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Περίληψη 

Κατά τη γήρανση του οργανισμού παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στο ΚΝΣ, με εξαιρετικές ομοιότητες 

μεταξύ ανθρώπου και ζώων. Για τη μελέτη της γήρανσης, καθώς και διαφόρων νευροεκφυλιστικών 

νοσημάτων, κατά κανόνα χρησιμοποιούνται ποντίκια πειραματόζωα, ενώ φυσικά μοντέλα ζώων αποτελούν ο 

σκύλος, η γάτα και ο ίππος. Μεταξύ των παραμέτρων που ενδέχεται να σχετίζονται με παθολογικές 

καταστάσεις του ΚΝΣ, οι μεταβολές των ενδογενών και των τοξικών μετάλλων διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην κατανόηση της παθογένειας της γήρανσης και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η νόσος 

Alzheimer (AD), η νόσος Parkinson (PD) και η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Χρησιμοποιώντας 

ως φυσικό μοντέλο τον οκτώδοντα, διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα των μετάλλων Al, Fe, Cu και Zn σε 

περιοχές όπου, συνήθως, παρατηρείται εναπόθεση αμυλοειδούς β (Αβ). Στόχος της παρούσας διατριβής είναι 

να αξιολογηθεί η διαταραχή της ομοιόστασης των ενδογενών μετάλλων ή/και η παρουσία τοξικών μετάλλων 

στον εγκέφαλο και η πιθανή συμβολή τους στην έκταση και την ένταση των αλλοιώσεων που συνδέονται με 

τη γήρανση, με απώτερο στόχο την περεταίρω κατανόηση της γήρανσης και διαφόρων νευροεκφυλιστικών 

νοσημάτων του ανθρώπου.  

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν περίπου 30 γάτες που θα επιλεχθούν μεταξύ των ζώων που 

προσκομίζονται νεκρά στο εργαστήριο παθολογικής ανατομικής. Αμέσως μετά την ευθανασία ή εώς και 3 

ώρες μετά το θάνατο, θα διενεργείται νεκροτομή και λήψη του εγκεφάλου. Μετά από κατάλληλη 

μονιμοποίηση θα ληφθούν ιστοτεμάχια από το μετωπιαίο, βρεγματικό και κροταφικό λοβό, το θάλαμο, το 

ραβδωτό σώμα, τον ιππόκαμπο και την παρεγκεφαλίδα. Τα διάφορα τμήματα του εγκεφάλου θα εξεταστούν 

ιστοπαθολογικά και με την εφαρμογή της ανοσοϊστοχημικής και φασματοφωμετρικής μεθόδου. Πρωτοτυπία 

της παρούσας έρευνας αποτελεί η πρώτη προσπάθεια μέτρησης ενδογενών και τοξικών μετάλλων με τη 

φασματοφωτομετρική μέθοδο και η συσχέτιση της με παθολογοανατομικά εύρηματα στον εγκέφαλο της 

γάτας, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση της παθογένειας της γήρανσης και των νευροεκφυλιστικών 

νοσημάτων ζώων και ανθρώπου. 
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Abstract 

 

 

During aging, significant changes occur in the CNS, and there are remarkable similarities between humans 

and animals. For the study of aging as well as various neurodegenerative diseases, laboratory generated rodent 

animal models have generally been used, whereas naturally occurring animal models include the dog, the cat 

and the horse. Among the factors that may be related to pathologic conditions of the CNS, biometal imbalance 

and toxic metal accumulation are of great importance to comprehend the pathogenesis of aging and 

neurodegerative diseases as Alzheimer’s Disease (AD), Parkinson’s Disease (PD) and Amyotrophic Lateral 

Sclerosis (ALS). Octodon degus was used in a study as a natural animal model and increased levels of the 

metals Al, Fe, Cu and Zn were observed in regions where amyloid beta (Αβ) deposits are most commonly 

reported. The aim of this study is to evaluate the biometal dyshomeostasis or/and the presence of toxic metals 

in the brain and their possible contribution to the aging lesions. Ultimate goal of this research is to further our 

understanding of the aging brain and various human neurodegenerative diseases. For the purposes of this study, 

approximately 30 cats will be used among the animals that will be submitted for necropsy in the Laboratory 

of Pathology. Cats will be either be admitted for necropsy up to 3 hours after natural death or immediately 

after euthanasia. The brains will be routinely fixed, and samples will be collected from the frontal, parietal, 

occipital and temporal lobes, the thalamus, the corpus striatum, the hippocampus and the cerebellum. In the 

various brain regions histopathological, immunohistochemical and mass spectrometry examination will be 

performed. The innovation of this study is that this constitutes the first effort to determine the biometal and 

toxic metal levels using mass spectrometry and the correlation with the pathological findings in the feline brain 

and thus improve our understanding of the aging brain and the neurodegenerative diseases in humans and 

animals. 


