta beraz odoleztatze-

sistemarengan eragina duen faktore angiogeniko garrantzitsuena (VEGF) aztertzera 

pasako gara.  

 

Honetarako, inmunohistokimiak burutu ditugu korte lodietan, hazkuntza faktore 

endotelial-baskularraren (VEGF) espresioa ikusteko ikusmen kortexean eta berau 

espresatzen duten egiturak zein diren aztertzeko.  

 

Orokorrean, ikus dezakegu sekzio hauetan (adin eta baldintza esperimentalen 

arteko desberdintasunik gabe), VEGFa astrozito eta kapilaretan espresatzen dela. 

Espresio hau ez da soilik kortexean ematen baizik eta sustantzia zurian ere ematen 

da.   

 

Positibitatea argia da kasu guztietan. Astrozitoen markaketa ikus dezakegu, baita 

odol-hodien markaketa ere, hau da zelula endotelialena eta baita astrozitoek 

inguraturiko odol-hodiak ere non odol-hodien silueta antzeman daitekeen 

astrozitoei esker nahiz eta ez egon zelula endotelialen markaketarik (24 Irud.).  

 

VEGF adin eta talde guztietan espresatzen dela ikusi dugularik, VEGF maila 

kuantifikatzea pentsatu dugu bi teknika erabiliz. Alde batetik Western Blot-a 

erabiliko dugu gure proteina lisatuan VEGFrik dagoen hala ez ikusteko eta aldi 

berean azterketa semi-kuantitatiboa burutzeko balioko digu. Eta bestalde ELISA 

teknika erabiliko dugu zehatz-mehatz kuantifikatzeko VEGF kantitatea ikusmen 

kortexean adin eta baldintza esperimental desberdinetan. Guzti hau burutu ondoren, 

honako datuak lortu ditugu (5.2.1. Atalean ditugu western blotaren emaitzak eta 

5.2.2. atalean ditugu ELISAren emaitzak):  
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24 Irudia. VEGF antigenoaren aurkako inmunohistokimia: a. VEGF ikusmen kortexean 
(barra=100 µm); b. Astrozito VEGF positiboak (barra=50 µm); c. Odol-hodi VEGF positiboa 
(barra=50 µm); d. Astrozito eta odol-hodi VEGF positiboak (barra=100 µm); e. Astrozito VEGF 
positiboak, negatiboa den odol-hodi bat inguratuz (barra=50 µm).  
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5.2.1. Poliakrilamidazko gelen elektroforesi bidezko hazkuntza faktore 

endotelial-baskularraren (VEGF) azterketa 

 

Laburpena 

1- VEGF espresioa handiagoa da aldi guztietan ingurune aberastuko taldean eta 

txikiagoa ilunpean hazitako bi taldeetan.  

2- VEGF espresioa igo egiten da aldi kritikoan, batipat ingurune aberastuan hazitako 

arratoietan eta ondoren aldi post-kritikoan aldi pre-kritikoko balioetara itzultzen da 

espresioa. 

3- Aldeak estatistikoki adierazgarriak dira aldi kritikoan talde esperimental guztien 

aldetik kontrolarekiko.  

 

 

Behin western blotak burutu ondoren, honako VEGF banda hauek lortu ditugu 

adin eta baldintza esperimental desberdinetan (25 Irud.): 

  

 
 
25 Irudia. Western blotean lorturiko VEGF bandak jaio ondorengo adin (joe) eta baldintza 
esperimental desberdinentzako: ilunpean hazitako arratoiak (I); inguru aberastuan ilunpean hazitako 
arratoiak (IA-I); inguru aberastuan hazitako arratoiak (IA); baldintza estandarretan hazitako 
arratoiak (K). Banda hauetatik abiatuz banda bakoitzaren dentsitate optiko erlatiboa neurtu da eta 
aktinaren dentsitate optiko erlatiboarekin konparatu dira adin eta talde esperimental bakoitzeko. 
VEGF bandak 23 KDeko gunean agertu dira, VEGFaren 164 isoformari dagokion lekuan. 
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Bai western bidezko eta bai ELISA bidezko VEGFren azterketan, jaio 

ondorengo garapena hiru zati edo alditan banatu dugu, ikusmen kortexeko aldi 

kritikoa oinarritzat hartuz. Aurrez dentsitate baskularraren kasuan zatiketa hau 

eginez lorturiko datuetan oinarrituz egin dugu VEGFaren kasurako garapenaren 

zatiketa 3 alditan.   

 

Western bloteko plakak errebelatu ondoren (bai VEGFarentzako baita 

aktinarentzako ere kasu berberetan), azterketa semikuantitatiboa burutu dugu 

garapenean zehar eta baldintza esperimental desberdinetan ematen den VEGF 

espresioa neurtzeko. Hau 6 taulan eta 6 grafikan ikus dezakegu (balioak hamar bider 

biderkatu ditugu irakurterrazagoak egiteko):  

 

 

 

 
6 Grafika. VEGFaren dentsitate optiko erlatiboa aktinaren dentsitate optiko erlatiboaren aurrean (x 
10 eginez) jaio ondorengo garapenean zehar aldi kritikoarekiko banatutako adinetan (Aldi Pre-
kritikoa, Aldi Kritikoa, Aldi Post-kritikoa) baldintza desberdinetan hazitako arratoietan (Ilunpean: I, 
Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). Ardatz horizontalean 
arratoien adina eta ardatz bertikalean dentsitate optiko erlatiboa (x 10 eginez). * p<0,05 talde 
esperimentalak kontrolarekiko. + p<0,05 ilunpeko taldea inguru aberastua ilunpean taldearekiko.  
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VEGF Western Blota: (DOerl VEGF/DOerl Aktina) x 10 + Desbiderapen 
Estandarra 

Adina K I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 8,99 + 0,11 7,55 + 0,33 -16,01 0,218 
A. Kritikoa 11,72 + 1,90 9,82 + 2,43 -16,21 0,026 
A. Post-Kritikoa 6,12 + 2,01 5,93 + 1,89 -3,10 0,084 

 
Adina K IA  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 8,99 + 0,11 12,69 + 3,09 41,16 0,507 
A. Kritikoa 11,72 + 1,90 17,29 + 3,17 47,53 0,003 
A. Post-Kritikoa 6,12 + 2,01 6,99 + 4,81 14,22 0,022 

 
Adina K IA-I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 8,99 + 0,11 8,87 + 2,78 -1,33 0,887 
A. Kritikoa 11,72 + 1,90 9,97 + 1,52 -14,93 0,009 
A. Post-Kritikoa 6,12 + 2,01 6,28 + 2,97 2,61 0,909 

 
Adina I IA-I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 7,55 + 0,33 8,87 + 1,13 17,48 0,890 
A. Kritikoa 9,82 + 2,43 9,97 + 0,38 1,53 0,838 
A. Post-Kritikoa 5,93 + 1,89 6,28 + 0,94 5,90 0,222 
 
6 Taula. VEGFaren dentsitate optiko erlatiboa aktinaren dentsitate optiko erlatiboaren aurrean (x 
10 eginez) jaio ondorengo garapenean zehar aldi kritikoarekiko banatutako adinetan (Aldi Pre-
kritikoa, Aldi Kritikoa, Aldi Post-kritikoa) baldintza desberdinetan hazitako arratoietan (Ilunpean: I, 
Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). Dentsitate optiko 
erlatiboaren batezbestekoa + Desbiderapen Estandarra eta esangarritasun estatistikoa, P.  
 

 

 

Ilunpea vs kontrola 

 

Aztertutako lehenengo aldian, aldea %16,01koa dela ikusi dugu bi taldeen artean 

eta aldea ez da adierazgarria. Kontrol taldeak 8,99 balioa aurkezten du eta ilunpeko 

taldeak 7,55. Aldi kritikoan, bi taldeen arteko aldea %16,21ean kokatzen da, balioak 

11,72 eta 9,82 direlarik kontrol taldean eta ilunpeko taldean hurrenez-hurren. Eta 

azken aldian, aldi post-kritikoan kontrol taldeak 6,12ko balorea aurkezten duen 

bitartean ilunpeko taldeak 5,93ko balorea aurkezten du, aldea %3,10ekoa delarik eta 

estatistikoki ez adierazgarria.  

 

 

 122



                                                                                                              5. Emaitzak 

Ingurune aberastua vs kontrola 

 

Bi talde hauen arteko konparaketan lehenengo aldian, aldi pre-kritikoan, aldea 

%41,16an kokatzen da eta balioak 8,99 eta 12,69 dira kontrol taldearentzat eta 

ingurune aberastuko taldearentzat hurrenez-hurren. Baina alde hau ez da 

estatistikoki adierazgarria. Aztertutako bigarren aldian, aldi kritikoan, aldea 

estatistikoki adierazgarria izatera igarotzen da eta %47,53 da. Kontrol taldearen 

balioa 11,72 da eta ingurune aberastuko taldearena 17,29. Bi taldeen harteko alde 

hau murriztu egiten da aldi post-kritikoan eta %14,22an kokatzen da nahiz eta 

estatistikoki adierazgarria izan. Aldi honetan kontrol taldeak 6,12ko balorea 

aurkezten du eta ingurune aberastuko taldeak aldiz 6,99.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola 

 

Aldi pre-kritikoan zehar kontrol taldeak 8,99ko batazbesteko balorea aurkezten 

du eta talde esperimentalak 8,87, bien arteko aldea %1,33 delarik. Aldea ez da 

estatistikoki adierazgarria. Aztertutako hurrengo adinean kontrol taldeak aurkezten 

duen balioa 11,72 da eta talde esperimentalak aldiz 9,97ko balorea aurkezten du. 

Aldea estatistikoki adierazgarria da eta %14,93koa. Eta aldi post-kritikoan kontrol 

taldeak aurkeztutako balioa 6,12 da eta talde esperimentalak 6,28ko balorea 

aurkezten du. Alde hau %2,61ekoa da eta ez da estatistikoki esanguratsua.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea 

 

Aldi pre-kritikoan bi taldeen arteko aldea %17,48koa da eta estatistikoki ez da 

esangarria. Ilunpeko taldeak aurkezten duen balioa 7,55 da eta ingurune aberastuko 

kaioletan ilunpean hazitako arratoiek 8,87. Hurrengo aldian, aldi kritikoan, 

desberdintasuna %1,53koa da, estatistikoki ez adierazgarria eta balioak 9,82 eta 9,97 

dira ilunpeko taldearentzat eta ingurune aberastua ilunpean taldearentzat hurrenez-

hurren. Eta azkenengo aldian, aldi post-kritikoa bi taldeen arteko aldea %5,90 da, 

estatistikoki ez adierazgarria eta ilunpeko taldeak 5,93ko balorea aurkezten duen 

bitartean, ingurune aberastua ilunpean taldeak 6,28 balorea aurkezten du.  
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5.2.2. Entzimei loturiko entsegu inmunoabsorbatzaile bidezko hazkuntza 

faktore endotelial-baskularraren (VEGF) azterketa 

 

Laburpena 

1- Western blotean lortutako emaitza semikuantitatiboak ELISAn isladatu dira.  

2- Baloreak antzeko zenbakiak erakusten dituzte hiru aldietan ilunpean hazitako bi 

taldeetan. Ingurune aberastuko taldeak ditu hiru aldietan balore altuenak eta aldi 

kritikoan tontor bat aurkezten du beste bi aldiekiko, pre-kritikoa eta post-kritikoa.  

3- Aldeak estatistikoki adierazgarriak dira talde esperimentalen eta kontrol taldearen 

artean aldi kritikoan.  

 

Arratoiaren ikusmen kortexeko VEGF kantitatea kuantifikatu dugu, ikusmen 

kortexeko proteina kantitate guztitik zenbat den VEGF ikusteko (emaitzak hamar 

aldiz biderkatu ditugu irakurterrezagoak egiteko). Grafikoari begiratzen badiogu (7 

Graf.), ikus dezakegu nola western blotaren kasuan ikusi dugun soslai berdina 

mantentzen den. Honako emaitzak lortu ditugu (7 Grafika; 7 Taula):  

 
7 Grafika. Ikusmen kortexeko VEGF pg / mg ikusmen kortexeko proteina kopuru totala (x 10 
eginez)  jaio ondorengo garapenean zehar aldi kritikoarekiko banatutako adinetan (Aldi Pre-kritikoa, 
Aldi Kritikoa, Aldi Post-kritikoa) baldintza desberdinetan hazitako arratoietan (Ilunpean: I, 
Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). Ardatz horizontalean 
arratoien adina eta ardatz bertikalean VEGF pg / mg ikusmen kortexeko proteina kopuru totala (x 
10 eginez). * p<0,05 talde esperimentalak kontrolarekiko. + p<0,05 ilunpeko taldea inguru 
aberastua ilunpean taldearekiko.  
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ELISA: (pg VEGF/mg ikusmen kortexeko proteina totala) x 10 + 

Desbiderapen Estandarra 
Adina K I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 21,49 + 2,31 18,88 + 5,59 -12,14 0,6536 
A. Kritikoa 32,86 + 4,92 19,85 + 2,14 -39,59 0,0349 
A. Post-Kritikoa 23,88 + 3,67 13,53 + 2,39 -43,34 0,0416 

 
Adina C EE  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 21,49 + 2,31 32,84 + 7,42 52,82 0,2132 
A. Kritikoa 32,86 + 4,92 47,70 + 4,79 45,16 0,0429 
A. Post-Kritikoa 23,88 + 3,67 27,68 + 3,88 15,91 0,4854 

 
Adina K IA-I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 21,49 + 2,31 22,69 + 5,10 5,58 0,8357 
A. Kritikoa 32,86 + 4,92 17,52 + 3,73 -46,68 0,045 
A. Post-Kritikoa 23,88 + 3,67 20,08 + 3,30 -15,91 0,3472 

 
Adina I IA-I  Dif % P 
A. Pre-kritikoa 18,88 + 5,59 22,69 + 5,10 20,18 0,6311 
A. Kritikoa 19,85 + 2,14 17,52 + 3,73 -11,73 0,5699 
A. Post-Kritikoa 13,53 + 2,39 20,08 + 3,30 48,41 0,2225 
 
7 Taula. Ikusmen kortexeko VEGF pg / mg ikusmen kortexeko proteina kopuru totala (x 10 
eginez) jaio ondorengo garapenean zehar aldi kritikoarekiko banatutako adinetan (Aldi Pre-kritikoa, 
Aldi Kritikoa, Aldi Post-kritikoa) baldintza desberdinetan hazitako arratoietan (Ilunpean: I, 
Ingurune aberastuan ilunpean: IA-I, Ingurune aberastuan: IA,  Kontrolak: K). VEGF pg / mg 
ikusmen kortexeko proteina kopuru totalaren batezbestekoa + Desbiderapen Estandarra eta 
esangarritasun estatistikoa, P.  
 

 

Ilunpea vs kontrola 

 

Aldi pre-kritikoan ilunpeko taldeak duen VEGF kontzentrazioa 18,88 

pgVEGF/mg ikusmen kortexeko proteina guztia da eta kontrol taldearena aldiz 

21,49. Bi kontzentrazioen arteko aldea %12,14 da eta aldea ez da estatistikoki 

adierazgarria. Bigarren aldian, aldi kritikoan, kontrol taldeak 32,86 kontzentrazioa 

aurkezten du eta ilunpeko taldeak 19,85, kasu honetan aldea %39,59 delarik eta 

estatistikoki adierazgarria delarik alde hau. Eta azken aldian, aldi post-kritikoan, 

kontrol taldeak 23,88 kontzentrazioa du eta ilunpeko taldeak 13,53, bien arteko 

aldea %43,34 delarik eta hau ere estatistikoki adierazgarria delarik.  
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Ingurune aberastua vs kontrola 

 

Kontrol taldearen kontzentrazioa 21,49 da eta ingurune aberastuko taldearena 

32,84 aldi pre-kritikoan. Diferentzia %52,82koa da baina ez da estatistikoki 

adierazgarria. Aldea %45,16koa da aldi kritikoan eta balioak 32,86 eta 47,70 dira 

kontrol taldearentzat eta ingurune aberastuko taldearentzat hurrenez-hurren. Eta 

aldi post-kritikoan, bi taldeen arteko desberdintasuna ez da estatistikoki adierazgarria 

eta %15,91 da. Kontrol taldearen balorea 23,88 da eta ingurune aberastuko 

taldearena 27,68.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola 

 

Aldi pre-kritikoan kontrol taldeak duen kontzentrazioa 21,49koa da eta ingurune 

aberastua ilunpean taldeak duena 22,69. Aldea %5,58 dela ikusten dugu eta hau ez 

dela estatistikoki adierazgarria.  Aldi kritikoan, kontrol taldearen balioa 32,86 da eta 

ingurune aberastua ilunpean taldearen balioa 17,52. Balio hauen arteko aldea %46,68 

da eta estatistikoki adierazgarria da. Eta aztertutako azken aldian, desberdintasuna 

%15,91 da eta estatistikoki ez da adierazgarria. Aldi honetan kontrol taldeak 

aurkezten duen balioa 23,88 da eta ingurune aberastua ilunpean taldeak aurkezten 

duena berriz 20,08.  

 

Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea 

 

Aldi pre-kritikoan ilunpekoen kontzentrazioa 18,88 da eta ingurune aberastua 

ilunpean taldekoena 22,69. Balio hauek %20,18ko aldea ematen dute. Aldi kritikoan, 

ilunpeko taldearen kontzentrazioa 19,85 da eta ingurune aberastua ilunpean 

taldearena 17,52. Azken aldian, aldi post-kritikoan, aldea %11,73n kokatzen da non 

ilunpeko taldearen balioa 13,53 den eta ingurune aberastua ilunpean taldearena 

20,08. Aztertutako hiru aldietan aldeak ez dira estatistikoki adierazgarriak.  
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Hiru aldietan, ingurune aberastuko taldeak aurkezten ditu balore altuenak beste 

talde guztiekin alderatuz (7 Taula). Aldiz, ilunpean hazitako bi taldeek kontrol 

taldeak baina kontzentrazio baxuagoak aurkezten dituzte. Eta ilunpeko bi talde 

hauek elkarren artean antzeko kontzentrazioak aurkezten dituzte bien artean 

estatistikoki adierazgarriak diren alderik ez dagoelarik.  

 

Ingurune aberastuko taldean eta kontrol taldean, igoera bat ematen da aldi 

kritikoan, ilunpean hazitako bi taldeetan ematen ez dena eta balioak aldi post-

kritikoan jeitsi egiten dira. 
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Lan honen helburua, ikusmen esperientzia desberdinek ikusmen kortexaren 

odoleztatze sistemaren garapenean eta faktore angiogeniko garrantzitsuenarengan 

(VEGF: hazkuntza faktore endotelial-baskularra) duten eragina aztertzea da. Eta 

helburu hauei aurre egiteko dentsitate baskularra aztertu dugu LEA (Lycopersicon 

esculentum) lektinarentzako odol-hodi positiboak zenbatuz, EBA (endotelioko barrera 

antigenoa) eta GluT-1 (glukosaren 1 garraiatzailea) barrera hematoentzefalikoko 

antigenoen adierazpena eta VEGF antigenoaren espresioa neurtu ditugu, ikusmen 

baldintza desberdinetan hazitako arratoietan jaio ondorengo garapenean zehar.  

 

Lortutako emaitzek adierazten dutenez, ikusmen esperientzia ezak hala nola 

ikusmen esperientzia aberats batek, aldaketak sortzen dituzte ikusmen kortexaren 

alor desberdinetan. Dentsitate baskularra aldatu egiten da eta balore handiagoak 

aurkezten ditu esperientzia aberastuan hazi diren arratoietan eta baxuagoa ikusmen 

esperientzia gabe hazi direnetan. Guzti hau, talde bakoitzean eman izan den 

VEGFaren adierazpen desberdintasunarengatik da. Eta aldaketa sakonenak batipat 

aldi kritikoan ematen dira, esperientziak eragindako berrantolaketa gorena ematen 

den aldia eta jaio ondorengo laugarren eta seigarren asteen artean kokatzen dena 

arratoiaren ikusmen kortexaren kasuan. 

  

Barrera hematoentzefalikoak garapenean zehar ezaugarri desberdinak erakusten 

ditu erabili ditugun markatzaileekiko, baina bestalde ikusmen esperientzia 

desberdinek ez dute eraginik barrerarengan.  

 

6.1. Baldintza esperimentalak 

 

a) Ikusmen sistema 

 

Lan hau burutzeko ikusmen sistema aukeratu dugu, sistema hau sistema 

sentsorialen artean erabilienetako bat da esperimentuetan. Aukeraketa honen 

zergaitia ikusmen sistemaren egituraketan oinarritzen da. Alde batetik sentimen 

hartzaile bat du, oso ondo ezagutzen den bidea da, hierarkikoki antolatutako tarteko 

guneak ditu (hauengan eragitea oso erraza delarik) eta kortexean ongi definituriko 
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area bat dauka. Bestalde, nahiko erraza da sistemaren egitura anatomikoan aldaketak 

eragin gabe ikusmen estimuluen erabateko ezabapena edo hauen areagotze bat 

lortzea animaliak ilunpean haziz edo ingurune aberastuko kaioletan haziz. Bestalde 

eta azken abantaila bezala aipatu beharra dago ikusmen kortexaren heltze prozesua 

nahiko motza dela eta hau ere positiboa da jaio ondorengo garapenaren ikerketa 

burutzeko.  

 

b) Ikertutako area 

 

Gure laneko azterteketa desberdinak ikusmen kortexean oinarritu ditugu, 

zehazki laugarren geruzan zentratu garelarik dentsitate baskularrari buruzko 

ikerketak burutzerako garaian.  

 

Ikusmen kortexean odol-hodiek duten banaketa eta antolamendua ez da 

homogeneoa. Goiko eta beheko geruzekin alderatzen badugu, laugarren geruzak 

agertzen duen odol-hodien pilaketa nabarmena da eta dentsitatean dagoen alde hau 

17. areatik 18. arearaino zabaltzen da. Talamoko nukleo genikulatu dortsal lateraleko 

ikusmen aferentziak laugarren geruzak jasotzen ditu eta hau dela eta iharduera 

sinaptiko altuagoa du honek odol emari handiagoaren beharra dakarrelarik (Tieman 

eta lag., 2004). Bestalde eta aurreko lanetan ikusi den bezala, esparru honetan 

ematen dira esperientziak sorturiko aldaketa gehienak (Bakkum eta lag., 1991). Jaio 

aurreko garapenean zehar, genikulatutik datozen aferentziak ikusmen area 

primariora (17. area) iristen dira, baina begiak ireki ostean hasten dira aferentzi 

hauek eragin handiena izaten, hain zuzen aldi kritikoa deritzon garaian eta hau 

arratoien ikusmen kortexaren kasuan, jaio ondorengo laugarren eta seigarren asteen 

artean kokatzen da. Laugarren geruzan ematen diren aldaketen eta aldi kritikoaren 

kokapenaren berri, aurrez egindako lanen bidez izan dugu (Argandoña eta Lafuente, 

1996; Fagiolini eta lag., 1994). Gainera aldi honetan aurkitu izan dira ikusmen 

esperientziarik gabe hazitako eta baldintza arruntetan hazitako arratoien arteko 

alderik haundienak (Argandoña eta Lafuente, 2000; Fagiolini eta lag., 1994).  
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Beraz, eta lehen esan bezala, dentsitate baskularraren neurketa burutu dugun 

kasu guztietan laugarren geruza sartu dugu, genikulatutik datozen ikusmen 

aferentziak bertan amaitzen direlako.  

 

c) Animalien hazkuntza baldintzak 

 

Hiru hazkuntza baldintza esperimental erabili ditugu eta baldintza kontrol bat:  

 

Ilunpeko hazkuntza 

 

Jaiotzetik heldutasunera iritsi arteko garaian ikusmen esperientzia galerazteko 

aukeratu dugun teknika, ilunpeko hazkuntza izan da. Ikusmen esperientzia 

galerazterako orduan teknika bat aukeratzeko, lehenik eta behin teknika inbasiboen 

eta teknika ez inbasiboen arteko aukeraketa bat burutu behar da. Bi teknika motak 

erabili dituzten lan asko aurki ditzakegu (Fagiolini eta lag., 1994; Iwai eta lag., 2003; 

Lee eta Nedevi, 2002; Pizzorusso eta lag., 2000); baina beste ikerketa batek argi 

erakutsi duen bezala, teknika inbasibo batek, bere kabuz eraginak izan ditzake 

ikusmen sisteman, eragin hauek esperientzia sentsorial ezak dakartzanekin batzen 

direlarik (Bedi, 1989). Guzti hauek kontuan hartuta, teknika ez inbasibo bat 

erabiltzea aukeratu dugu, honela talde esperimentalaren eta kontrolaren artean egon 

daitezkeen aldeak murriztuz.  

 

Esan berri dugun legez, aukeraturiko teknika ez inbasiboa da eta ilunpeko 

hazkuntza da (Argandoña eta Lafuente, 1996). Honetarako, haurdun dauden emeak, 

eguneko 24 orduetan zehar ilunpean dagoen gela batean sartzen dira eta kumeak 

izan ondoren, hauek ere baldintza berdinetan hazten dira jaio ondorengo 

garapenean zehar. Baldintzak, laborategiko arau orokorrei jarraikiz betetzen dira eta 

laborategiko hazkuntza arruntak dituen berdinak dira: ur eta janaria nahi adina, 

kaiola garbiketa astean bi aldiz eta kumeak amarengandik jaio ondorengo 21. 

egunean banantzen dira. Eragiketa hauek denak hala nola hiltzerako garaiko 

anestesia, ilunpean egiten dira argi gorri baten laguntzaz.  
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Hazkuntza ingurune aberastuan 

 

       Ilunpeko hazkuntzaren alderantzizko paradigma da ingurune aberastuan 

buruturiko hazkuntza, non laborategiko baldintza arruntekin alderatuz zentzuen 

estimulazioa haundiagoa den. Paradigma hau asko ikertua izan da urteetan zehar, 

baina bereiztu beharra dago eduki ditzakeen ezaugarri orokorren eta ezaugarri 

puntualen arteko desberdintasuna. Ezaugarri orokorren artean bi bereiz ditzazkegu: 

batetik ingurune aberastuko paradigma, tamaina arrunta baino handiagoa duten 

kaioletan ematen den hazkuntza da, non tamaina eta kolore desberdinetako hainbat 

objektu dauden (jostailuak, tunelak, aldapak, etab.) eta bestalde elkarbizitza eta 

erlazio sozialak sustatzen dira paradigma honi esker, zeren eta kaiola arruntetan 3-6 

arratoi artean hazten diren bitartean, ingurune aberastuko kaioletan 8-12 arratoi 

artean egoten dira (Will eta lag., 2004).   

 

Baina esan dugun bezala, ikerketa desberdinengan eragina izan dezaketen 

ezaugarri puntualak daude eta hauetan garrantzitsuena ariketa fisikoa da. 

Laurogeigarren hamarkadaren amaieran eta laurogeitamargarrenaren haseran, orain 

ingurune aberastua deritzogunari esperientzia konplexua deitzen zioten (Black eta 

lag., 1991; Sirevaag eta lag., 1988) eta ariketa fisikoko gurpila ez zuten erabiltzen. 

Ondoren etorri ziren lanetan, paradigama honek gaur egun duen izena hartu zuen, 

ingurune aberastua, baina hauetako gehienetan aurrekoekin alderatuz bazegoen 

desberdintasun bat, ariketa fisikoko gurpila sartzen zuten esperimentuan (Cancedda 

eta lag., 2004; Sale eta lag., 2004; van Praag eta lag., 2000) eta honek beste eragile bat 

gehitzen dio lehenaz gain. Gainera, ariketa fisikoak bere kabuz garunaren 

plastizitatean  eragiten du, hainbat faktorerengan eragina duelarik, besteak beste 

BDNF maila igotzen du (Cotman eta Berchtold, 2002) honela garunak IGF-1 

gehiago jasotzen duelarik eta honek animaliaren osasunaren hobekuntzan eta 

neuronen biziraupen mailan eragina du (Carro eta lag., 2000; Carro eta lag., 2001). 

Baita ere neuronen biziraupena eta hipokanpoko zelulen hazkuntza eragiten du (Cao 

eta lag., 2004; Matsumori eta lag., 2006; van Praag eta lag., 1999b).  
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Gurutzebide honetan, bi egunean behin objektuak aldatzearen alde egin dugu 

eta ariketa fisikoko gurpila ez erabiltzea erabaki dugu. Honela gure xedea, zentzuen 

estimulazioaren bidez lortzen ditugun emaitzak, ikusmenaren estimulazio zuzenari 

dagozkiola zihurtzea izan da.  

 

Hazkuntza ilunpean ingurune aberastuko baldintzetan 

 

Erabili dugun hirugarren talde esperimentala da hau, aurrez oso gutxi erabilia 

izan dena beste lanetan.  

 

Talde honen ikerketak bi helburu betetzen ditu: alde batetik hazkuntza egoera 

hauetan orain arte ikertua izan ez den baskularizazioa aztertzea eta bestalde beste bi 

talde esperimentalekiko bigarren kontrol talde gisa erabili dugu; lortzen ditugun 

emaitzak soilik ikusmen esperientzia desberdinen eragina diren hala beste faktoreren 

batek eragina duen ikusteko.  

 

Hazkuntza paradigma hau erabili duen talde bakarra dago eta beraiek lan bat 

soilik kaleratu dute. Ingurune aberastua ilunpean erabiliz, ikusmen kortex 

primarioaren iharduera elektrofisiologikoa, ikusmen-zolitasuna eta proteoglikano 

kondroitin sulfatoen antolaketa sare perineuronalean bezalako parametro 

anatomikoak aztertu dituzte (Bartoletti eta lag., 2004).  

 

d) Ikertutako adinak 

 

Ikusmen esperientzia desberdinek ikusmen kortexaren mikrobaskularizazioan 

eta VEGFaren adierazpenean duten eraginaz gain, parametro hauek guztiak jaio 

ondorengo garapeneko adin desberdinetan aztertu ditugu. Berau burutzeko, astez-

aste doan kadentzia hautatu dugu, jaio ondorengo 14. egunetik hasi (14 joe) eta jaio 

ondorengo 63. egunerarte (63 joe). Aukeratu dugun lehenengo adina, jaio 

ondorengo bigarren astearen amaiera izan da, 14. eguna (14 joe) eta adin hau 

aukeratzeko arrazoiak bi dira nagusiki: alde batetik, sistema baskular 

leptomeningeotik etorri eta garun kortexean perpendikularki sartuz, kortexeko 
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kapilar sarea osatzen duen baskularizazioaren amaiera adin honetan ematen da (Bär, 

1980) eta bestalde adin honen inguruan irekitzen dituzte begiak arratoi kumeek, data 

hau 12. egunera ere aurreratu daitekeelarik ingurune aberastuan hazitako arratoietan 

(Cancedda eta lag., 2004). Beraz honek izan behar du ikusmen esperientzien 

eraginaren azterketa egoki baterako hasera puntua. Eta 14 joe-tik aurrera kadentzia 

astez-aste jarraitu dugu 63 joe-raino. Azken adin honetan kokatzen da arratoiaren 

heldutasun puntua, heldutasunari dagozkion parametroen ikerketa desberdinek 

erakutsi bezala (Bakkum eta lag., 1991; Michaloudi eta lag., 1993).  

 

Aldi kritikoa 

 

Adin tarte horretan, badago “aldi kritikoa” deritzon denbora zati bat, zeina 

ugaztunetan esperientziak moldatzen bait du eta arratoiaren ikusmen kortexaren 

kasuan jaio ondorengo laugarren eta seigarren asteen artean kokatzen da (Fagiolini 

eta Hensch, 2000; Fagiolini eta lag., 1994; Gordon eta Stryker, 1996). Aldi kritikoa 

laugarren astearen haseran hasten da eta bertan ematen dira berrantolaketa 

sinaptikoak eragindako aldaketa bortitzenak. Adin honetatik aurrera aurkitu dira 

desberdintasunik handienak ikusmen esperientzia desberdinetan hazitako arratoien 

artean. Beraz plastizitaterik ez dago begiak irekitzen diren arte (jaio ondorengo 

bigarren astea), bere maila gorenera iristen da jaio ondorengo laugarren astean eta 

asteak pasa ahala behera egiten du.  

 

Aldi kritikoan zehar begi bat isten badiogu arratoiari, honek irekita dagoen 

begiaren aldeko menpekotasuna sortuko du eta ilunpeko hazkuntzak heldutasunaren 

atzerapena ekarriko du, horrek aldi kritikoaren luzapena dakarrelarik (Fagiolini eta 

lag., 1994). Gure taldean egin diren ikerketek erakutsi dute, ilunpeko hazkuntzak 

dentsitate baskularraren beherapena dakarrela baldintza arruntetan hazitako 

arratoiekin alderatzen baditugu eta aldaketa hauek aldi kritikotik aurrera ematen dira 

(Argandoña eta Lafuente, 1996).  

 

Beraz adin hauetan garai garrantzitsuena laugarren eta seigarren asteen artean 

kokatzen da. Laugarren astearen haseratik hazten da berrantolaketa sinaptikoaren 
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eragin handiena ematen den aldia, aldi kritikoa eta hemendik aurrera aurkitu izan 

dira desberdintasunik handienak ikusmen esperientzia desberdinak jasan dituzten 

animalietan.  

 

6.2. Ikusmen kortexeko mikrobaskularizazioaren ikerketa kualitatiboa 

 

Behin ikertu beharreko adinak eta baldintza esperimentalak hautatuta, hurrengo 

pausoa mikrobaskularizazioa azaleratzeko erabiliko dugun metodoa aukeratzea da.  

 

Baskularizazioa bi sektorek osatzen dutela esan genezake. Alde batetik 

makrozirkulazioa dugu eta hau odol-hodi handiek osatzen dute prozesu 

patologikoen bidez bakarrik alda edo eraldatu daitezkeenak (Cervos-Navarro eta 

Artigas, 1982) eta bestalde mikrozirkulazioa dugu, honek sare baskularraren %90a 

osatzen du eta bertan odol-hodi txikiak sartzen dira. Odol-hodi hauetan emango da 

ehuna eta odolaren arteko elkartrukea. Bigarren sektore honek, inguruan gertatzen 

diren aldaketei erantzunez berrantolatzeko gaitasuna gordetzen du (Black eta lag., 

1991; Sirevaag eta lag., 1988).  

 

Nerbio sistema zentraleko sare baskularraren ikerketarako, bai baldintza 

arruntetan zein kondizio esperimentaletan eta dagozkion ikerketa morfometrikoak 

burutzeko beharrezkoa da odol-hodiak argi eta garbi markatuko dituen teknika 

aurkitzea. Urteetan zehar, teknika desberdin ugari erabili izan dira xede honetarako, 

hala nola tinta txinarra (Michaloudi eta lag., 2005; Sirevaag eta lag., 1988) edo 

MERCOXa bezalako erretxinak (Duvernoy eta lag. 1983; Rodríguez-Baeza eta lag., 

2000). Odol-hodien zeharreko injekzioa teknika egokia da odol-hodi luzeak 

aztertzerako garaian, baina ez da batere egokia animali gazteen mikrobaskularitatea 

aztertzerako garaian, ez bait da kapilare guztien perfusioa lortzen erabiltzen diren 

sustantzien biskositatea dela eta. Beraz ez diogu teknika egokia dela iritzi gure 

ikerketa arratoiak jaio ondorengo 14. egunean hasten bait da. Erabili izan den beste 

teknika bat, zelula endotelialen hormetan dauden entzimez baliatuz egindako 

entzimohistokimiak izan dira. Garuneko mikrobaskularizazioaren ikerketa 

morfofuntzionala burutzeko erabili izan den entzima hauetako bat fosfatasa 
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alkalinoa izan da (Bell eta Ball, 1985; Fonta eta Imbert, 2002; Rowan eta Maxwell, 

1981). Teknika honekin emaitz onak lortu izan dira txakur eta katuetan egindako 

lanetan bai eta gizakietan ere, baina arratoietan ikusi da ez dela oso egokia, 

markaketa ez-espezifiko ugari agertzen bait da eta honek sare kapilarra egoki ikustea 

baldintzatzen du. Aldiz, badago kolinesterasen familiako beste entzima bat, sare 

kapilarraren bistaratze egoki bat baimentzen duena, butiril kolinesterasa. Entzima 

honekin lortzen den markaketa homogeneoa da, aldaketarik gabe kortexeko zona 

desberdinetan eta 5-50 µm arteko lodiera duten kapilaretara murriztua (Argandoña 

eta Lafuente, 1996). Egokia da sare kapilarra markatzeko korte lodietan. Guk aldiz 

korte finak erabili ditugu mikrobaskularizazioaren parametro desberdinak (dentsitate 

baskularra eta barrera hematoentzefalikoaren garapena) aztertzeko. Korte finak 

erabiltzeak, jarraian egindako mozketak erabiliz, mikra gutxiren baitan antigeno edo 

azukre desberdinen espresioa aztertu ahal izatea odol-hodi berberean baimentzen 

digu. Erabili izan den beste metodoetako bat antigeno desberdinen aurkako 

antigorputzena da. Hauetariko batzuk dira, VIII faktorea (Abbott eta lag., 1992), 

CD34 (Lin eta lag., 1995), RECA-1 (Moser eta lag., 2003) eta PECAM-1 edo 

laminina (Mazzetti eta lag., 2004b). Eta azkenik lektinak ditugu. Guk lektina bat 

aukeratu dugu odol-hodien dentsitatearen jarraipena burutzeko. Odoleztatze 

sistemaren morfologia ikertzeko hainbat eta hainbat lektina erabili izan dira. 

Hamarkada honetako lan batean lektina desberdinen (MAA, Maackia amurensis; 

SNA, Sambucus nigra; ConA, Canavalina ensiformis; WGA, Triticum vulgare) arteko 

konparaketa bat burutu dute garunaren, erretinaren eta miokardioaren odoleztatze 

sarea ikertzeko (Lawrenson eta lag., 2000). UEA-1 (Ulex europaeus) lektina ere oso 

erabilia izan da (Terayama eta lag., 1996).  Guk aukeratu dugun lektina ordea 

Lycopersicon esculentum (LEA) izan da. Lektina honek, zelula endotelialeko eta zelula 

adarkatuak eta ameboideoak bezela ezagutzen diren arratoiaren garuneko 

mikrogliaren parte diren, N-azetil laktosamina azukrearen hondarrekiko afinitatea du 

(Acarin eta lag., 1994). Biriketako (Bankston eta lag., 1991), trakeako (Ezaki eta lag., 

2001; Thurston eta lag., 1998), diafragmako (Porter eta lag., 1990) eta miokardioko 

(Milici eta Porter, 1991) mikrobaskularizazioaren markaketarako oso erabilia izan 

den arren, garunaren odoleztatze sarea bistaratzeko gutxitan erabili izan da. Garun 

kortexeko odol-hodietan zelula endotelialen lumenaren aldean kokatzen da eta 
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egoera fisiologiko arruntetan (Porter eta lag., 1990) zein gliosarkoma bezalako 

patologietan (Mazzetti eta lag., 2004a), odoleztatze sarearen markatzaile ezin hobea 

da.  

 

Lan honetan ikusi dugu, odol-hodien markaketa erabatekoa dela garun kortex 

osoan, bai adin guztietan zein talde esperimental desberdinetan. Eta mikrogliaren 

markaketarik ez izatea lortu dugu. Honek sare baskularraren bistaratze ezin hobea 

eskaintzen digu eta lektina honen aukeraketa onaren adibideetako bat da.  

 
Barrera Hematoentzefalikoaren ikerketa 

 

Baldintza esperimental eta adin desberdinetako arratoien 

mikrobaskularizazioaren ikerketa egiteaz gain, barrera hematoentzefalikoaren 

ikerketa ere burutu dugu adin eta baldintza esperimental desberdinetan.  

 

Nerbio sistema zentralaren endotelio baskularra barne-ingurumenaren 

homeostasia mantentzen duen egitura da. Funtzio honi, barrera hematoentzefalikoa 

(BHE) deritzogu eta ezinbestekoa da nerbio sistema zentralaren behar bezalako 

funtzionamendurako, honek neuronen ingurumenaren baldintzen kontrol zorrotz 

bat eskatzen bait du, oso sentikorra bait da gerta litezkeen ioi eta metabolitoen 

aldaketekiko. BHE plasmatik garuneruntz ematen den garraioa erregulatzen duen  

mekanismo multzo fisiko eta metabolikoek osatzen dute. Honek plasman gerta 

litezkeen aldaketen aurrean nerbio sistema zentraleko ingurumena babestuko du 

(Pascual-Garvi eta lag., 2004).  

 

Barrera hematoentzefalikoaren mekanismoekin erlazionaturik dauden eta 

endotelio baskularrean espresatzen diren bi antigeno aukeratu ditugu kasu honetan:  

 

a) EBA barrerako antigenoaren espresioaren ikerketa 

 

BHEren heltze patroia aztertzeko jaio ondorengo garapenean zehar eta 

aztertutako baldintza esperimental desberdinetan, barrera hematoentzefalikoaren 
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heltzea isladatzen duen antigorputz bat erabili dugu, EBAren aurkako antigorputza. 

EBA hiru azpiunitatez (23,5 , 25 eta 30 KD) osaturik dagoen proteina bat da. 

Barrera hematoentzefaliko funtzioa duten zelula endotelialen mintz luminalean 

kokatzen da (Sternberger eta Sternberger, 1987)  eta aldiz barrera funtziorik ez 

duten beste odol-hodi batzuek ez dute espresatzen, hala nola errai 

zirkunbentrikularrek (erdiko eminentzia, plexu koroideoa) (Rosenstein eta lag., 

1992).  

 

Oraindik ez dago argi zein den EBAren funtzioa. Ikerketa desberdinetan 

barreraren iragazkortasuna aldatzen duten patologi desberdinak erabili dituzte, hala 

nola entzefalomielitis alergikoa edo garun-lesioa (Sternberger eta lag., 1989); garun-

iskemia (Lin eta Ginsberg, 2000); garun-edema patologia (Zhu eta lag., 2001)  eta 

modelu esperimental hauetan EBAren espresioa gutxitu egiten dela edo erabat 

desagertzen dela ikusi dute patologiaren agerpenarekin batera. Eta aldiz markaketa 

hau berreskuratu egiten da patologia desagertzean eta barrera funtzioa 

berreskuratzean. Kasu hauetan oinarrituta, EBA barreraren funtzioarekin 

erlazionaturiko markatzaile funtzional baliagarri gisa definitu dute (Rosenstein eta 

lag., 1992), odoleztatze sarearen azterketarako egokia. Baita ere ikusi da EBAren 

aurkako antigorputza injektatzean, eta honela ehuneko EBA endogenoa 

blokeatzean, barrera ireki egiten dela eta HRP eta albumina pasa egiten direla 

endotelioan barrena (Ghabriel eta lag., 2000) eta honek ere lagundu izan du EBA 

barreraren funtzioaren markatzaile gisa onartua izateko.  

 

Gure emaitzek parentesi bat irekitzen dute EBAren papel biologikoaren eta 

barrera hematoentzefalikoaren inguruan duen funtzioaren aurrean.  

 

EBAren espresioa ez da aldatzen ikusmen esperientzia desberdinpean hazitako 

taldeen artean eta aldiz talde berdinen barruan jaio ondorengo garapeneko adin 

desberdinetan aldatu egiten da eta honek barrera hematoentzefalikoaren garapenak 

(EBA antigenoak barrera hematoentzefalikoaren barruan jokatzen duen funtzioari 

dagokionez) ikusmen ingurune desberdinetan ematen den hazkuntzarekin zerikusirik 

ez duela erakusten digu. Aldiz markaketak aldaketak jasaten ditu jaio ondorengo 
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adin desberdinetan. BHEren ezaugarrietako bat, jaio aurreko 18. egunetik hasita 

markatzaile makromolekularrekiko aurkezten duen iragazkortasun eza da (Olsson 

eta lag., 1968) eta EBAren espresioa aldiz jaio ondoren hasten da bistaratzen. 

Ikerketa batzuen arabera, EBA jaio ondorengo 3.-7. egunen artean agertzen da 

endotelioan eta odol-hodi guztietan espresatzen da 20. egunetik aurrera (Rosenstein 

eta lag., 1992; Sternberger eta Sternberger, 1987) , beste talde batzuen ikerketek aldiz 

espresioaren hasera jaio ondorengo 14. egunean kokatzen dute eta sare 

mikrobaskular osoaren positibitatea helduetan (Cassella eta lag., 1996). Gure kasuan, 

markaketak aldaketak jasaten ditu ikertutako lehenengo adinetatik azkenengoetara. 

14 joe-n, odol-hodi gehienak ez dute positibotasunik aurkezten EBArekiko. 

Ikerketutako hurrengo adinean berriz, 21 joe, odol-hodi gehiago dira antigeno 

honekiko positibotasuna erakusten dutenak eta 28 joe-tik aurrera iha odol-hodi 

guztiak positiboak dira, nahiz eta adin honetatik hasi eta 63 joe-rarte, lantzean behin 

odol-hodiren batek ez duen espresiorik agertzen.  

 

EBA, 1987. urtean deskribatu zen lehenengoz (Sternberger eta Sternberger, 

1987) eta ordutik ikerketa asko burutu dira EBAren espresioaren mapa bat lortzeko 

arratoiaren ehun desberdinetako eremuetan. Barrera hematoentzefalikorik ez duten 

tokietan, hala nola guruin pinealean, erdiko eminentzian, plexu koroideoan edo area 

postreman, markaketarik ez dagoela ikusi da edo baldin badago oso ahula dela eta 

zelula endotelial bakan batzuetara mugatzen dela (Rosenstein eta lag., 1992; 

Sternberger eta Sternberger, 1987). Errai batzuk, hala nola hesteek, birikek, gibelak, 

tiroideak eta pankreasak ez dute barrera funtziorik eta EBA antigenoaren espresio 

zantzurik ere ez dute agertzen (Sternberger eta Sternberger, 1987). Nerbio optikoko 

eta erretinako odol-hodi batzuetan ageri da (Lawrenson eta lag., 1995a), baita irisean 

(Lawrenson eta lag., 1995b; Rosenstein eta lag., 1992) eta bizkarmuinean ere 

(Sternberger eta Sternberger, 1987; Sternberger eta lag., 1989). Odol-hodi pialek ere 

erakusten dute EBAren espresioa (Cassella eta lag., 1996; Cassella eta lag., 1997). 

Odol-hodi hauek kortexeko hodien nolabaiteko antza dute, kortexarekin eta 

astrogliarekin zuzeneko erlazioa bait dute. Gure kasuan, kortexean markaketa 

aurkitzeaz gain, guruin pinealean ere aurkitu dugu EBAren espresioa. Guruin 

pineala, errai zirkunbentrikularra da, area postrema, erdiko eminentzia, 
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neurohipofisia, errai subfornikala eta lamina terminala bezala (Ballabh eta lag., 2004) 

eta bere iharduera jariatzailea dela eta BHE funtziorik ez du. Guk EBA espresatzen 

dela ikusi dugu guruin pinealeko odol-hodietan. Aurrez eginiko ikerketa batzuetan 

ere ikusi da, plexu koroideoko, gongoil trigeminaleko eta guruin pinealeko zenbait 

odol-hodi positiboak direla nahiz eta espresioa oso ahula izan (Sternberger eta 

Sternberger, 1987). Gure kasuan aldiz, aurkitu dugun markaketa orokorragoa da eta 

guruin honen odol-hodi gehienetan ematen da, gainera markaketa argi eta garbia 

delarik.  

 

Guzti honek, EBAk aurkezten duen sistemari buruzko galdera interesgarri asko 

zabaltzen dizkigu. Bere esanahi estrukturalari buruzko eta modelazioari buruzko 

galderak, zeinak merezi duten etorkizuneko ikerketen jatorri izatea.  

 

b) GluT-1 glukosa garraiatzailearen espresioaren ikerketa 

 

Barrera hematoentzefalikoaren ikerketarako erabili dugun bigarren antigenoa 

GluT-1 da.  

 

Glukosa, garunaren energia iturri nagusia da eta honek bere funtzio fisiologikoak 

betetzeko ezinbestekoa du. Glukosa eta oxigeno behar altu hauek neuronen eta 

zelula glialen eskaera metabolikoarekin erlazionaturik daude. Garuna zirkulazio 

sistemikoarengandik babestua dago, barrera hematoentzefalikoa deritzon funtzioari 

esker eta hau odoleztatze sarearen endotelioan kokatzen da. Garunean, glukosaren 

garraioa ez da beste leku batzuetan ematen den bezela difusio erraztuaz ematen 

baizik eta glukosak barrera zeharkatu behar du ondo erregulatutako mekanismo bati 

esker. Honela, glukosaren homeostasiak berebiziko garrantzia du garunaren 

funtzionamendu eta garapenean. Garraio hau glukosaren garraiatzaile famili bati 

esker ematen da, GluT garraiatzaileak. Famili hau, 7 proteina glukosa garraiatzailek 

osatzen dute eta hauek GluT-1 eta GluT-7 bitartean izendatzen dira (Dobrogowska 

eta Vorbrodt, 1999; Vannucci eta lag., 1997). 
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Garunean gehien aurkitzen diren garraiatzaileak GluT-1 eta GluT-3 dira. GluT-1 

da giza eritrozitoen mintzeko proteina ugariena eta barrera hematoentzefalikoa 

duten ehunetan aurki dezakegu (Pardridge eta lag., 1990).  

 

GluT-1 barrera funtzioa duten odol-hodien glukosa garraiatzaile garrantzitsuena 

da. Garuneko funtzio gehienak glukosari esker eramaten dira aurrera eta GluT-1 da 

garunera doan glukosaren %90aren garraioaren erantzulea. Bi isoforma desberdin 

aurkitu dira garunean; bata 55 KDetakoa, mikrobaskularizazioko zelula endotelialen 

mintz plasmatikoan kokatua (Cassella eta lag., 1996; Vannucci eta lag., 1997) eta 

bestea zelula neuraletan espresatzen den 45 KDetako isoforma (Vannucci eta lag., 

1997).  

 

BHEren zeharreko glukosaren garraioa endotelio baskularreko lotura hertsiekin 

batera ematen da. Arratoiaren garuneko zelula endotelialek jaio aurreko 16. egunetik 

aurrera ageri dute barrera funtzioa. Nahiz eta jaio aurreko 11. egunetik aurrera 

GluT-1aren RNAm aurkitu izan den (Vannucci eta lag., 1997) bere markaketa jaio 

aurreko 16. egunetik aurrera deskribatu izan da (Cassella eta lag., 1996).  

 

Pentsatu izan da, garuneko atal desberdinek duten iharduera desberdintasuna 

dela eta, honek GluT-1aren espresioan desberdintasunak sor ditzakeela, baina ikusi 

da ez dela desberdintasun handirik kortexeko, hipokanpoko eta zerebeloko GluT-1 

aren espresioan. GluT-1aren inmunoespresioa asimetrikoa da garunean. Batzuetan 

zelula endotelialen lumen aldean agertzen da eta besteetan alde abluminalean. Bi 

distribuzio hauen arteko aldea 1:3 proportzioan kokatu dute zenbait lanek 

(Dobrogowska eta Vorbrodt, 1999).  

 

Garraiatzaile honen espresioa barrera funtzioa duten garuneko atal 

desberdinetan ikusi izan da eta aldiz ez da espresiorik aurkitu errai 

zirkunbentrikularretan (guruin pineala, ...) (Orte eta lag., 1999; Zeller eta lag., 1996). 

Datu hauek guk aurkitu dugun markaketa patroiarekin bat datoz. 14 joe-tik hasita 

garapeneko gainontzeko adinetan markaketa erabatekoa eta homogeneoa dela ikusi 
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dugu kortexeko odol-hodi guztietan. Eta aldiz guruin pinealeko odol-hodietan 

espresiorik ez dela ematen ikusi dugu.  

 

c) Barrerako bi markatzaileen ko-lokalizazioa 

 

EBAren markaketari dagokionez, hainbat galdera airean daudela ikusi dugu, 

besteak beste 63 joe-ko arratoien odol-hodietan EBAren espresio eza aurkitu bait 

dugu, nahiz eta adin honetan barrera funtzioa erabat ezarria egon. Beste lan 

batzuetan ere, antigeno honen markaketa berezia ikusi izan dute, hala nola testikulu 

barrera duten arratoi arren testikuluko zelula endotelialetan (Ghabriel eta lag., 

2002a).  

 

Guzti hau argitu nahian, mikroskopia konfokala erabili dugu barrera 

funtzioarekin erlazionaturiko bi antigeno hauen ko-lokalizazioa burutzeko. Hau 

eginez ikusi dugu nola GluT-1aren espresioa agertzen duten odol-hodi batzuk ez 

duten EBArekiko espresiorik aurkezten. Nahiz eta biak barreraren funtzioarekin 

loturiko antigenoak izan, barrera hematoentzefalikoarekin erlazionatuta dauden 

hainbat parametro fisiko nahiz fisiologiko desberdinekin loturik egon daitezke. 

Guzti honek eta batipat EBAren espresioak, lan gehiagoren beharra eskatzen du, 

barreraren funtzioaren markatzaile gisa balio duen edo ez erabakitzeko eta gure 

kasuan BHEren garapenaren markatzaile gisa erabilia izan daitekeen jaio ondorengo 

garapenean zehar.  

 

EBAren markaketan ematen den alde handiena jaio ondorengo 14. eta 21. 

egunen artean ematen da. Honek erakusten digu EBAren espresioa eta funtzioa ez 

daudela esperientziarekin loturiko kapilareen plastikotasunarekin erlazionatuta, zeren 

eta EBAren espresioa aldi kritikoaren aurretik finkatzen bait da eta aldiz garai 

honetan ematen dira aldaketa gehienak plastikotasun kapilarrari dagokionez.  

 

Beraz barrera hematoentzefalikoaren garapen eta madurazio prozesuak oso 

korapilotsuak dira berau osatzen duten sistema fisiko (zelula endotelialak, perizitoak, 

lamina basala eta astrozitoen oinak) zein fisiologiko (barreran zeharreko 
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garraiatzaileak) konplexuengatik eta garapen erritmo desberdinak ditu osagai 

bakoitzarentzat. Kapilarea iragazgarri izatetik iragaztezin izaterako trantsizioak 

aldaketa pila bat dakartza berarekin (Risau eta Wolburg, 1990). Aldaketa guzti hauek 

barreraren heltzea eragingo dute zeina arratoien kasuan guztiz heldua den jaio 

ondorengo 24. egunetik aurrera (Schulze eta Firth, 1992). Glukosaren 1 

garraiatzailea (GluT-1) (Cassella eta lag., 1996) edo gamma-glutamil transpeptidasa 

(DeBault eta Cancilla, 1980) garraiatzaileak adibidez, jaio aurreko garaian agertzen 

dira. Lotura hertsiak ere jaio aurreko 15. egunean deskribatuak izan dira (Schulze eta 

Firth, 1992) non jakina den NSZak barrera funtzioa duela proteinentzat (Abbot, 

2005). EBAren espresioa aldiz, jaio ondorengoa da eta barrera 

hematoentzefalikoaren madurazio kadentziaren antzerako denbora kadentzia 

agertzen du. Ikusi dugu jaio ondorengo 14. egunean espresioa urria dela, 21. 

egunean handitu egiten da eta 28. egunerako odol-hodi gehienek markaketa 

erakusten dute antigeno honekiko eta barrera hematoentzefalikoaren erabateko 

garapena ere 24. egunean ematen da. Hala eta guztiz ere, adin honetatik aurrera 

odol-hodi negatiboak daude kondizio fisiologiko arruntetan, non barreraren 

funtzioa erabat osoa den.  

 

      Talde esperimental desberdinak konparatzen baditugu aldiz, barreraren 

funtzioarekin loturiko bi markatzaileen espresioan ez dugu alderik aurkitu. Honek 

zera adierazten digu, barreraren madurazioa soilik angioarkitektonikoa dela. Honek 

bat egiten du, proliferazioa baskularrak (gure kasuan dentsitate baskularrak 

isladatzen duena) eta BHEren garapenak bide desberdinak dituztela esaten duen lan 

batekin (Risau eta Seulberger, 1990).   

 

6.3. Ikusmen kortexeko dentsitate baskularraren ikerketa kuantitatiboa  

 

Ikusmen esperientzia desberdinek kortexaren mikrobaskularizazioan dituzten 

eraginak aurrez eginiko lanetan aztertuak izan dira, hala nola ilunpeko hazkuntzak 

duen eragina (Argandoña eta Lafuente, 1996) edo ingurune aberastuak duen eragina 

jaio ondorengo garapenean (Sirevaag eta lag., 1988). Bestalde, gure ikerketan, 
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ikusmen esperientzi desberdinek ikusmen kortexeko dentsitate baskularrean duten 

eragina astez-aste ikertu dugu, jaio ondorengo bigarren astetik hasiz, non arratoiek 

begiak irekitzen dituzten (Fagiolini eta lag., 1994), eta jaio ondorengo 

bederatzigarren asterarte non arratoiak helduak diren. Eta dentsitatearen 

kuantifikazioa burutu dugu baskularitatearen markatzaile desberdinekiko, LEA, 

EBA eta GluT-1. Gure kasuan, teknika desberdinek eragindako arazoak ekiditeko, 

azterketa kuantitatiboak materiale berdinean egin ditugu, jarraian eta txanda berean 

egindako sekzioetan.  

 
Ikerketa kuantitatiboa LEA lektina erabiliz 

 

Gure emaitzek, alde nabarmenak erakusten dituzte ikusmen kortexeko dentsitate 

baskularrari dagokionez ikusmen esperientzia desberdinetan hazitako arratoietan, 

ikusmen esperientzi ezean eta ikusmen esperientzia areagotzen duten ingurunetan.   

 

Orokorrean, areako odol-hodi kopuruak balore baxuagoak aurkezten ditu 

ilunpean hazitako taldean talde kontrolean baino eta ingurune aberastuan hazitako 

arratoiek balore handiagoak erakusten dituzte gainontzeko taldeekin alderatuz. 

Aldeak jaio ondorengo 28. egunetik aurrera hasten dira estatistikoki esanguratsuak 

izaten, aldi kritikoarekin batera, ikusmen kortexeko berregituraketa sinaptikoarengan 

ematen den plastikotasun handiagoa dagoenean. Ilunpeko taldeak, 28. egunetik 

aurrera, kontrol taldeak baina balore txikiagoak aurkezten ditu eta tendentzi hau 63. 

egunerarte mantentzen da. Alde handienak 28. eta 42. egunetan ematen dira, bi 

adinak aldi kritikoaren bornean daudelarik, gailurrean 28. egunean eta aldi 

kritikoaren amaieran 42. egunean (Fagiolini eta lag., 1994). Dentsitate baskular 

baxuago hau erakusten duten datuak bat datoz aurretik egindako lan batzuekin, non 

ikusi den ikusmen kortexeko molde baskularra ez dela abiadura berdinean garatzen 

ilunpean hazitako arratoietan eta kondizio arruntetan hazitako arratoietan 

(Argandoña eta Lafuente, 1996). Aurkako egoeran, ingurune aberastuan hazitako 

arratoiek dentsitate baskular altuagoa erakusten dute beste talde guztiekin alderatuz 

eta aldeak 28. egunetik aurrera hazten dira, aldeak ikertutako azken adineraino 

mantentzen direlarik. Aldeak orokorrean handiagoak dira ilunpeko taldeak talde 
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kontrolarekiko erakusten duen aldearekin konparatzen baditugu. Alde hau kasu 

honetan %10 inguruan kokatzen da.  

 

Hala eta guztiz ere bi emaitz berri aurkitu ditugu lan honetan. Alde batetik, 

ingurune aberastuak sortzen dituen aldeak ilunpeko hazkuntzak sortzen dituenak 

baina astebete lehenago agertzen dira (alde hauek estatistikoki esangarriak dira 

ingurune aberastuko arratoietan 28. egunetik aurrera eta ikusmen esperientzi ezak 

sortzen dituen aldeak 35. egunetik aurrera dira estatistikoki esangarriak). Eta 

bestalde, ikusmen esperientziaren areagotzeak sortzen duen dentsitate baskularraren 

gaineko eragina, ilunpeko hazkuntzak sortzen duenaren bikoitza da.  

 

Emaitz honi, orain arte ikertu gabe zegoen ingurune aberastuan ilunpeko 

kondiziotan taldearen emaitzak gehitu behar dizkiogu. Talde honetako dentsitate 

baskularrak ilunpean hazitako arratoien dentsitate baskularraren antzerako baloreak 

erakusten ditu. Ilunpean hazitako bi taldeen dentsitate baskularraren patroiek 

antzerako ibilbidea erakusten dute eta bien artean ez dago estatistikoki adierazgarria 

den alderik. Honek erakusten digu, guk erabili dugun ingurune aberastuaren 

paradigman lorturiko emaitzak, ikusmen esperientziaren areagotzearekin soilik 

daudela lotuta eta beste inongo faktorek ez duela eraginik emaitzetan, hau da, erabili 

dugun paradigma soilik sentsoriala da eta ikusmenari dagokiona. Ez dago kanpoko 

faktoreen eraginik, hala nola ariketa fisikoarena. Bestalde, ingurune aberastua 

ilunpean talde esperimentala erabili duen lan bakarrean (Bartoletti eta lag., 2004) 

ikusi dute talde honetan plastikotasun neurala areagotu egiten dela, memoria 

handituz eta ilunpeko hazkuntzak sor ditzakeen eraginak berreskuratu egiten direla 

heltze fisiologikoari eta ikusmen konexio kortikalei dagokienez. Paradigma honen 

menpean hazitako arratoiek, laborategiko baldintza arruntetan hazitako arratoien 

balore berdinak erakusten dituzte. Bi lanen arteko alde hauen esplikazioetako bat 

ariketa fisikoa egiteko gurpilean egon daiteke. Guk gurpil hau ez erabiltzea erabaki 

dugu Bartolettiren lanean ez bezala, aurreko lanetan ikusi den bezala, ariketa fisikoak 

eragin zuzena bait du garunaren plastikotasunean eragina duten zenbait 

faktorerengan (Carro eta lag., 2000; Carro eta lag., 2001; Cotman eta Berchtold, 

2002).  
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Ikerketa kuantitatiboa EBA antigenoa erabiliz 
 

Nahiz eta ikertutako lehen bi adinetan (14 joe eta 21 joe) EBAren kasuan 

LEAren kasuan baina odol-hodi positibo gutxiago aurkitu ditugun, ondoren ematen 

den patroi baskularra LEAk erakusten duenaren berdina da. Balore handienak 

ingurune aberastuan hazitako arratoiek erakusten dituzte eta aldiz ilunpean hazitako 

bi taldeek erakusten dituzte balore txikienak.  

 

Ikerketa kuantitatiboa GluT-1 antigenoa erabiliz 

 

GluT-1aren markaketaren kasuan, odol-hodi guztiak markatzen dira adin eta 

kondizio guztietan, eta dentsitate baskularrak erakusten duen tendentzia LEAren 

kasuan ikusi dugun berbera da adin eta egoera esperimental desberdin guztiekiko.  

 

EBA negatiboak 

 

EBA positiboak diren odol-hodien dentsitatea neurtu dugu talde esperimental 

desberdinetan jaio ondorengo garapenean zehar eta ikusi dugun joera aurrez 

LEArekin ikusitako berdina izan da, hau da, ikusmen esperientzia aberatspean hazi 

diren arratoiek dute dentsitate baskularrik handiena eta aldiz ilunpean hazitako 

arratoiek dute dentsitate baskularrik baxuena. Nahiz eta egoera esperimental 

desberdinek ez duten eraginik EBAren espresioarengan, ez da berdina gertatzen 

adinarekin. Hau argi eta garbi ikus dezakegu, LEArentzako eta EBArentzako 

positibo diren odol-hodi kopurua konparatzen badugu kasuz-kasu eta jarraian 

egindako korteetan. Lortzen dugun zenbakia, EBArentzako negatiboak diren odol-

hodi kopuruarena da. Bertan ikus dezakegu talde esperimental desberdinen artean ez 

dagoela alde esangarririk, ez ilunpean hazitako arratoien eta talde kontrolaren artean 

ezta ikusmen esperientzia aberastuan hazitako arratoien eta talde kontrolaren artean. 

Aldeak esanguratsuak dira soilik jaio ondorengo bigarren astean eta alde hauek ez 

dira estatistikoki esangarriak jaio ondorengo hirugarren astetik aurrera nahiz eta 

alderik badagoen portzentaietan.  

 

 146



                                                                                                             6. Eztabaida 

Taldeen arteko desberdintasun eza eta markaketaren bilakaera adinean zehar 

gutxitik askora joateak erakusten digu EBA garapenean zehar heltzen dela ikusmen 

esperientzi desberdinen eraginik gabe.  

 

6.4. VEGFaren espresio maila arratoiaren ikusmen kortexean  

 

LEAren bitartez dentsitate baskularra aztertu ondoren eta EBA eta GluT-1 

antigenoen inmunoespresioa ikertu ondoren, hurrengo pausoa angioarkitekturaren 

garapenean eta dentsitate baskularraren plastikotasunean eragin gehiena duen 

antigenoaren espresio maila aztertzea izan da.  

 

Izaki bizidun zelulanitz batek bere garapenerako eta mantenurako oxigenoa eta 

elikagaiak helaraziko dizkion odoleztatze sistema eraginkor bat behar du. 

Horretarako beharrezkoa da egoki zuzenduriko odoleztatze sare bat izatea. Honek 

oinarrizko bi mekanismo ditu bere garapenerako. Bata genetikoki kodetua, 

baskulogenesia deitua (Risau eta Flamme, 1995) eta ehunen behar metabolikoen 

eraginek erasaten ez diotena eta eta angiogenesia (Folkman eta Shing, 1992; Plate, 

1999; Risau, 1997) deituriko bigarren bat, zeina ehunen behar metabolikoen arabera 

garatuko den baskulogenesian sorturiko sare primariotik abiatuz. Angiogenesian 

zehar, alboko ehunek hainbat seinale zuzen eta ez-zuzen sortuko dituzte, zelula 

endotelialei odol-hodi berriak sortzeko beharra erakusteko. Oxigeno eta elikagai 

murrizpen edo falta baten ondorioz ehunek angiogenesi faktoreak jariatuko dituzte, 

honela odoleztatze sarea zabaldu ahal izango da eta behar adinako energia iturria 

lortuko dute honenbestez ehunek. Seinale hauen eragile izan daitezkeen egoerak 

anitzak dira, adibidez: hipoxia, glukosa falta, ehunen homeostasia erregulatzen duten 

hormonen alterazioren bat edo zelulen hazkuntza ezohiko bat (tumoreak kasu). 

Egoera honetan, faktore angiogeniko hauek beharrezko den egoera ezarriko dute. 

1996an, Risauk faktore hauek izan behar dituzten ezaugarri zerrenda bat ezarri zuen 

(Risau, 1996):  
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- Angiogenesi prozesua ematen denean bertan egon behar dute. Helduetan eta 

baldintza arruntetan, angiogenesi prozesurik ez dagoenean, faktore hau ez da 

present egon behar edo inhibitzaileren bat agertu beharko da.  

 

- Bere diana diren zelula endotelialetaraino barreiatu behar da eta han bere 

hartzaileetara lotu. Eta faktorearen mailaren igoera batek edo espresio handiago 

batek odol-hodi berrien sorrera bultzatu behar du.  

 

- Faktore hau indargabetzen bada, angiogenesia gelditu egin beharko da.  

 

Baldintza guzti hauek betetzen dituen hautagaia hazkuntza faktore endotelial-

baskularra (VEGF) da. Hipoxiak erregulatzen du, berehala jariatzen dute zelula 

ekoizleek, zelula endotelialetan hartzaile espezifikoak ditu eta bere edo bere 

hartzaileen aktibitatea indargabetzen bada angiogenesiak ez du aurrera jarraitzen.  

 

Nahiz eta VEGFak baldintza guzti hauek betetzen dituen, batzuetan arauak 

hausten ditu eta Risauk esandakoaren aurka jotzen du. Adibidez, VEGF edo 

hartzaileetakoren baten espresioa aurkezten duten zenbait ehunek ez dute 

angiogenesirik aurkezten, plexu koroideoko zelula epitelialak kasu. Guzti honen 

atzetik dago angiogenesi prozesua ez dela soilik molekula baten ardura, baizik eta 

molekula pila batek hartzen dute parte bertan, nahiz eta aktore garrantzitsuena 

VEGFa den (Risau, 1996).  

 

Beste faktore asko ere ikertuak izan dira angiogenesian joka dezaketen papera 

ezagutzeko. Gehien ikertua izan denetako bat, fibroblastoen hazkuntza faktorea 

(FGF) izan da. Molekula honen kasuan ikusi izan da gainespresio batek ez duela 

baskularitatearengan eraginik (Riley eta lag., 1993) eta aldiz VEGFak badu eraginik 

(Flamme eta lag., 1995).  

 

Beraz, VEGF/VEGFhartzaile sistema da angiogenesiaren balizko  

erregulatzailea eta harreman estua agertzen du bai angiogenesi arruntarekin zein 

angiogenesi patologikoarekin (Ferrara, 2004; Ferrara eta Davis-Smyth, 1997).  
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VEGFari buruz eta garunaren garapenean duen bilakaerari buruz egin diren 

aurreko lanetan teknika desberdinak erabili dituzte bere ikerketarako. Ogunshola eta 

lagunek, inmunohistokimia, in situ hibridazioa eta western blota bezalako teknikak 

erabili zituzten (Ogunshola eta lag., 2000). Ng eta lagunek aldiz RPA 

(erribonukleasen babes saiakera) erabili zuten (Ng eta lag., 2001) eta Adris eta 

lagunek aldiz denbora errealeko PCRa erabili zuten (Adris eta lag., 2005).   

 

Gure kasuan korte lodietan burututako inmunohistokimia bidez bere espresioa 

kualitatiboki aztertzea pentsatu genuen. Teknika hau erabiliz ikusi genuen ez zegoela 

alde nabarmenik begi-bistaz lagin batetik bestera eta baldintza esperimental batetik 

edo adin batetik bestera eta VEGFaren espresioa ez dela soilik zelula mota batetara 

mugatzen. Espresioa garapenean zehar aldatzen da eta bere erregulazioa zelula talde 

desberdinek kontrolatzen dute, hala nola neuronek eta zelula glialek (astrozitoek). 

Gure kasuan ikusi dugu astrozitoek eta zelula endotelialek espresatzen dutela 

VEGFa. In vitro eginiko lanetan, ikusi izan dute hipoxiak VEGFaren espresioa 

eragiten duela zelula desberdinetan, makrofago, perizito, muskulo leuneko zelula 

baskular eta astroglian. Beste lan batean (Ogunshola eta lag., 2000) ikusi da 

inmunohistokimia bikoitz bidez GFAP/VEGF eta NeuN/VEGF erabiliz 

VEGFaren espresioa aldatu egiten dela garapenean zehar bai baldintza arruntetan 

hazitako arratoietan bai arratoi hipoxikoetan ere. Normoxian VEGF espresioa 3 joe-

an neuronetan kokatzen da eta ez glian, eta banaketa hau aldatzen doa 8 joe, 13 joe, 

24 joe adinetan, non VEGF gehiena glian espresatzen den. Hipoxia kasuetan gauza 

berbera gertatzen da, baina banaketa ez dago hain argi, espresioa bi zelula 

multzoetan ematen bait da. Baita ere, argi eta garbi ikusi dute gure kasuan bezala, 

astrogliak odol-hodiak inguratzen dituela, ezin delarik ongi antzeman VEGFaren 

espresioa zelula endotelialetan ematen den edo aldiz astrozitoen oinak diren espresio 

hori dutenak. VEGFaren espresioa astrozito eta zelula endotelialetan ematen dela 

ikusi ondoren, proteinak neurtzeko teknikak erabiltzea pentsatu genuen VEGF 

maila neurtzeko talde eta egoera esperimental desberdinetan. 

 

 149



                                                                                                             6. Eztabaida 

       Horretarako lehenbizi proteina lisatu bat lortu genuen eta bertan VEGFa 

zegoela zihurtatzeko western blota erabiltzea pentsatu genuen, ondoren gure laginen 

VEGF maila neurtu ahal izateko kuantifikazio tekniken bidez.   

 

VEGF geneak isoforma desberdinak sortzen ditu moztitsasketa desberdinen 

arabera eta hauen artean 164 isoforma (165a gizakietan) da iharduera mitotiko 

bortitzena aurkezten duena (Ferrara eta Davis-Smyth, 1997) eta garunean ugariena 

da. Zehazki garunean dagoen VEGFaren %80a osatzen du isoforma honek eta 120 

eta 188 isoformen artean banatzen dute geratzen den %20a (Ng eta lag., 2001). 

Beraz, isoforma hau da guk ikertzea pentsatu duguna.  

 

Lortutako proteina lisatuan VEGF bazegoela ikusi ondoren, western bloteko 

banden semi-kuantifikazioa egitea pentsatu genuen, dentsitate optiko erlatiboa 

neurtuz. Dentsitate baskularra aldi kritikoarekiko hiru taldetan banandu dugun 

bezala, VEGFaren kuantifikazioa ere era berean egin dugu, aldika. Emaitzetan ikusi 

ahal da, VEGF kantitatea aldi desberdinetan aldatu egiten dela. Taldeka espresio 

desberdina ikus dezakegu aldi bakoitzean, baina orokorrean ikusten den joera 

honakoa da: aldi kritikoaren aurretik VEGF maila baxuagoa da, ondoren igo egiten 

da aldi kritikoan zehar (batipat ingurune aberastuko taldean eta baita neurri 

txikiagoan ere kontrol taldean) eta ondoren baloreak berriro ere jeitsi egiten dira aldi 

kritikoaren ondoren. Ilunpeko taldeetan aldiz, aldeak badaude hiru aldien artean 

baina alde hauek oso txikiak dira eta estatistikoki ez dira esangarriak ez beraien 

artean ezta talde kontrolarekiko ere.   

 

Dentsitate optiko erlatiboa neurtuz lortu ditugun emaitz hauek semi-

kuantitatiboak dira eta bat datoz ondoren ELISA teknika erabiliz lortu ditugun datu 

kuantitatiboekin. Hauetan joera berbera ikusi dezakegu, baina kasu honetan teknika 

kuantitatibo bat erabiliz. Aldi pre-kritikotik hasiz ingurune aberastuan hazitako 

arratoien VEGF maila altuagoa da beste taldeekin alderatuz, nahiz eta aldeak ez 

diren estatistikoki esangarriak. Aldi kritikotik aurrera agertzen dira alde 

esanguratsuak. Balore altuenak ingurune aberastuko taldeak aurkezten dizkigu eta 
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baxuenak ilunpean hazitako bi taldeek. Eta aldi post-kritikoan talde guztietako 

baloreak berriro jeitsi egiten dira eta aldi pre-kritikoko baloreekin parekatzen dira. 

Guzti hau kontutan hartuz, bi datu garrantzitsu lor ditzakegu:  

 

 

- Alde batetik ingurune aberastuko taldeak aurkezten ditu alde handienak aldi 

kritikoa eta aurreko eta ondorengo aldiekin. Honek adierazten digu, ikusmen 

esperientziaren eragina nabarmena dela VEGFaren espresioan eta eragin hau aldi 

kritikoa deritzon denbora leihoan ematen dela, berregituraketa sinaptikoak indar 

handiena duen garaian.  

 

- Bestalde, ilunpean hazitako taldeek ez dute alderik euren artean, honek argi eta 

garbi erakusten duelarik lortutako balioak soilik ikusmen esperientzia desberdinen 

kontu direla. Bi taldeek ez dute elkarren arteko alde handirik jaio ondorengo 

garapeneko aldi desberdinetan, VEGF maila antzera mantentzen delarik hiru 

etapetan.  

 

 

Emaitz guzti hauek batzutan kontraesanak topatzen dituzte bibliografian eta 

beste batzutan aldiz antzeko emaitzak. Ogunshola eta lagunek, inmunohistokimia, 

western blota eta in situ hibridazioa erabiliz ikusi dute arratoiaren kortexaren 

garapenean zehar VEGF maila igo egiten dela eta igoera honek zerikusia duela 

kortexeko angiogenesiaren progresioarekin (Ogunshola eta lag., 2000). Beste 

ikerketa batzuetan aldiz ikusi izan dute VEGF eta VEGF164 isoformaren maila ez 

dela aldatzen garunaren jaio ondorengo garapenean zehar (Ng eta lag., 2001). Aldiz, 

beste lan batean ikusi dute VEGF164 maila bikoiztu egiten dela 5joe-tik 15joe-ra eta 

konstante mantentzen dela helduetan (Adris eta lag., 2005). Alde hauen arrazoietako 

bat izan daiteke teknika desberdinak erabili dituztela bi lanetan eta PCRa, RPAa 

baina sentikorragoa dela (Sambrook eta Rusell, 2001).  
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6.5. Angiogenesia, plastikotasun kortikala eta VEGFa: oraina eta geroa  

 

Angiogenesia, lehendik dauden odol-hodietatik sortzen diren odol-hodi berrien 

prozesua da eta estuki erregulatua dago. Odoleztatze sarearen berregituraketa batek 

garapenean zehar, garunaren garapen egokirako beharrezkoa den eta ongi 

giltzatutako prozesu baten beharra du eta angiogenesian parte hartzen duten eta 

garrantzitsuak diren faktoreen ezagutzak berebiziko garrantzia du zenbait lesio eta 

gaitzetan sor daitezkeen garuneko baskularizazioaren aldaketak ulertzeko. Endotelio 

baskularreko hazkuntza faktorea (VEGF) zelula endotelialen mitogenoa da (Ferrara 

eta lag., 2003). Nahiz eta prozesu honetan parte hartzen duten indar guztiak ez diren 

zehatz-meatz ezagutzen, VEGFa da angiogenesian, garuneko baskularizazioaren 

mantenuan eta iragazkortasunean garrantzi handiena duen faktorea (Neufeld eta lag., 

1999). Zitokina honen jariatzea hipoxiak eragindako faktoreak (HIF-1) (Neufeld eta 

lag., 1999; Shweiki eta lag., 1992) kontrolatzen du. Aurrez eginiko ikerketek hipoxia 

eta HIF-1 erlazionatzen dituzte VEGF mailaren igoera batekin. Garuneko iskemia 

orokorrean, in vivo burututako lanetan ikusi da hipoxiak VEGF espresioa handitzen 

duela neuronetan (Jin eta cols., 2000c; Manoonkitiwongsa eta lag., 2004); HIF-1α da 

VEGF jariatzearen eragile nagusia tumoreen kasuan (Fang eta lag., 2001).  

 

Hipoxiak eraginiko zitokina honen igoera batek, dentsitate baskularraren igoera 

dakar (Ogunshola eta lag., 2000) eta kanpotik zitokina hau hornitzeak ere eragin 

berbera dauka (Krum eta lag., 2002).  

 

Bestalde, tasa metabolikoa iharduera elektrikoarekiko zuzenki proportzionala da 

(Sokoloff, 1999) eta leku bateko ihardueraren igoera puntual batek odol-hodien 

dilatazioa eragiten du eta ondorioz odol fluxuaren igoera (Zonta eta lag., 2003). 

Neuronen ihardueraren igoera jarraitu batek, kapilare berrien sorrera estimulatzen 

du (angiogenesia), hau leku konkretu hortako hipoxia egoera bat sortzen delako 

ematen da, iharduera igotzean, eskari metabolikoa ere igo egiten bait da eta odol-

fluxuak berma lezakeen baina oxigeno eta glukosa behar gehiago sortu delako. 

Hipoxia egoera honek VEGF transkripzioa eragiten du zeinak kapilaretako zelula 

endotelialak mitosira bultzatzen dituen, zelula berriak sortuz eta ondorioz kapilare 
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gehiago behar metabolikoei aurre egin ahal izateko. Hipoxiak VEGFaren 

espresioaren igoera eta kapilare dentsitatearen igoera sortzen ditu bai erretinan eta 

bai garunean (Ogunshola eta lag., 2000; Stone eta lag., 1995). Neuronen aktibitateak 

eta hipoxiak VEGFaren espresioaren igoera dakarte eta ondorioz angiogenesi 

prozesua garunean.   

 

Lan honetan ikusi dugu, jaio ondorengo garapenean zehar eman daitekeen 

VEGF espresioaren aldaketak eragina duela dentsitate baskularrean, zelula 

endotelialen mitogeno garrantzitsuena eta angiogenesiaren funtsezko arduraduna 

delako. Ikusmen esperientziaren areagotze batek, ikusmen kortexeko iharduera 

sinaptikoaren gorakada dakar, ondorioz oxigeno eta elikagai beharrak gora egiten 

dutelarik garuneko parenkima behar bezala hornitzeko sortu berri den hipoxi egoera 

lokalari aurre egiteko. Guzti honek, alboko ehunak kitzikatzen ditu eta hauek VEGF 

jariatzen hasten dira, behar berriei aurre egin ahal izateko eta odol-hodi berriak 

sortuz, angiogenesi deritzon prozesuaren bidez, elikagai beharrei aurre egiteko. 

Ikusmen esperientziaren areagotzeak sortzen duen iharduera sinaptikoaren igoerak 

VEGF espresioa haunditzen du eta beraz dentsitate baskularra, batipat aldi kritikoa 

deritzon denbora leihoan. Kontrako egoeran, ikusmen esperientzia ezak, ikusmen 

kortexaren garapen motelagoa eragingo du eta beraz bertako odoleztatze sarearena 

ere bai. Kortexaren behar metabolikoak ere txikiagoak izango dira esperientzia 

haunditzearen kasuarekin alderatuz eta honek VEGFaren espresioarengan eragina 

du, antzerako mailetan mantentzen delarik jaio ondorengo garapenean zehar.  

 

Ikusmen kortexaren plastikotasuna aintzat hartuz, azken urte hauetan nerbioen 

hazkuntza faktoreen familiko faktore neurotrofikoak (neurotrofinak) agertu dira 

beronen erantzule garrantzitsuenen gisa: nerbioen hazkuntza faktorea (NGF), 

garunetik eratorritako hazkuntza faktorea (BDNF), 3 neurotrofina (NT-3) eta 4 

neurotrofina (NT-4). Neurotrofinak, ikusmen kortexean esperientziak eragindako 

aldaketen erantzule garrantzitsuak dira (Caleo eta Maffei, 2002) eta orain dela gutxi 

ikusi da neurotrofinek angiogenesian izan dezaketen papera HIF-1αren bitartez 

(Kermani eta lag., 2005; Nakamura eta lag., 2006). Guzti honek elkar lotzen ditu 

hare gehiago plastikotasun neurala eta odoleztatze sistemaren plastikotasuna, guzti 
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honen giltza bateratzailea VEGFa dela dirudielarik, bi prozesuak batuz.  Honela 

etorkizuneko lanen oinarritzat hartuz lan hau, bidea irekia geratzen da neurona vs 

odol-hodi erlazioaren ikerketa sakonago batzuetarako non makina bat faktore egon 

daitezkeen inplikaturik eta non giltzarria VEGFa izan daitekeen.  
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1. LEA (Lycopersicon esculentum) lektina ikusmen kortexaren odoleztatze sistemaren 

endotelioaren markatzaile egoki eta fidagarria da jaio ondorengo garapeneko adin 

guztietan (14 joe-tik 63 joe-ra) eta baldintza esperimental desberdinetan. 

 

2. Ikusmen esperientziaren ezeztatzeak kortexeko ihardueraren murrizketa dakar eta 

honen ondorioz arratoi hauen dentsitate baskularra laborategiko baldintza 

arruntetan hazitako arratoiena baina txikiagoa da. Bestalde eta aurkako norantzan, 

ingurune aberastuan arratoiak haziz lortzen dugun ikusmen esperientziaren 

areagotzeak, kortexeko ihardueraren areagotzearen ondorioz eskari metaboliko 

handiagoa sortzen du eta honi aurre egiteko ikusmen kortexeko erdiko geruzetan eta 

batipat laugarren geruzan dentsitate baskularra areagotu egiten da baldintza 

arruntetan hazitako arratoiekin alderatuz.  

 

3. Esperientziaren areagotzeak duen eragina, esperientziaren ezeztatzeak sortzen 

duena baina astebete lehenago agertzen da, aldi kritikoko gailurrarekin batera 

suertatzen delarik. Esperientziaren areagotzearen ondorioz sortzen den dentsitate 

igoera esperientziaren ezeztatzeak sortzen duen eraginaren bikoitza da. Honek 

ilunpeko hazkuntzak mikrobaskularizazioaren bilakaeran sortzen duen atzeratzepena 

erakusten du.  

 

4. Ikusmen esperientziaren gain eragiten duten baldintzek ez dute aldiz eraginik jaio 

ondorengo barrera hematoentzefalikoaren garapenean eta hau argi ikusten da 

barreraren funtzioarekin loturiko bi antigenoren erabileraz: barreraren markatzaile 

goiztiar bat (GluT-1) eta barreraren markatzaile berantiar bat (EBA). 

 

5. VEGFaren espresioa zelula endotelialetan eta astrozitoetan ematen da, 14 joe-tik  

63 joe-raino. 

 

6. Ingurune aberastuan hazitako arratoien VEGF maila igo egiten da aldi kritikoan 

zehar beste taldeekin alderatuz eta ilunpean hazitako arratoien VEGF espresioa aldiz 

ez da aldatzen jaio ondorengo garapenean zehar. Honek zelula endotelialen faktore 

mitogeno garrantzitsuenak odoleztatze sarearen bilakaerarekin eta ikusmen 
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                                                                                                            7. Ondorioak 

esperientzia ezak sortzen duen odoleztatze sistemaren heltzearen atzerapenarekin 

erlazio zuzena duela erakusten du. 

 

7. Ikertu ditugun ilunpeko bi taldeen artean (ilunpe soila eta ilunpea ingurune 

aberastuko kaioletan) ez dago alderik guk aztertu ditugun parametroetan. Honek 

erakusten du erabilitako modelua soilik sentsoriala dela eta talde desberdinen artean 

maila desberdinetan ematen diren aldeak soilik ikusmen esperientzia desberdinei 

dagozkiela.  

 

Guzti hau kontuan hartuz, honako hau ondoriozta dezakegu: 

 

Ikusmen esperientzia areagotzean, iharduera sinaptikoaren igoera bat ematen da 

eta honek behar metabolikoen gorakada dakar. Elikagai eta oxigeno beharren igoera 

honek bertako hipoxia sortzen du eta bertako edo inguruko ehunek VEGF gehiago 

sor dezaten eragiten du. VEGF jariatzea handitzeak dentsitate baskularraren igoera 

sortuko du, ikusmen esperientzi desberdinek sortutako behar metabolikoei aurre 

egiteko. Aldaketa hauek, batipat, jaio ondorengo laugarren astetik aurrera hasiko 

dira, aldi kritikoarekin suertatuz (esperientziari esker sortutako iharduera 

sinaptikoaren berregituraketa handieneko garaia).  

 

Bestalde, ilunpeko hazkuntzak ez du VEGF mailaren igoera sortuko. Hau dela 

medio, odoleztatze sarearen garapenak atzerapena jasango du eta aldi kritikoak bere 

denbora leihoa zabalduko du.  

 

 157



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Bibliografia 



                                                                                                          8. Bibliografia 

Abbott NJ (2005). Physiology of the blood-brain barrier and its consequences for 
drug transport to the brain. International Congress Series 1277, 3-18. 
 
Abbott NJ, Hughes CC, Revest PA, Greenwood J (1992). Development and 
characterisation of a rat brain capillary endothelial culture: towards an in vitro 
blood-brain barrier. J Cell Sci 103, 23-37. 
 
Acarin L, Vela JM, Gonzalez B, Castellano B (1994). Demonstration of poly-N-
acetyl lactosamine residues in ameboid and ramified microglial cells in rat brain by 
tomato lectin binding. J Histochem Cytochem 42, 1033-41. 
 
Adris S, Ojeda E, Genero M, Argibay P (2005). Quantification of vascular 
endothelial growth factor and neuropilins mRNAs during rat brain maturation by 
real-time PCR. Cell Mol Neurobiol 25, 1035-41. 
 
Albanese A, Albanese E, Brusco A, Saavedra JP (1983). A quantitative study of 
visual cortex synapses during the postnatal development of dark-reared rats. J 
Neurobiol 14, 1-8. 
 
Allt G, Lawrenson JG (1997). Is the pial microvessel a good model for blood-brain 
barrier studies? Brain Res Rev 24, 67-76. 
 
Argandoña EG, Lafuente JV (1996). Effects of dark-rearing on the vascularization 
of the developmental rat visual cortex. Brain Res 732, 43-51. 
 
Argandoña EG, Lafuente JV (2000). Influence of visual experience deprivation on 
the postnatal development of the microvascular bed in layer IV of the rat visual 
cortex. Brain Res 855, 137-42. 
 
Argandoña EG, Rossi ML, Lafuente JV (2003). Visual deprivation effects on the 
s100beta positive astrocytic population in the developing rat visual cortex: a 
quantitative study. Dev Brain Res 141, 63-9. 
 
Bakkum BW, Benevento LA, Cohen RS (1991). Effects of light-dark and dark 
rearing on synaptic morphology in the superior colliculus and visual cortex of the 
postnatal and adult rat. J Neurosci Res 28, 65-80. 
 
Ballabh P, Braun A, Nedergaard M (2004). The blood-brain barrier: an overview: 
structure, regulation, and clinical implications. Neurobiol Dis 16, 1-13. 
 
Bankston PW, Porter GA, Milici AJ, Palade GE (1991). Differential and specific 
labeling of epithelial and vascular endothelial cells of the rat lung by Lycopersicon 
esculentum and Griffonia simplicifolia I lectins. Eur J Cell Biol 54, 187-95. 
 
Bär T (1980). The vascular system of the cerebral cortex. Adv Anat Embryol Cell Biol 
59, 1-62. 
 

 159

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Abbott+NJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Hughes+CC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Revest+PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Greenwood+J%22%5BAuthor%5D


                                                                                                          8. Bibliografia 

Bartoletti A, Medini P, Berardi N, Maffei L (2004). Environmental enrichment 
prevents effects of dark-rearing in the rat visual cortex. Nat Neurosci 7, 215-6. 
 
Bear MF, Kleinschmidt A, Gu Q, Singer W (1990). Disruption of experience-
dependent synaptic modifications in striate cortex by infusion of an NMDA 
receptor antagonist. J Neurosci 10, 909-25. 
 
Bedi KS (1989). The combined effects of unilateral enucleation and rearing in a 
'dim' red light on synapse-to-neuron ratios in the rat visual cortex. J Anat 167, 71-84. 
 
Bell MA, Ball MJ (1985). Laminar variation in the microvascular architecture of 
normal human visual cortex (area 17). Brain Res 335, 139-43. 
 
Berardi N, Cellerino A, Domenici L, Fagiolini M, Pizzorusso T, Cattaneo A, 
Maffei L (1994). Monoclonal antibodies to nerve growth factor affect the postnatal 
development of the visual system. Proc Natl Acad Sci USA 18, 684-8. 
 
Berardi N, Pizzorusso T, Maffei L (2000). Critical periods during sensory 
development. Curr Opin Neurobiol 10, 138-45. 
 
Berardi N, Pizzorusso T, Maffei L (2004). Extracellular matrix and visual cortical 
plasticity: freeing the synapse. Neuron 44, 905-8. 
 
Black JE, Sirevaag AM, Greenough WT (1987). Complex experience promotes 
capillary formation in young rat visual cortex. Neurosci Lett 83, 351-5. 
 
Black JE, Zelazny AM, Greenough WT (1991). Capillary and mitochondrial 
support of neural plasticity in adult rat visual cortex. Exp Neurol 111, 204-9. 
 
Borges S, Berry M (1978). The effects of dark rearing on the development of the 
visual cortex of the rat. J Comp Neurol 180, 277-300. 
 
Breier G, Clauss M, Risau W (1995). Coordinate expression of vascular 
endothelial growth factor receptor-1 (flt-1) and its ligand suggests a paracrine 
regulation of murine vascular development. Dev Dyn 204, 228-39. 
 
Brock TA, Dvorak HF, Senger DR (1991). Tumor-secreted vascular permeability 
factor increases cytosolic Ca2+ and von Willebrand factor release in human 
endothelial cells. Am J Pathol 138, 213-21. 
 
Caleo M, Maffei L (2002). Neurotrophins and plasticity in the visual cortex. 
Neuroscientist 8, 52-61. 
 
Cancedda L, Putignano E, Sale A, Viegi A, Berardi N, Maffei L (2004). 
Acceleration of visual system development by environmental enrichment. J Neurosci 
24, 4840-8. 
 

 160

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8290581&query_hl=13&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8290581&query_hl=13&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8573716&query_hl=22&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Cao L, Jiao X, Zuzga DS, Liu Y, Fong DM, Young D, During MJ (2004). 
VEGF links hippocampal activity with neurogenesis, learning and memory. Nat 
Genet 36, 827-35. 
 
Carmeliet P (2003). Angiogenesis in health and disease. Nat Med 9, 653-60. 
 
Carro E, Nunez A, Busiguina S, Torres-Aleman I (2000). Circulating insulin-like 
growth factor I mediates effects of exercise on the brain. J Neurosci 20, 2926-33. 
 
Carro E, Trejo JL, Busiguina S, Torres-Aleman I (2001). Circulating insulin-like 
growth factor I mediates the protective effects of physical exercise against brain 
insults of different etiology and anatomy. J Neurosci 21, 5678-84. 
 
Cassella JP, Lawrenson JG, Allt G, Firth JA (1996). Ontogeny of four blood-
brain barrier markers: an immunocytochemical comparison of pial and cerebral 
cortical microvessels. J Anat 189, 407-15. 
 
Cassella JP, Lawrenson JG, Lawrence L, Firth JA (1997). Differential 
distribution of an endothelial barrier antigen between the pial and cortical 
microvessels of the rat. Brain Res 744, 335-8. 
 
Cervos-Navarro J, Artigas JJ (1982). Numeric assessment of leptomeningeal nerve 
cells. A semiquantitative study. Brain Res 246, 292-6. 
 
Cleaver O, Melton DA (2003). Endothelial signaling during development. Nat Med 
9, 661-8. 
 
Cohen T, Nahari D, Cerem LW, Neufeld G, Levi BZ (1996). Interleukin 6 
induces the expression of vascular endothelial growth factor. J Biol Chem 271, 736-
41. 
 
Coleman PD, Riesen AH (1968). Environmental effects of cortical dendritic 
fields. J Anat 102, 363-74. 
 
Cotman CW, Berchtold NC (2002). Exercise: a behavioral intervention to 
enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci 25, 295-301. 
 
Cotrufo T, Viegi A, Berardi N, Bozzi Y, Mascia L, Maffei L (2003). Effects of 
neurotrophins on synaptic protein expression in the visual cortex of dark-reared 
rats. J Neurosci 23, 3566-71. 
 
Cragg BG (1967). Changes in visual cortex on first exposure of rats to light. Nature 
215, 251-3. 
 
Cross MJ, Dixelius J, Matsumoto T, Claesson-Welsh L (2003). VEGF-receptor 
signal transduction. Trends Biochem Sci 28, 488-94. 
 

 161



                                                                                                          8. Bibliografia 

de Vries C, Escobedo JA, Ueno H, Houck K, Ferrara N, Williams LT (1992). 
The fms-like tyrosine kinase, a receptor for vascular endothelial growth factor. 
Science 255, 989-91. 
 
DeBault LE, Cancilla PA (1980). Gamma-glutamyl transpeptidase in isolated 
brain endothelial cells: induction by glial cells in vitro. Science 207, 653-5. 
 
Diamond MC, Lindner B, Raymond A (1967). Extensive cortical depth 
measurements and neuron size increases in the cortex of environmentally enriched 
rats. J Comp Neurol 131, 357-64. 
 
Dobrogowska DH, Vorbrodt AW (1999). Quantitative immunocytochemical 
study of blood-brain barrier glucose transporter (GLUT-1) in four regions of mouse 
brain. J Histochem Cytochem 47, 1021-30. 
 
During MJ, Cao L (2006). VEGF, a mediator of the effect of experience on 
hippocampal neurogenesis. Curr Alzheimer Res 3, 29-33. 
 
Duvernoy H, Delon S, Vannson JL (1983). The vascularization of the human 
cerebellar cortex. Brain Res Bull  11, 419-80. 
 
Dvorak HF (2006). Discovery of vascular permeability factor (VPF). Exp Cell Res 
312, 522-6. 
 
Ehninger D, Kempermann G (2003). Regional effects of wheel running and 
environmental enrichment on cell genesis and microglia proliferation in the adult 
murine neocortex. Cereb Cortex 13, 845-51. 
 
Ezaki T, Baluk P, Thurston G, La Barbara A, Woo C, McDonald DM (2001). 
Time course of endothelial cell proliferation and microvascular remodeling in 
chronic inflammation. Am J Pathol 158, 2043-55. 
 
Fagiolini M, Hensch TK (2000). Inhibitory threshold for critical-period activation 
in primary visual cortex. Nature 404, 183-6. 
 
Fagiolini M, Pizzorusso T, Berardi N, Domenici L, Maffei L (1994). 
Functional postnatal development of the rat primary visual cortex and the role of 
visual experience: dark rearing and monocular deprivation. Vision Res 34, 709-20. 
 
Fang J, Yan L, Shing Y, Moses MA (2001). HIF-1alpha-mediated up-regulation 
of vascular endothelial growth factor, independent of basic fibroblast growth factor, 
is important in the switch to the angiogenic phenotype during early tumorigenesis. 
Cancer Res 61, 5731-5. 
 
Ferrara N (2001). Role of vascular endothelial growth factor in regulation of 
physiological angiogenesis. Am J Physiol Cell Physiol 280, C1358-66. 
 

 162

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22de+Vries+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Escobedo+JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ueno+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Houck+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ferrara+N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Williams+LT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22During+MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Cao+L%22%5BAuthor%5D


                                                                                                          8. Bibliografia 

Ferrara N (2004). Vascular endothelial growth factor: basic science and clinical 
progress. Endocr Rev 25, 581-611. 
 
Ferrara N, Davis-Smyth T (1997). The biology of vascular endothelial growth 
factor. Endocr Rev 18, 4-25. 
 
Ferrara N, Gerber HP, LeCouter J (2003). The biology of VEGF and its 
receptors. Nat Med 9, 669-76. 
 
Ferrara N, Henzel WJ (1989). Pituitary follicular cells secrete a novel heparin-
binding growth factor specific for vascular endothelial cells. Biochem Biophys Res 
Commun 161, 851-8. 
 
Fifkova E (1970). The effect of monocular deprivation on the synaptic contacts of 
the visual cortex. J Neurobiol 1, 285-94. 
 
Flamme I, von Reutern M, Drexler HC, Syed-Ali S, Risau W (1995). 
Overexpression of vascular endothelial growth factor in the avian embryo induces 
hypervascularization and increased vascular permeability without alterations of 
embryonic pattern formation. Dev Biol 171, 399-414. 
 
Folkman J, Shing Y (1992). Angiogenesis. J Biol Chem 267, 10931-4. 
 
Fong GH, Rossant J, Gertsenstein M, Breitman ML (1995). Role of the Flt-1 
receptor tyrosine kinase in regulating the assembly of vascular endothelium. 
Nature 376, 66-70. 
 
Fong GH, Zhang L, Bryce DM, Peng J (1999). Increased hemangioblast 
commitment, not vascular disorganization, is the primary defect in flt-1 knock-out 
mice. Development 126, 3015-25. 
 
Fonta C, Imbert M (2002). Vascularization in the primate visual cortex during 
development. Cereb Cortex 12, 199-211. 
 
Frank S, Hubner G, Breier G, Longaker MT, Greenhalgh DG, Werner S 
(1995). Regulation of VEGF expression in cultured keratinocytes. Implications for 
normal and impaired wound healing. J Biol Chem 270, 12607-13. 
 
Franklin TB, Murphy JA, Myers TL, Clarke DB, Currie RW (2006). Enriched 
environment during adolescence changes brain-derived neurotrophic factor and 
TrkB levels in the rat visual system but does not offer neuroprotection to retinal 
ganglion cells following axotomy. Brain Res 1095, 1-11. 
 
Fukui Y, Bedi KS (1991). Quantitative study of the development of neurons and 
synapses in rats reared in the dark during early postnatal life. 1. Superior colliculus. J 
Anat 174, 49-60. 
 

 163

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7596436&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10357944&query_hl=3&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Gabbott PL, Stewart MG (1987). Quantitative morphological effects of dark-
rearing and light exposure on the synaptic connectivity of layer 4 in the rat visual 
cortex (area 17). Exp Brain Res 68, 103-14. 
 
Gabbott PL, Stewart MG, Rose SPR (1986). The quantitative effects of dark 
rearing and light exposure on the laminar composition and depth distribution of 
neurons and glia in the visual cortez (area 17) of the rat. Exp Brain Res 64, 225-32. 
 
Gerber HP, McMurtrey A, Kowalski J, Yan M, Keyt BA, Dixit V, Ferrara N 
(1998). Vascular endothelial growth factor regulates endothelial cell survival through 
the phosphatidylinositol 3'-kinase/Akt signal transduction pathway. Requirement 
for Flk-1/KDR activation. J Biol Chem 273, 30336-43. 
 
Ghabriel MN, Lu JJ, Hermanis G, Zhu C, Setchell BP (2002a). Expression of a 
blood-brain barrier-specific antigen in the reproductive tract of the male rat. 
Reproduction 123, 389-97. 
 
Ghabriel MN, Zhu C, Hermanis G, Allt G (2000). Immunological targeting of 
the endothelial barrier antigen (EBA) in vivo leads to opening of the blood-brain 
barrier. Brain Res 878, 127-35. 
 
Gianfranceschi L, Siciliano R, Walls J, Morales B, Kirkwood A, Huang,ZJ, 
Tonegawa S, Maffei L (2003). Visual cortex is rescued from the effects of dark 
rearing by overexpression of BDNF. Proc Natl Acad Sci U S A 100, 12486-91. 
 
Gordon JA, Stryker MP (1996). Experience-dependent plasticity of binocular 
responses in the primary visual cortex of the mouse. J Neurosci 16, 3274-86. 
 
Guo D, Jia Q, Song HY, Warren RS, Donner DB (1995). Vascular endothelial 
cell growth factor promotes tyrosine phosphorylation of mediators of signal 
transduction that contain SH2 domains. Association with endothelial cell 
proliferation. J Biol Chem 270, 6729-33. 
 
Hardebo JE, Owman C (1990). Enzymatic barrier mechanism for 
neurotransmitter monoamines and their precursors at the blood-brain interface. In: 
Pathophysiology of the blood-brain barrier, (ed. Johansson BB, Owman C, Widner H). 
Amsterdam: Elsevier Science Publishers: 41-7. 
 
Harrison RV, Harel N, Panesar J, Mount RJ (2002). Blood capillary distribution 
correlates with hemodynamic-based functional imaging in cerebral cortex. Cereb 
Cortex 12, 225-33. 
 
Hattori K, Heissig B, Wu Y, Dias S, Tejada R, Ferris B, Hicklin DJ, Zhu Z, 
Bohlen P, Witte L, Hendrikx J, Hackett NR, Crystal RG, Moore MA, Werb 
Z, Lyden D, Rafii S (2002). Placental growth factor reconstitutes hematopoiesis by 
recruiting VEGFR1(+) stem cells from bone-marrow microenvironment. Nat Med 
8, 841-9. 

 164

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9804796&query_hl=10&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Guo+D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Jia+Q%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Song+HY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Warren+RS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Donner+DB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12091880&query_hl=6&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12091880&query_hl=6&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12091880&query_hl=6&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Hawkins BT, Davis TP (2005). The blood-brain barrier/neurovascular unit in 
health and disease. Pharmacol Rev 57, 173-85. 
 
Hiratsuka S, Minowa O, Kuno J, Noda T, Shibuya M (1998). Flt-1 lacking the 
tyrosine kinase domain is sufficient for normal development and angiogenesis in 
mice. Proc Natl Acad Sci USA 95, 9349-54. 
 
Huang ZJ, Kirkwood A, Pizzorusso T, Porciatti V, Morales B, Bear MF, 
Maffei L, Tonegawa S (1999). BDNF regulates the maturation of inhibition and 
the critical period of plasticity in mouse visual cortex. Cell 98, 739-55. 
 
Iwai Y, Fagiolini M, Obata K, Hensch TK (2003). Rapid critical period 
induction by tonic inhibition in visual cortex. J Neurosci 23, 6695-702. 
 
Jain RK (2003). Molecular regulation of vessel maturation. Nat Med 9, 685-93. 
 
Janzer RC, Raff MC (1987). Astrocytes induce blood-brain barrier properties in 
endothelial cells. Nature 325, 253-7. 
 
Jiang BH, Agani F, Passaniti A, Semenza GL (1997). V-SRC induces expression 
of hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) and transcription of genes encoding vascular 
endothelial growth factor and enolase 1: involvement of HIF-1 in tumor 
progression. Cancer Res 57, 5328-35. 
 
Jin K, Zhu Y, Sun Y, Mao XO, Xie L, Greenberg DA (2002). Vascular 
endothelial growth factor (VEGF) stimulates neurogenesis in vitro and in vivo. Proc 
Natl Acad Sci U S A 99, 11946-50. 
 
Jin KL, Mao XO, Greenberg DA (2000a). Vascular endothelial growth factor 
rescues HN33 neural cells from death induced by serum withdrawal. J Mol Neurosci 
14, 197-203.  
 
Jin KL, Mao XO, Greenberg DA (2000b). Vascular endothelial growth factor: 
direct neuroprotective effect in in vitro ischemia. Proc Natl Acad Sci USA 97, 10242-
7.   
 
Jin KL, Mao XO, Nagayama T, Goldsmith PC, Greenberg DA (2000c). 
Induction of vascular endothelial growth factor and hypoxia-inducible factor-1alpha 
by global ischemia in rat brain. Neuroscience 99, 577-85. 
 
Johansson BB, Owman C, Widner H (1990). Pathophysiology of the blood-brain 
barrier. In: Pathophysiology of the blood-brain barrier, (ed. Johansson BB, Owman C, 
Widner H). Amsterdam: Elsevier Science Publishers: 13-4. 
 
Josko J, Mazurek M (2004). Transcription factors having impact on vascular 
endothelial growth factor (VEGF) gene expression in angiogenesis. Med Sci Monit 
10, RA89-98. 

 165

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9689083&query_hl=4&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10499792&query_hl=15&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10499792&query_hl=15&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9393757&query_hl=18&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Kempermann G, Kuhn HG, Gage FH (1997). More hippocampal neurons in 
adult mice living in an enriched environment. Nature 386, 493-5. 
 
Kendall RL, Thomas KA (1993). Inhibition of vascular endothelial cell growth 
factor activity by an endogenously encoded soluble receptor. Proc Natl Acad Sci USA 
90, 10705-9. 
 
Kermani P, Raffi D, Jin DK, Whitlock P, Schaffer W, Chiang A, Vincent L, 
Friedrich M, Shido K, Hackett NR, Crystal RG, Rafii S, Hempstead BL 
(2005). Neurotrophins promote revascularization by local recruitment of TrkB+ 
endothelial cells and systemic mobilization of hematopoietic progenitors. J Clin Inves 
115, 596-8. 
 
Krum JM, Mani N, Rosenstein JM (2002). Angiogenic and astroglial responses to 
vascular endothelial growth factor administration in adult rat brain. Neuroscience 110, 
589-604. 
 
Lawrenson JG, Cassella JP, Hayes AJ, Firth JA, Allt G (2000). Endothelial 
glycoconjugates: a comparative lectin study of the brain, retina and myocardium. J 
Anat 196, 55-60. 
 
Lawrenson JG, Ghabriel MN, Reid AR, Gajree TN, Allt G (1995a). Differential 
expression of an endothelial barrier antigen between the CNS and the PNS. J Anat 
186, 217-21. 
 
Lawrenson JG, Ghabriel MN, Reid AR, Gajree TN, Allt G (1995b). 
Distribution of a putative endothelial barrier antigen in the ocular and orbital tissues 
of the rat. Br J Ophthalmol 79, 462-6. 
 
Lee P, Goishi K, Davidson AJ, Mannix R, Zon L, Klagsbrun M (2002). 
Neuropilin-1 is required for vascular development and is a mediator of VEGF-
dependent angiogenesis in zebrafish. Proc Natl Acad Sci USA 99, 10470-5. 
 
Lee WC, Nedivi E (2002). Extended plasticity of visual cortex in dark-reared 
animals may result from prolonged expression of cpg15-like genes. J Neurosci 22, 
1807-15. 
 
Levy AP, Levy NS, Wegner S, Goldberg MA (1995). Transcriptional regulation 
of the rat vascular endothelial growth factor gene by hypoxia. J Biol Chem 270, 
13333-40. 
 
Lin B, Ginsberg MD (2000). Quantitative assessment of the normal cerebral 
microvasculature by endothelial barrier antigen (EBA) immunohistochemistry: 
application to focal cerebral ischemia. Brain Res 865, 237-44. 
 

 166

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Kendall+RL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Thomas+KA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12142468&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7768934&query_hl=17&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Lin G, Finger E, Gutierrez-Ramos JC (1995). Expression of CD34 in endothelial 
cells, hematopoietic progenitors and nervous cells in fetal and adult mouse tissues. 
Eur J Immunol 25, 1508-16. 
 
Louissaint A Jr, Rao S, Leventhal C, Goldman SA (2002). Coordinated 
interaction of neurogenesis and angiogenesis in the adult songbird brain. Neuron 34, 
945-60. 
 
Manoonkitiwongsa PS, Schultz RL, McCreery DB, Whitter EF, Lyden PD 
(2004). Neuroprotection of ischemic brain by vascular endothelial growth factor is 
critically dependent on proper dosage and may be compromised by angiogenesis. J 
Cereb Blood Flow Metab 24, 693-702. 
 
Marti HJ, Bernaudin M, Bellail A, Schoch H, Euler M, Petit E, Risau W 
(2000). Hypoxia-induced vascular endothelial growth factor expression precedes 
neovascularization after cerebral ischemia. Am J Pathol 156, 965-76. 
 
Matsumori Y, Hong SM, Fan Y, Kayama T, Hsu CY, Weinstein PR, Liu J 
(2006). Enriched environment and spatial learning enhance hippocampal 
neurogenesis and salvages ischemic penumbra after focal cerebral ischemia. 
Neurobiol Dis 22, 187-98. 
 
Matsuzaki H, Tamatani M, Yamaguchi A, Namikawa K, Kiyama H, Vitek 
MP, Mitsuda N, Tohyama M (2001). Vascular endothelial growth factor rescues 
hippocampal neurons from glutamate-induced toxicity: signal transduction cascades. 
Faseb J 15, 1218-20. 
 
Mazzetti S, Frigerio S, Gelati M, Salmaggi A, Vitellaro-Zuccarello L (2004a). 
Lycopersicon esculentum lectin: an effective and versatile endothelial marker of 
normal and tumoral blood vessels in the central nervous system. Eur J Histochem 48, 
423-8. 
 
Mazzetti S, Librizzi L, Frigerio S, de Curtis M, Vitellaro-Zuccarello L (2004b). 
Molecular anatomy of the cerebral microvessels in the isolated guinea-pig brain. 
Brain Res 999, 81-90. 
 
Ment LR, Stewart WB, Fronc R, Seashore C, Mahooti S, Scaramuzzino D, 
Madri JA (1997). Vascular endothelial growth factor mediates reactive angiogenesis 
in the postnatal developing brain. Dev Brain Res 100, 52-61. 
 
Michaloudi H, Grivas I, Batzios C, Chiotelli M, Papadopoulos GC (2005). 
Areal and laminar variations in the vascularity of the visual, auditory, and entorhinal 
cortices of the developing rat brain. Dev Brain Res  155, 60-70. 
 
Michaloudi H, Papadopoulos GC, Antonopoulos J, Cavanagh ME, 
Parnavelas JG (1993). Postnatal development of vasoactive intestinal polypeptide-

 167

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Lin+G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Finger+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Gutierrez%2DRamos+JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Louissaint+A+Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Rao+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Leventhal+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Goldman+SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Matsuzaki+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Tamatani+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Yamaguchi+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Namikawa+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Kiyama+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Vitek+MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Vitek+MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Mitsuda+N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Tohyama+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Michaloudi+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Grivas+I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Batzios+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Chiotelli+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Papadopoulos+GC%22%5BAuthor%5D


                                                                                                          8. Bibliografia 

containing neurons in the visual cortex of the normal and dark reared rats. Neurosci 
Lett 149, 129-32. 
 
Milici AJ, Porter GA (1991). Lectin and immunolabeling of microvascular 
endothelia. J Electron Microsc Tech 19, 305-15. 
 
Millauer B, Wizigmann-Voos S, Schnurch H, Martinez R, Moller NP, Risau 
W, Ullrich A (1993). High affinity VEGF binding and developmental expression 
suggest Flk-1 as a major regulator of vasculogenesis and angiogenesis. Cell 72, 835-
46. 
 
Minchenko A, Bauer T, Salceda S, Caro J (1994). Hypoxic stimulation of 
vascular endothelial growth factor expression in vivo and in vitro. Lab Invest 71, 374-
9. 
 
Moser KV, Schmidt-Kastner R, Hinterhuber H, Humpel C (2003). Brain 
capillaries and cholinergic neurons persist in organotypic brain slices in the absence 
of blood flow. Eur J Neurosci 18, 85-94. 
 
Mower GD (1991). The effect of dark rearing on the time course of the critical 
period in cat visual cortex. Dev Brain Res 38, 151-8. 
 
Nakamura K, Martin KC, Jackson JK, Beppu K, Woo CW, Thiele CJ (2006). 
Brain-derived neurotrophic factor activation of TrkB induces vascular endothelial 
growth factor expression via hypoxia-inducible factor-1 in neuroblastoma cells. 
Cancer Res 66, 4249-55. 
 
Nehlig A, Pereira de Vasconcelos A, Boyet S (1989). Postnatal changes in local 
cerebral blood flow measured by the quantitative autoradiographic 
[14C]iodoantipyrine technique in freely moving rats. J Cereb Blood Flow Metab 9, 579-
88. 
 
Neufeld G, Cohen T, Gengrinovitch S, Poltorak Z (1999). Vascular endothelial 
growth factor (VEGF) and its receptors. Faseb J 13, 9-22. 
 
Ng YS, Rohan R, Sunday ME, Demello DE, D'Amore PA (2001). Differential 
expression of VEGF isoforms in mouse during development and in the adult. Dev 
Dyn 220, 112-21. 
 
Ogunshola OO, Antic A, Donoghue MJ, Fan SY, Kim H, Stewart WB, Madri 
JA, Ment LR (2002). Paracrine and autocrine functions of neuronal vascular 
endothelial growth factor (VEGF) in the central nervous system. J Biol Chem 277, 
11410-5. 
 
Ogunshola OO, Stewart WB, Mihalcik V, Solli T, Madri JA, Ment LR (2000). 
Neuronal VEGF expression correlates with angiogenesis in postnatal developing rat 
brain. Dev Brain Res 119, 139-53. 

 168

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Nehlig+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Pereira+de+Vasconcelos+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Boyet+S%22%5BAuthor%5D


                                                                                                          8. Bibliografia 

Olsson Y, Klatzo I, Sourander P, Steinwall O (1968). Blood-brain barrier to 
albumin in embryonic new born and adult rats. Acta Neuropathol (Berl) 10, 117-22. 
 
Oosthuyse B, Moons L, Storkebaum E, Beck H, Nuyens D, Brusselmans K, 
Van Dorpe J, Hellings P, Gorselink M, Heymans S, Theilmeier G, 
Dewerchin M, Laudenbach V, Vermylen P, Raat H, Acker T, Vleminckx V, 
Van Den Bosch L, Cashman N, Fujisawa H, Drost MR, Sciot R, Bruyninckx 
F, Hicklin DJ, Ince C, Gressens P, Lupu F, Plate KH, Robberecht W, 
Herbert JM, Collen D, Carmeliet P (2001). Deletion of the hypoxia-response 
element in the vascular endothelial growth factor promoter causes motor neuron 
degeneration. Nat Genet 28, 131-8. 
 
Orte C, Lawrenson JG, Finn TM, Reid AR, Allt G (1999). A comparison of 
blood-brain barrier and blood-nerve barrier endothelial cell markers. Anat Embryol 
(Berl) 199, 509-17. 
 
Palmer TD, Willhoite AR, Gage FH (2000). Vascular niche for adult 
hippocampal neurogenesis. J Comp Neurol 425, 479-94. 
 
Papadopoulos GC, Cavanagh ME, Antonopoulos J, Michaloudi H, 
Parnavelas JG (1993). Postnatal development of somatostatin-containing neurons 
in the visual cortex of normal and dark reared rats. Exp Brain Res 92, 473-8. 
 
Pardridge WM, Boado RJ, Farrell CR (1990). Brain-type glucose transporter 
(GLUT-1) is selectively localized to the blood-brain barrier. Studies with 
quantitative western blotting and in situ hybridization. J Biol Chem 265, 18035-40. 
 
Park JE, Chen HH, Winer J, Houck KA, Ferrara N (1994). Placenta growth 
factor. Potentiation of vascular endothelial growth factor bioactivity, in vitro and in 
vivo, and high affinity binding to Flt-1 but not to Flk-1/KDR. 
J Biol Chem 269, 25646-54. 
 
Pascual-Garvi JM, González-Llanos F, Prieto-Arribas R, Cerdán S, Roda JM 
(2004). La barrera hematoencefálica: desarrollo de una estructura que permite la 
heterogeneidad funcional del sistema nervioso central. Rev Neurol 38, 565-81. 
 
Paxinos G, Watson C (1998). The rat brain in stereotaxic coordinates. Academic 
Press, San Diego. 
 
Peters A (1985). The visual cortex of the rat. In Cerebral cortex, (ed. Jones EG, Peters 
A). New York: Plenum Press. 
 
Pizzorusso T, Fagiolini M, Gianfranceschi L, Porciatti V, Maffei L (2000). 
Role of neurotrophins in the development and plasticity of the visual system: 
experiments on dark rearing. Int J Psychophysiol 35, 189-96. 
 
Pizzorusso T, Medini P, Landi S, Baldini S, Berardi N, Maffei L (2006). 

 169

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=5707962&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11381259&query_hl=10&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11381259&query_hl=10&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11381259&query_hl=10&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11381259&query_hl=10&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11381259&query_hl=10&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11381259&query_hl=10&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10975875&query_hl=25&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7929268&query_hl=1&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Structural and functional recovery from early monocular deprivation in adult rats. 
Proc Natl Acad Sci U S A 103, 8517-22. 
 
Plate KH (1999). Mechanisms of angiogenesis in the brain. J Neuropathol Exp Neurol 
58, 313-20. 
 
Porter GA, Palade GE, Milici AJ (1990). Differential binding of the lectins 
Griffonia simplicifolia I and Lycopersicon esculentum to microvascular 
endothelium: organ-specific localization and partial glycoprotein characterization. 
Eur J Cell Biol 51, 85-95. 
 
Ribatti D, Vacca A, Nico B, Roncali L, Dammacco F (2001). Postnatal 
vasculogenesis. Mech Dev 100, 157-63. 
 
Riccio RV, Matthews MA (1985). The postnatal development of the rat primary 
visual cortex during optic nerve impulse blockade by intraocular tetrodotoxin: a 
quantitative electron microscopic analysis. Dev Brain Res 20, 55-68. 
 
Riley BB, Savage MP, Simandl BK, Olwin BB, Fallon JF (1993). Retroviral 
expression of FGF-2 (bFGF) affects patterning in chick limb bud. Development 118, 
95-104. 
 
Risau W (1996). What, if anything, is an angiogenic factor? Cancer Metastasis Rev 15, 
149-51. 
 
Risau W (1997). Mechanisms of angiogenesis. Nature 386, 671-4. 
 
Risau W, Flamme I (1995). Vasculogenesis. Annu Rev Cell Dev Biol 11, 73-91. 
 
Risau W, Seulberger H (1990). Angiogenesis and differentiation of blood-brain 
barrier endothelium. In: Pathophysiology of the blood-brain barrier, (ed. Johansson BB, 
Owman C, Widner H). Amsterdam: Elsevier Science Publishers: 3-10. 
 
Risau W, Wolburg H (1990). Development of the blood-brain barrier. Trends 
Neurosci 13, 174-8. 
 
Rodríguez-Baeza A, Reina F, Sahuquillo J, Marti M, Garnacho A, González-
Oliván J (2000). Relevancia de las alteraciones morfoestructurales detectadas en la 
microvascularización de la corteza cerebral en pacientes fallecidos por traumatismo 
craneoencefálico grave. Rev Neurol 31, 911-8.  
 
Rolfe DF, Brown GC (1997). Cellular energy utilization and molecular origin of 
standard metabolic rate in mammals. Physiol Rev 77, 731-58. 
 
Rosenblum WI (1994). Some features of the functional anatomy of human cerebral 
blood vessels. In Vascular biomedicine, vol. 2 (ed. Bevan RD, Bevan JA). Totowa, New 
Jersey: Humana Press: 23-35. 

 170



                                                                                                          8. Bibliografia 

Rosenstein JM, Krum JM (2004). New roles for VEGF in nervous tissue-beyond 
blood vessels. Exp Neurol 187, 246-53.  
 
Rosenstein JM, Krum JM, Sternberger LA, Pulley MT, Sternberger NH 
(1992). Immunocytochemical expression of the endothelial barrier antigen (EBA) 
during brain angiogenesis. Dev Brain Res 66, 47-54. 
 
Rosenzweig MR, Bennet EL, Diamond MC, Wu SY, Slagle RW, Saffran E 
(1969). Influences of environmental complexity and visual stimulation on 
development of occipital cortex in the rat. Brain Res 14, 427-45. 
 
Rowan RA, Maxwell DS (1981). Patterns of vascular sprouting in the postnatal 
development of the cerebral cortex of the rat. Am J Anat 160, 247-55. 
 
Rutledge LT, Wright C, Duncan J (1974). Morphological changes in pyramidal 
cells of mammalian neocortex associated with increased use. Exp Neurol 44, 209-28. 
 
Sale A, Putignano E, Cancedda L, Landi S, Cirulli F, Berardi N, Maffei L 
(2004). Enriched environment and acceleration of visual system development. 
Neuropharmacology 47, 649-60. 
 
Sambrook J, Rusell DW (2001). Molecular cloning. A laboratory manual. Cold 
Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY. 
 
Schulze C, Firth A (1992). Interendothelial junctions during blood-brain barrier 
development in the rat: morphological changes at the level of individual tight 
junctional contacts. Dev Brain Res 69, 85-95. 
 
Senger DR, Connolly L, Van De Water, Feder J, Dvorak HF (1990). 
Purification and NH2-terminal amino acid sequence of guinea pig tumor-secreted 
vascular permeability factor. Cancer Res 50, 1774-8. 
 
Senger DR, Galli SJ, Dvorak AM, Perruzzi CA, Harvey VS (1983). Tumor cells 
secrete a vascular permeability factor that promotes accumulation of ascites fluid. 
Science 219, 983-5. 
 
Shalaby F, Rossant J, Yamaguchi TP, Gertsenstein M, Wu XF, Breitman ML, 
Schuh AC (1995). Failure of blood-island formation and vasculogenesis in Flk-1-
deficient mice. Nature 376, 62-6. 
 
Sherman SM, Spear PD (1982). Organization of visual pathways in normal and 
visually deprived cats. Physiological Reviews 62, 738-855. 
 
Shima DT, Kuroki M, Deutsch U, Ng YS, Adamis AP, D'Amore PA (1996). 
The mouse gene for vascular endothelial growth factor. Genomic structure, 
definition of the transcriptional unit, and characterization of transcriptional and 
post-transcriptional regulatory sequences. J Biol Chem 271, 3877-83. 

 171

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Shalaby+F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Rossant+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Yamaguchi+TP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Gertsenstein+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Wu+XF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Breitman+ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Schuh+AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8632007&query_hl=1&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Shweiki D, Itin A, Soffer D, Keshet E (1992). Vascular endothelial growth factor 
induced by hypoxia may mediate hypoxia-initiated angiogenesis. Nature 359, 843-5. 
 
Silverman WF, Krum JM, Mani N, Rosenstein JM (1999). Vascular, glial and 
neuronal effects of vascular endothelial growth factor in mesencephalic explant 
cultures. Neuroscience 90, 1529-41. 
 
Sirevaag AM, Black JE, Shafron D, Greenough WT (1988). Direct evidence that 
complex experience increases capillary branching and surface area in visual cortex of 
young rats. Brain Res 471, 299-304. 
 
Sirevaag AM, Greenough WT (1985). Differential rearing effects on rat visual 
cortex synapses. II. Synaptic morphometry. Brain Res 351, 215-26. 
 
Sirevaag AM, Greenough WT (1987). Differential rearing effects on rat visual 
cortex synapses. III. Neuronal and glial nuclei, boutons, dendrites, and capillaries. 
Brain Res 424, 320-32. 
 
Sirevaag AM, Greenough WT (1991). Plasticity of GFAP-immunoreactive 
astrocyte size and number in visual cortex of rats reared in complex environments. 
Brain Res 540, 273-8. 
 
Soker S, Fidder H, Neufeld G, Klagsbrun M (1996). Characterization of novel 
vascular endothelial growth factor (VEGF) receptors on tumor cells that bind 
VEGF165 via its exon 7-encoded domain. J Biol Chem 271, 5761-7. 
 
Soker S, Takashima S, Miao HQ, Neufeld G, Klagsbrun M (1998). Neuropilin-
1 is expressed by endothelial and tumor cells as an isoform-specific receptor for 
vascular endothelial growth factor. Cell 92, 735-45. 
 
Sokoloff L (1999). Energetics of functional activation in neural tissues. Neurochem 
Res 24, 321-9. 
 
Sondell M, Lundborg G, Kanje M (1999). Vascular endothelial growth factor has 
neurotrophic activity and stimulates axonal outgrowth, enhancing cell survival and 
Schwann cell proliferation in the peripheral nervous system. J Neurosci 19, 5731-40. 
 
Sondell M, Sundler F, Kanje M (2000). Vascular endothelial growth factor is a 
neurotrophic factor which stimulates axonal outgrowth through the flk-1 receptor. 
Eur J  Neurosci 12, 4243-54. 
 
Sternberger NH, Sternberger LA (1987). Blood-brain barrier protein recognized 
by monoclonal antibody. Proc Natl Acad Sci U S A 84, 8169-73. 
 
Sternberger NH, Sternberger LA, Kies MW, Shear CR (1989). Cell surface 
endothelial proteins altered in experimental allergic encephalomyelitis. J 
Neuroimmunol 21, 241-8. 

 172

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8621443&query_hl=11&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9529250&query_hl=13&itool=pubmed_docsum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Stone J, Itin A, Alon T, Pe'er J, Gnessin H, Chan-Ling T, Keshet E (1995). 
Development of retinal vasculature is mediated by hypoxia-induced vascular 
endothelial growth factor (VEGF) expression by neuroglia. J Neurosci 15, 4738-47. 
 
Storkebaum E, Carmeliet P (2004). VEGF: a critical player in neurodegeneration. 
J Clin Invest 113, 14-8. 
 
Storkebaum E, Lambrechts D, Carmeliet P (2004). VEGF: once regarded as a 
specific angiogenic factor, now implicated in neuroprotection. Bioessays 26, 943-54. 
 
Suhardja A, Hoffman H (2003). Role of growth factors and their receptors in 
proliferation of microvascular endothelial cells. Microsc Res Tech 60, 70-5. 
 
Sun Y, Jin K, Childs JT, Xie L, Mao XO, Greenberg DA (2006). Vascular 
endothelial growth factor-B (VEGFB) stimulates neurogenesis: evidence from 
knockout mice and growth factor administration. Dev Biol 289, 329-35. 
 
Sun Y, Jin K, Xie L, Childs J, Mao XO, Logvinova A, Greenberg DA (2003). 
VEGF-induced neuroprotection, neurogenesis, and angiogenesis after focal cerebral 
ischemia. J Clin Invest 111, 1843-51. 
 
Szeligo F, Leblond CP (1977). Response of the three main types of glial cells of 
cortex and corpus callosum in rats handled during suckling or exposed to enriched, 
control and impoverished environments following weaning. J Comp Neurol 172, 247-
64. 
 
Takacs J, Saillour P, Imbert M, Bogner M, Hamori J (1992). Effect of dark 
rearing on the volume of visual cortex (areas 17 and 18) and number of visual 
cortical cells in young kittens. J Neurosci Res 32, 449-59. 
 
Terayama N, Terada T, Nakanuma Y (1996). An immunohistochemical study of 
tumour vessels in metastatic liver cancers and the surrounding liver tissue. 
Histopathology 29, 37-43. 
 
Thomas KA (1996). Vascular endothelial growth factor, a potent and selective 
angiogenic agent. J Biol Chem 271, 603-6. 
 
Thurlow GA, Cooper RM (1988). Metabolic activity in striate and extrastriate 
cortex in the hooded rat: contralateral and ipsilateral eye input. J Comp Neurol  274, 
595-607. 
 
Thurston G, Murphy TJ, Baluk P, Lindsey JR, McDonald DM (1998). 
Angiogenesis in mice with chronic airway inflammation: strain-dependent 
differences. Am J Pathol 153, 1099-112. 
 
Tieman SB, Mollers S, Tieman DG, White J (2004). The blood supply of the 
cat's visual cortex and its postnatal development. Brain Res 998, 100-12. 

 173

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Sun+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Jin+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Childs+JT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Xie+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Mao+XO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Greenberg+DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Terayama+N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Terada+T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Nakanuma+Y%22%5BAuthor%5D


                                                                                                          8. Bibliografia 

Toga AW (1987). The metabolic consequence of visual deprivation in the rat. Dev 
Brain Res 37, 209-17. 
 
Tuder RM, Flook BE, Voelkel NF (1995). Increased gene expression for VEGF 
and the VEGF receptors KDR/Flk and Flt in lungs exposed to acute or to chronic 
hypoxia. Modulation of gene expression by nitric oxide. J Clin Invest 95, 1798-807. 
 
van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH (1999a). Running enhances 
neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. Proc Natl Acad Sci U S A 
96, 13427-31. 
 
van Praag H, Kempermann G, Gage FH (1999b). Running increases cell 
proliferation and neurogenesis in the adult mouse dentate gyrus. Nat Neurosci 2, 266-
70. 
 
van Praag H, Kempermann G, Gage FH (2000). Neural consequences of 
environmental enrichment. Nat Rev Neurosci 1, 191-8. 
 
Vannucci SJ, Maher F, Simpson IA (1997). Glucose transporter proteins in brain: 
delivery of glucose to neurons and glia. Glia 21, 2-21. 
 
Volkmar FR, Greenough WT (1972). Rearing complexity affects branching of 
dendrites in the visual cortex of the rat. Science 176, 1445-7. 
 
Will B, Galani R, Kelche C, Rosenzweig MR (2004). Recovery from brain injury 
in animals: relative efficacy of environmental enrichment, physical exercise or 
formal training (1990-2002). Prog Neurobiol 72, 167-82. 
 
Winfield DA (1981). The postnatal development of synapses in the visual cortex of 
the cat and the effects of eyelid closure. Brain Res 206, 166-71. 
 
Yancopoulos GD, Davis S, Gale NW, Rudge JS, Wiegand SJ, Holash J (2000). 
Vascular-specific growth factors and blood vessel formation. Nature 407, 242-8. 
 
Zeller K, Vogel J, Kuschinsky W (1996). Postnatal distribution of Glut1 glucose 
transporter and relative capillary density in blood-brain barrier structures and 
circumventricular organs during development. Dev Brain Res 91, 200-8.  
 
Zhang ET, Inman CBE, Weller RO (1990). Interrelationships of the pia mater 
and the perivascular (Virchow-Robin) spaces in the human cerebrum. J Anat 170, 
111-23. 
 
Zhu C, Ghabriel MN, Blumbergs PC, Reilly PL, Manavis J, Youssef J, 
Hatami S, Finnie JW (2001). Clostridium perfringens prototoxin-induced 
alteration of endothelial barrier antigen (EBA) immunoreactivity at the blood-brain 
barrier (BBB). Exp Neurol 169, 72-82. 
 

 174

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7706486&query_hl=20&itool=pubmed_DocSum


                                                                                                          8. Bibliografia 

Zonta M, Angulo MC, Gobbo S, Rosengarten B, Hossmann KA, Pozzan T, 
Carmignoto G (2003). Neuron-to-astrocyte signaling is central to the dynamic 
control of brain microcirculation. Nat Neurosci 6, 43-50. 

 
 

 175



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Inguruneko baldintzen 
eragina arratoiaren ikusmen 

kortexeko angioarkitekturaren 
osaketa eta garapenean” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harkaitz Bengoetxea Odriozola 
Leioa 2006



                                                                                                                Aurkibidea                      

1. Sarrera……………………..…………….………………………….……….…1 

 1.1. Arratoiaren garunaren kortexeko odoleztatze  

      sistemaren garapena………………………………………………….3 

 1.2. Barrera Hematoentzefalikoa……………….…………………….….4 

  . Barrera Hematoentzefalikoaren garapena …..…………..…….6 

 1.3. Ikusmen sistema……………………………….…………………….6 

  . Arratoiaren ikusmen sistemaren garapena……………………..7 

  . Ikusmen kortexaren jaio ondorengo garapeneko aldaketak  

                        garuneko lekuan-lekuko odol-fluxuaren  maialan…....….…...12  

  . Ikusmen esperientziaren eragina arratoiaren ikusmen 

                        kortexaren garapenean…………………………………………13 

 1.4. Hazkuntza faktore endotelial-baskularra (VEGF)………….….…26 

  . VEGF hartzaileak…….………………………………….……..28 

  . VEGFaren espresioaren erregulazioa…….…………………...32 

  . VEGFaren papera baskulogenesian eta angiogenesian…...…33 

 

2. Hipotesia.…………………………………….………………..……………..38 

 

3. Helburuak……………………………………………….….………………..41 

 

4. Material eta metodoak..……………….…………………………………….44 

 4.1. Animaliak eta hazkuntza baldintzak…………………………..…..45 

  . Ikertutako adinak…………………………………….….……..45 

  . Hazkuntza baldintzak.………………………………..………..45 

 4.2. Anestesia…………………………….……………………..……….46 

 4.3. Materialaren lorpena eta prozesamendua…………...…………….46 

  . Ikerketa histokimiko eta inmunohistokimikoetarako  

                        eta poliakrilamidazko gelen elektroforesi eta entzimei  

                        loturiko entsegu inmunoabsorbatzailetarako materiala  

                        lortzeko zona……………………………………..…………….46 

  . Materialaren prozesamendua ikerketa histokimiko  

                        eta inmunohistokimikoetarako………….……........………….47 

 I



                                                                                                                Aurkibidea                      

  . Materialaren prozesamendua poliakrilamidazko  

                        gelen bidezko elektroforesi (Western Blot) eta entzimei            

                        loturiko entsegu inmunoabsorbatzaile (ELISA) bidezko   

                        ikerketetarako….……………………………………………….48 

 4.4. Materialaren mozketa……….……………………….………….….49 

 4.5. Teknika histologikoak…………………………….…………..……50 

 4.6. Teknika histokimikoak………………….………………………....50 

 4.7. Teknika inmunohistokimikoak……………………...………….…54 

 4.8. Morfometria………………………………………………….……..58 

 4.9. Poliakrilamidazko gelen elektroforesia (Western Blot)………..…60 

 4.10. Western Blotaren azterketa semikuantitatiboa………………..…64 

 4.11. Entzimei loturiko entsegu inmunoabsorbatzailea (ELISA)…….65 

 4.12. Estatistika……………………………….………………………....67 

 4.13. Erabilitako tekniken protokoloak……………………………...…68 

 

5. Emaitzak…….………………………………………………………….……88 

 5.1. Patroi baskularraren azterketa………………….…………….……89 

  . Azterketa kualitatiboa………………………….……………....89 

  . Azterketa kuantitatiboa…………………………………...……98 

 5.2. Hazkuntza faktore endotelial-baskularraren (VEGF) 

                  espresio maila jaio ondorengo garapenean zehar…….…............118 

  . Poliakrilamidazko gelen elektroforesi bidezko hazkuntza   

                        faktore endotelial-baskularraren (VEGF) azterketa…………120 

  . Entzimei loturiko entsegu inmunoabsorbatzaile 

                        bidezko hazkuntza faktore endotelial-baskularraren  

                        (VEGF) azterketa…..…………………………………...….….124 

 

6. Eztabaida…...……………………………………………….………………128 

 6.1. Baldintza esperimentalak…………………………………...…….129 

  . Ikusmen  sistema………………………….…………………..129 

  . Ikertutako area……………………………..…………….……130 

  . Hazkuntza baldintzak…………………..……………………..131 

 II



                                                                                                                Aurkibidea                      

  . Ikertutako adinak…………………..…………….………...….133 

 6.2. Ikusmen kortexeko mikrobaskularizazioaren ikerketa   

                  kualitatiboa.……………………….………………………….……135 

  . Barrera Hematoentzefalikoaren ikerketa……….………..…..137 

 6.3. Ikusmen kortexeko dentsitate baskularraren ikerketa   

                  kuantitatiboa.…………………………………………….…......…143 

  . Ikerketa kuantitatiboa LEA lektina erabiliz…………...…….144 

  . Ikerketa kuantitatiboa EBA antigenoa erabiliz……………...146 

  . Ikerketa kuantitatiboa GluT-1 antigenoa erabiliz…….……..146 

  . EBA-negatiboak………………………………………..……...146 

 6.4. VEGFaren espresio maila arratoiaren ikusmen kortexean……...147 

 6.5. Angiogenesia, plastikotasun kortikala eta VEGFa: oraina  

       eta geroa …………………………………………………………...152 

 

7. Ondorioak…………………………………………………….……………..155 

 

8. Bibliografia.…………………………………………………..…….……….158 

 

 

 III


	1 harkaitz bengoetxea.pdf
	Harkaitz Bengoetxea.pdf
	Jaio ondorengo lehenengo astea
	Jaio ondorengo bigarren astea
	Jaio ondorengo hirugarren astea
	Helduak
	VEGFR-1
	VEGFR-2
	Neuropilinak (NRP1 eta NRP2)
	Hipoxia
	Hazkuntza faktoreak, zitokinak eta zelulaz kanpoko beste hai

	Lanaren planteamendua
	4.1. Animaliak eta hazkuntza baldintzak
	4.2. Anestesia
	4.3. Materialaren lorpena eta prozesamendua
	4.4. Materialaren mozketa
	4.5. Teknika histologikoak
	4.6. Teknika histokimikoak
	4.7. Teknika inmunohistokimikoak
	12 Irudia. Inmunohistokimia baten erreakzio katea.

	4.8. Morfometria
	4.9. Poliakrilamidazko gelen elektroforesia (Western Blot)

	4.11. Entzimei loturiko entsegu inmunoabsorbatzailea (ELISA)
	17 Irudia. ELISAren erreakzio katea.

	4.12. Estatistika
	4.13. Erabilitako tekniken protokoloak
	Ilunpea vs kontrola
	Ingurune aberastua vs kontrola
	Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola
	Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea
	Ilunpea vs kontrola
	Ingurune aberastua vs kontrola
	Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola
	Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea
	Laburpena

	Ilunpea vs kontrola
	Ingurune aberastua vs kontrola
	Ingurune aberastua ilunpean vs kontrola
	Ingurune aberastua ilunpean vs ilunpea
	EBArekiko negatiboak diren odol-hodien portzentaia maximoa d
	EBA negatiboak diren odol-hodien portzentai guzti hauek ez d
	Ilunpea vs kontrola

	Barrera Hematoentzefalikoaren ikerketa
	Ikerketa kuantitatiboa LEA lektina erabiliz
	Ikerketa kuantitatiboa EBA antigenoa erabiliz
	6.4. VEGFaren espresio maila arratoiaren ikusmen kortexean
	6.5. Angiogenesia, plastikotasun kortikala eta VEGFa: oraina



