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ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ   

  

Ο νεκρωτικός κυτταρικός θάνατος ευθύνεται για την εκτεταµένη απώλεια κυττάρων 

υπό ακραίες συνθήκες και συντελείται συνήθως κατά τη διάρκεια έντονων εκφυλιστικών 

επεισοδίων, όπως τα εγκεφαλικά και οι ισχαιµίες, καθώς και σε νευροεκφυλιστικές 

παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου (Martin, 2001; Syntichaki and Tavernarakis, 2002). 

Ανάλογο πρότυπο κυτταρικού θανάτου είναι δυνατόν να επαχθεί στο νηµατώδη 

Caenorhabditis elegans λόγω υπερενεργοποίησης ιοντικών καναλιών ή χαµηλής 

συγκέντρωσης οξυγόνου (Driscoll and Chalfie, 1991; Scott et al., 2002). Μελέτες τόσο σε 

νηµατώδεις όσο και σε θηλαστικά έχουν δείξει ότι η νεκρωτική καταστροφή των κυττάρων 

πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή καλπαϊνών και πρωτεασών ασπαρτικού (Syntichaki and 

Tavernarakis, 2002; Yoshida et al., 2002). Η µέγιστη ενεργότητα των τελευταίων 

επιτυγχάνεται υπό όξινες συνθήκες (Goll et al., 2003; Ishidoh and Kominami, 2002). Ωστόσο, 

οι παράγοντες που προκαλούν µη φυσιολογική και υπερβολική ενεργοποίηση αυτών των 

ενζύµων κατά τη νέκρωση δεν είναι γνωστοί. 

Δεδοµένα που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή υποδεικνύουν ότι η 

λειτουργία των κυστιδιακών ΑΤΡασών πρωτονίων, που συµβάλλουν στην οξίνιση 

ενδοσωµικών και λυσοσωµικών διαµερισµάτων του κυττάρου, απαιτείται για τη νέκρωση 

στο νηµατώδη C. elegans. Παρεµπόδιση της δραστηριότητάς τους κατέστειλε σηµαντικά το 

νεκρωτικό θάνατο. Τα επίπεδα νέκρωσης µειώθηκαν επίσης µετά από επώαση ζώων σε 

διαλύµατα ασθενών βάσεων, που προκαλούν αύξηση στο pH φυσιολογικά όξινων 

ενδοκυτταρικών οργανιδίων. Η παρακολούθηση των µεταβολών του pH,  µε τη χρήση 

µορφών της φθορίζουσας πρωτεΐνης GFP ευαίσθητων στις συνθήκες οξύτητας, αποκάλυψε 

ότι συµβαίνει οξίνιση του κυτταροπλάσµατος σε εκφυλιζόµενα κύτταρα υπό την προϋπόθεση 

ότι εκφράζουν λειτουργικές κυστιδιακές ΑΤΡάσες. Η δυσλειτουργία αυτών ενίσχυσε 

επιπλέον την καταστολή της νέκρωσης σε νηµατώδεις µε δυσλειτουργικές πρωτεάσες 

ασπαρτικού. Δεν παρατηρήθηκε ωστόσο περαιτέρω αύξηση του κυτταρικού θανάτου σε ζώα 

µε µειωµένη ενεργότητα καλπαϊνών. Συµπερασµατικά, το ενδοκυτταρικό pH παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της νέκρωσης στο C. elegans. Προτείνεται ότι η δράση των 

κυστιδιακών ΑΤΡασών απαιτείται για τη δηµιουργία όξινων συνθηκών που προωθούν το 

νεκρωτικό θάνατο, αυξάνοντας πιθανά την ενεργότητα εκτελεστικών πρωτεασών ασπαρτικού 

στα εκφυλιζόµενα κύτταρα. 

Ωστόσο, η αιτία της µείωσης του κυτταροπλασµατικού pH κατά τη νέκρωση 

παρέµεινε ασαφής. Μεταλλαγές σε γονίδια, που συµµετέχουν στη βιογένεση και τη 

λειτουργικότητα των λυσοσωµάτων, επηρέασαν σηµαντικά τα επίπεδα νεκρωτικού 
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εκφυλισµού. Παρακολούθηση της τύχης των λυσοσωµάτων κατά το νευροεκφυλισµό σε 

ζωντανούς νηµατώδεις, µε τη χρήση ειδικών φθοριζόντων δεικτών, έδειξε ότι τα 

λυσοσώµατα συντήκονται και τοποθετούνται γύρω από το διογκωµένο πυρήνα των 

νευρώνων. Σε πιο προχωρηµένα στάδια η εκποµπή φθορισµού από λυσοσωµικές µεµβράνες 

µειώθηκε, υποδηλώνοντας διάρρηξη των λυσοσωµάτων. Σε συνδυασµό µε την επίδραση της 

χορήγησης ασθενών βάσεων, το σύνολο των αποτελεσµάτων υποδεικνύει ότι τα λυσοσώµατα 

έχουν κυρίαρχο ρόλο στην καταστροφή των κυττάρων κατά τη νέκρωση και συµβάλλουν στη 

µείωση του pH, απελευθερώνοντας το όξινο περιεχόµενό τους. Παρόµοιοι µηχανισµοί 

συντελούν πιθανά και στο νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο κατά τη διάρκεια εγκεφαλικών 

επεισοδίων σε ανθρώπους, όπου η δηµιουργία όξινων συνθηκών αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό. 

Το λυσοσωµικό σύστηµα συµµετέχει επίσης στην αποδόµηση ενδοκυτταρικών 

πρωτεϊνών και οργανιδίων, που µεταφέρονται µέσω της αυτοφαγικής διαδικασίας. 

Δυσλειτουργία της αυτοφαγίας, εξαιτίας απενεργοποίησης αυτοφαγικών γονιδίων ή 

χορήγησης φαρµακευτικών αναστολέων, κατέστειλε τη νέκρωση, υποδηλώνοντας ότι η 

αυτοφαγία απαιτείται για το νεκρωτικό θάνατο στο C. elegans. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

υπερβολική αύξηση του αριθµού των αυτοφαγοσωµάτων σε πρώιµα στάδια 

νευροεκφυλισµού, ενώ σε πιο προχωρηµένα στάδια τα αυτοφαγοσώµατα συγκεντρώθηκαν 

στην περιφέρεια του πυρήνα των εκφυλιζόµενων νευρώνων, όπου εµφάνισαν µερικό ή ολικό 

συνεντοπισµό µε λυσοσώµατα και µιτοχόνδρια. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η επαγωγή της 

αυτοφαγίας έπεται της ενεργοποίησης καλπαϊνών και συµµετέχει στην επιτέλεση του 

κυτταρικού θανάτου σε συνεργασία µε λυσοσωµικούς καταβολικούς µηχανισµούς. 

Συµπερασµατικά, η αυτοφαγία συντελεί στην καταστροφή των κυττάρων κατά τη νέκρωση 

σε νηµατώδεις. Κατά συνέπεια, η παρεµπόδισή της είναι πιθανό να προσφέρει προστασία 

έναντι του νεκρωτικού θανάτου και στον άνθρωπο.  
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SUMMARYSUMMARY  

  

Necrotic cell death underlies extensive neuronal loss in acute degenerative episodes, 

such as ischemic stroke, and in devastating human pathologies, like neurodegenerative 

diseases (Martin, 2001; Syntichaki and Tavernarakis, 2002). In the nematode Caenorhabditis 

elegans, hyperactivation of specific ion channels or hypoxia evoke an analogous pattern of 

neuronal death (Driscoll and Chalfie, 1991; Scott et al., 2002). Investigations in both 

nematodes and mammals implicate specific calpains and aspartyl proteases in the execution 

of necrotic cell death (Syntichaki and Tavernarakis, 2002; Yoshida et al., 2002). Aspartyl 

proteases achieve full activity under acidic conditions (Goll et al., 2003; Ishidoh and 

Kominami, 2002). However, the factors that induce aberrant activation of these otherwise 

benign enzymes during necrosis have been largely unknown. 

In this thesis we show that the function of the vacuolar H+-ATPase, a pump that 

acidifies endosomal and lysosomal compartments, is essential for the execution of necrotic 

cell death in the nematode Caenorhabditis elegans. Indeed, impairment of the vacuolar H+-

ATPase function or alkalization of normally acidic intracellular organelles by weak bases 

protected against necrosis. The use of pH-sensitive green fluorescent protein (GFP)-

molecules revealed reduction of cytoplasmic pH in dying cells. Intracellular acidification 

required the vacuolar H+-ATPase function. Suppression of necrosis by aspartyl protease but 

not calpain deficiency was further enhanced by conditions that perturbed intracellular 

acidification. Thus, intracellular pH is an important modulator of necrosis in C. elegans. We 

propose that the vacuolar H+-ATPase activity is required to establish necrosis-promoting 

acidic intracellular conditions that augment the function of executioner aspartyl proteases in 

degenerating cells. 

However, the origin of cytoplasmic acidification remained obscure. Mutations in 

genes that affect lysosomal biogenesis and function had a significant impact on necrotic death 

levels. By using a genetically encoded fluorescent marker to monitor lysosomal fate during 

necrosis in vivo, we found that lysosomes fuse and localize around a swollen nucleus. 

However, in advanced stages of cell death GFP–labeled lysosomal membranes faded, 

indicating lysosomal rupture. In conjunction with the effect of endocytic oganelle alkalization 

on necrotic death, the sum of our data suggests that lysosomes have a prominent role in 

cellular destruction during necrosis and facilitate pH reduction by releasing their acidic 

content. Similar mechanisms may contribute to necrotic cell death that follows extreme 

acidosis—for example, during stroke—in humans.  

The lysosomal system participates via the autophagic process to the degradation of 
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intracellular proteins and organelles. We checked the involvement of autophagy in necrosis 

and found that it is required for necrotic death in C. elegans. Impairment of autophagy by 

genetic inactivation of autophagy genes or by pharmacological treatment suppressed necrosis. 

Excessive autophagosome formation was induced early during neurodegeneration. At more 

pronounced stages autophagosomes accumulated in the nucleus periphery, where they 

exhibited partial or complete colocalization with lysosomes and mitochondria. Autophagy 

induction was preceded by calpain activation and synergized with lysosomal catabolic 

mechanisms to facilitate cell death. These findings demonstrate that autophagy contributes to 

cellular destruction during necrosis. Thus, interfering with the autophagic process may protect 

neurons against necrotic damage in humans. 
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Ευρετήριο  & συντµήσεις  αγγλικών  όρωνΕυρετήριο  & συντµήσεις  αγγλικών  όρων   

 

Στο σηµείο αυτό αναγράφονται αγγλικοί όροι που απαντούν στο κείµενο, οι συντµήσεις 

αυτών, καθώς και οι αντίστοιχοι ελληνικοί. Δεδοµένου ότι είναι γνωστοί και 

χρησιµοποιούνται στην ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα µε την αγγλική ονοµασία, αυτή 

θεωρήθηκε και η πλέον κατάλληλη για τη διευκόλυνση της ροής και συνεπώς της ανάγνωσης 

του κειµένου. Επιπλέον, αναφέρονται και τα πλήρη ονόµατα συντµήσεων, η γνώση των 

οποίων θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί την καλύτερη κατανόηση των περιγραφόµενων µοριακών 

διαδικασιών. 

 

• ALM, Anterior Lateral Motorneuron: πρόσθιος πλευρικός κινητικός νευρώνας 

• ΑΜΡΑR, alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor: 

υποδοχέας γλουταµινικού 

• A.O., Acridine Orange: πορτοκαλί της ακριδίνης 

• Atg, Autophagy-related genes: γονίδια που σχετίζονται µε την αυτοφαγία  

• AΤP, Adenosine triphosphatase: τριφωσφορική αδενοσίνη 

• AVM, Anterior Ventral Motorneuron: πρόσθιος κοιλιακός κινητικός νευρώνας 

• Bcl-2, B-cell leukaemia/lymphoma 2: οικογένεια αποπτωτικών πρωτεϊνών 

• BLAST, Basic Local Allignment Search Tool: πρόγραµµα για την αναζήτηση 

οµοιοτήτων µεταξύ νουκλεοτιδικών ή αµινοξικών αλληλουχιών 

• cAMP, cyclic adenosine monophosphatase: κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη 

• CMA, Chaperone-Mediated Autophagy: τύπος αυτοφαγίας µε τη µεσολάβηση 

chaperones 

• Cvt, Cytoplasm to vacuole targeting: µοριακό µονοπάτι στόχευσης πρωτεϊνών από το 

κυτταρόπλασµα στο µοναδικό λυσόσωµα των ζυµών  

• (d), dominant allele: επικρατές αλληλόµορφο  

• DEG, Degenerins: οικογένεια ιοντικών καναλιών 

• DIC, Differential Interference Contrast: µικροσκοπία διαφορικής συµβολής 

• DNA, Desoxyribonucleic acid: δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ 



Ευρετήριο & συντµήσεις αγγλικών όρων - 9 - 

• FADD, Fas-Associated Death Domain: περιοχές “θανάτου” συνδεόµενες µε τον 

υποδοχέα Fas 

• GABAAR, γ-aminobutyric acid receptor: υποδοχέας γ-αµινοβουτυρικού οξέος 

• GABARAP, GABA-Receptor Associated Protein: πρωτεΐνη που συνδέεται µε τον 

υποδοχέα του νευροδιαβιβαστή γ-αµινοβουτυρικό 

• GATE-16, Golgi-associated ATPase enhancer of 16kD: πρωτεΐνη που συνδέεται µε το 

σύστηµα Golgi 

• (gf), gain-of-function allele: αλληλόµορφο που οδηγεί σε προϊόν µε αυξηµένη ενεργότητα 

• GFP, Green Fluorescent Protein: πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη 

• GΤΡ, guanosine triphosphate: τριφωσφορική γουανοσίνη 

• ΗΙV, Human Immunodeficiency Virus: ιός ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου 

• JNK, Jun N-terminal Kinase: τύπος κινάσης 

• LAMP, Lysosome-Associated Membrane Protein: πρωτεΐνη που συνδέεται µε 

λυσοσώµατα 

• 3-MA, 3-methyladenine: µεθυλαδενίνη-3 

• MEC, mechanosensory abnormality: ανωµαλία στην αντίληψη µηχανικών ερεθισµάτων 

• ΜΡΤΡ, 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine: νευροτοξίνη 

• ΜΡΡ+, 1-methyl-4-phenylpyridine: νευροτοξίνη 

• mRNA, messenger RNA: αγγελιαφόρο RNA 

• NMDAR, N-methyl-D-aspartate receptor: υποδοχέας γλουταµινικού 

• ΝCΧ, Na+/Ca2+ exchanger: κανάλια ανταλλαγής ιόντων νατρίου/ασβεστίου 

• NGM, Nematode Growth Media: θρεπτικό µέσο για νηµατώδεις 

• NHE & NHX, Νa+/Η+ exchanger: κανάλια ανταλλαγής ιόντων νατρίου/πρωτονίων 

• 6-OHDA, 6-hydroxydopamine: νευροτοξίνη 

• ORF, Open Reading Frame: ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης 

• PCR, Polymerase Chain Reaction: αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 

• ΡΙ3-Κ, Phosphatidylinositol (PtdIns) 3-kinase: κινάσες φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης 

• PLM, Posterior Lateral Motorneuron: οπίσθιος πλευρικός κινητικός νευρώνας 

• PVM, Posterior Ventral Motorneuron: οπίσθιος κοιλιακός κινητικός νευρώνας 
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• RFP, Red Fluorescence Protein: κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη 

• RIP, Receptor-Interacting Protein: κινάση µε πλειοτροπική δράση, που ενεργοποιείται 

από σύµπλοκα που σηµατοδοτούν την επαγωγή κυτταρικού θανάτου και µεταξύ άλλων 

µπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση 

• RNA, Ribonucleic acid: ριβονουκλεϊκό οξύ 

• RNAi, RNA interference: παρέµβαση ή παρεµβολή δίκλωνων µορίων RNA 

• ROS, Reactive Oxygen Species: ενεργές ρίζες οξυγόνου 

• SNARE, SNAP receptors: πρωτεΐνες που συµµετέχουν σε διαδικασίες σύντηξης 

µεµβρανών 

• TNF, Tumor Necrosis Factor: φλεγµονώδης κυτοκίνη, που µπορεί να προκαλέσει 

κυτταρικό θάνατο επιδρώντας σε υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων  

• TOR, Target Of Rapamycin: κινάση σερίνης/θρεονίνης 

• TRADD, TNF Receptor-Associated Death Domain protein: πρωτεΐνη που συνδέεται µε 

τον υποδοχέα του TNF και φέρει περιοχές “θανάτου” 

• TRAF, TNF Receptor-Associated Factor: πρωτεΐνη που συνδέεται µε τον υποδοχέα του 

TNF  

• TRAILR, TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand-Receptor: τύπος υποδοχέα, η 

ενεργοποίηση του οποίου επάγει κυτταρικό θάνατο (υποδοχέας “θανάτου”, death 

receptor) 

• Unc, Uncoordinated: φαινότυπος µη συντονισµένης κίνησης σε νηµατώδεις  

• V-ATPase, Vacuolar proton ATPase: κυστιδιακή ΑΤΡάση πρωτονίων 

• VPS, Vacuolar Protein-Sorting: σύµπλοκο καταµερισµού κυστιδιακών πρωτεϊνών  

• Wt, Wild type: άγριος τύπος 
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Ι. Εισαγωγή στη Βιολογία του Νηµατώδους Caenorhabditis elegans 

Η χρήση του νηµατώδους στο πεδίο της βιολογικής έρευνας προτάθηκε από το 

Sydney Brenner το 1974 (Brenner, 1974). Έκτοτε, µεγάλο µέρος της γενετικής και της 

φυσιολογίας αυτού του οργανισµού έχει διαλευκανθεί, καθιστώντας τον ισχυρό πειραµατικό 

µοντέλο, µε ανεκτίµητη συνεισφορά στην πρόοδο της βιοϊατρικής έρευνας. 

Ο C. elegans είναι ένα ελεύθερο (µη παρασιτικό) είδος νηµατώδους, που ζει στο 

έδαφος (Riddle, 1997). Το µέγεθός του είναι πολύ µικρό⋅ τα ενήλικα άτοµα έχουν µήκος 

περίπου 1.3mm και διάµετρο 100µm. Η ανάπτυξή του στο εργαστήριο πραγµατοποιείται σε 

στερεά ή υγρά θρεπτικά µέσα και ως τροφή χρησιµοποιείται το αργά αναπτυσσόµενο 

στέλεχος του βακτηρίου Escherichia coli, ΟΡ50. Η συντήρηση νηµατωδών στο εργαστήριο 

είναι συνεπώς οικονοµική και δεν απαιτεί χρόνο. Διευκολύνεται επίσης από τη δυνατότητα 

διατήρησης παγωµένων στελεχών στους -80ºC ή σε υγρό άζωτο. Οι προνύµφες 1ου σταδίου 

(L1) είναι οι πλέον ανθεκτικές κατά το πάγωµα. Επιπλέον, οι προνύµφες L1 και οι ανθεκτικές 

προνυµφικές µορφές dauers µπορούν να επιβιώσουν για µερικούς µήνες χωρίς τροφή σε 

θερµοκρασία 15ºC. 

Ο αναπαραγωγικός κύκλος του C. elegans διαρκεί περίπου 2.5 µέρες στους 25ºC, 

ενώ τα ζώα ζουν συνολικά 2-3 εβδοµάδες. Ο σχετικά µικρός χρόνος ζωής αποτελεί 

πλεονέκτηµα για γενετικές µελέτες, ειδικά στον τοµέα της γήρανσης. Η ανάπτυξη ξεκινά από 

τη γονιµοποίηση του ωοκυττάρου. Μέρος της εµβρυϊκής αύξησης πραγµατοποιείται στο 

εσωτερικό της γονάδας του ενήλικου ζώου. Από την εκκόλαψη των αυγών προκύπτουν 

προνύµφες 1ου σταδίου (L1), οι οποίες διέρχονται από τέσσερα διαδοχικά προνυµφικά στάδια 

(L1-L4), για να δηµιουργηθούν τελικά σεξουαλικά ώριµα ενήλικα ζώα, ικανά να παράγουν 

γενετικά κύτταρα και να αποθέτουν αυγά (Εικ. 1). Κάθε ζώο αποθέτει περίπου 300 αυγά σε 

διάστηµα τριών ηµερών. Η ανάπτυξη είναι ευαίσθητη στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε 

µη ευνοϊκές συνθήκες, όπως η υψηλή θερµοκρασία, η έλλειψη τροφής και ο υπερπληθυσµός, 

οι προνύµφες L1 διακόπτουν την ανάπτυξή τους, ενώ ζώα 2ου προνυµφικού σταδίου (L2) 

µεταµορφώνονται σε ανθεκτικούς τύπους διάπαυσης, που ονοµάζονται “dauers” (Klass and 

Hirsh, 1976). Οι προνύµφες dauers έχουν πιο επίµηκες και λεπτό σώµα, σκληρό επιδερµίδιο, 

υψηλά επίπεδα αποθηκευµένου λίπους, δεν τρέφονται και κινούνται συνεχώς. Η ιστολογία 

και συµπεριφορά τους εξυπηρετούν την αντοχή σε αντίξοο περιβάλλον και την εξερεύνηση 

του χώρου, προκειµένου να ανιχνευτούν θώκοι µε ευνοϊκές συνθήκες. Επανέρχονται τότε στο 

“φυσιολογικό” κύκλο ανάπτυξης ως προνύµφες 4ου σταδίου (L4).  
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  Εικόνα 1. Ο κύκλος ζωής του C. elegans στους 25°C (www.wormbase.org) 

 

Οι νηµατώδεις του είδους C. elegans είναι διπλοειδείς ερµαφρόδιτοι οργανισµοί και 

παράγουν µε αυτογονιµοποίηση γονοτυπικά οµοιογενείς πληθυσµούς. Ωστόσο, ανωµαλίες 

στο διαχωρισµό των δύο φυλετικών χρωµοσωµάτων Χ κατά τη µείωση είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν στη δηµιουργία αρσενικών ατόµων χρωµοσωµικής σύστασης ΧΟ (Εικ. 2). Αν και 

η συχνότητα των αρσενικών ζώων στη φύση είναι πολύ χαµηλή, η επίδραση θερµικού σοκ σε 

προνύµφες L4 αυξάνει την πιθανότητα µη σωστού διαχωρισµού των χρωµοσωµάτων και 

κατά συνέπεια τα ποσοστά αρσενικών ατόµων. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

γενετικές διασταυρώσεις για τη µεταφορά αλληλοµόρφων και χρωµοσωµικών αλληλουχιών. 

Οι πληθυσµοί των νηµατωδών που χρησιµοποιούνται ευρύτερα στο εργαστήριο προέρχονται 

από ένα κοινό πρόγονο (στέλεχος Bristol N2), µε συνέπεια να είναι γενετικά πανοµοιότυποι. 

Η οµοιοµορφία αυτή καθιστά δυνατή την εξαγωγή συγκρίσιµων αποτελεσµάτων από 

διαφορετικές ερευνητικές οµάδες (Gems and Riddle, 2000). 
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Εικόνα 2. Φωτογραφίες µικροσκοπίου διαφορικής συµβολής και σχηµατικές αναπαραστάσεις ερµαφρόδιτων (Α) 

και αρσενικών ζώων C. elegans (Β) (www.wormbase.org). Είναι εµφανείς οι διαφορές στη γονάδα και το οπίσθιο 

τµήµα των νηµατωδών (Β). 

 

Το γονιδίωµα του C. elegans έχει αλληλουχηθεί πλήρως και περιλαµβάνει περίπου 

20000 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (Open Reading Frames, ORFs), κατανεµηµένα σε πέντε 

ζεύγη αυτοσωµάτων κι ένα ζεύγος φυλετικών χρωµοσωµάτων (1998). Εκτός από το γενετικό, 

είναι διαθέσιµος και φυσικός χάρτης, που αποτελείται από αλληλοεπικαλυπτόµενους 

κλώνους DNA (κοσµίδια και τεχνητά χρωµοσώµατα ζυµοµυκήτων, Yeast Artificial 

Chromosomes-YACs) και καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το γονιδίωµα (Coulson et al., 1988; 

Waterston and Sulston, 1995). Αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας σε ευρείας κλίµακας 

µεθόδους, όπως οι µικροσυστοιχίες DNA και η παρεµβολή RNA (RNAi), έχει οδηγήσει στην 

παραγωγή πληθώρας δεδοµένων, που αφορούν σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, στην 

έκφραση και στη λειτουργία γονιδίων (Blumenthal et al., 2002; Boulton et al., 2002; Kamath 

et al., 2003; Kim et al., 2001; Maeda et al., 2001; Matthews et al., 2001; Walhout et al., 

2000). Η παρεµβολή RNA είναι µία µέθοδος αντίστροφης γενετικής, η οποία επιτρέπει 

γρήγορη καταστολή της έκφρασης γονιδίων σε διαφορετικά επίπεδα και σε διάφορα 

αναπτυξιακά στάδια (Fire et al., 1998; Tavernarakis et al., 2000). Αν κι έχει το µειονέκτηµα 

ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε νευρικά κύτταρα, η ανακάλυψη στελεχών µε αυξηµένη 

ευαισθησία στο RNAi (στελέχη µε τις µεταλλαγές eri-1(mg366), lin-35(n745) ή rrf-

3(pk1426)), την έχει καταστήσει πιο αποτελεσµατική (Kennedy et al., 2004; Lehner et al., 

2006; Simmer et al., 2003; Timmons, 2004). Οι γενετικές µελέτες στους νηµατώδεις 

προάγονται ακόµα από την ευκολία δηµιουργίας διαγονιδιακών στελεχών µε µικρο-ενέσεις 

αλληλουχιών DNA στις γονάδες των ζώων (Mello and Fire, 1995). Για την κατασκευή 

νουκλεοτιδικών αλληλουχιών είναι διαθέσιµοι κατάλληλοι πλασµιδιακοί φορείς, ειδικοί για 

το C. elegans. Η εφαρµογή µεθόδων κλασσικής γενετικής πραγµατοποιείται επίσης µε 

ευκολία. Αρωγό στη χαρτογράφηση µεταλλαγών αποτελεί η διαθεσιµότητα ενός ιδιαίτερα 

πλούσιου χάρτη µοναδικών νουκλεοτιδικών πολυµορφισµών (Single Nucleotide 

Polymorphisms, SNPs) (Wicks et al., 2001). 
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Η χρήση του C. elegans ως πειραµατικού µοντέλου έχει συµβάλλει ιδιαίτερα στη 

διερεύνηση των µηχανισµών κυτταρικού θανάτου κατά την ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά, 

όπως η διαφάνεια του σώµατος και η πανοµοιότυπη κυτταρική του σύσταση, έχουν 

αποτελέσει πλεονεκτήµατα σε αυτήν την προσπάθεια. Το σώµα κάθε ερµαφρόδιτου ενήλικου 

ζώου αποτελείται από 959 κύτταρα, που προκύπτουν µετά από συγκεκριµένες κυτταρικές 

διαιρέσεις και το θάνατο ακριβώς 131 κυττάρων (Sulston and Horvitz, 1977; Sulston et al., 

1983). Ο εντοπισµός των κυττάρων που πεθαίνουν πραγµατοποιείται εύκολα µε τη χρήση 

µικροσκοπίου διαφορικής συµβολής (DIC, Nomarski). Η θέση κάθε κυττάρου και η σειρά 

των κυτταρικών διαιρέσεων, που οδηγούν στο σχηµατισµό του, είναι ήδη γνωστά. Με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικών µικροφωτογραφιών έχουν ανιχνευτεί επίσης οι νευρικές και 

νευροµυϊκές συνάψεις κι έχει κατασκευαστεί το διάγραµµα των διασυνδέσεων µεταξύ των 

302 νευρώνων του νηµατώδους (Bargmann and Kaplan, 1998; White et al., 1976). Η 

καταστροφή κι εξάλειψη συγκεκριµένων κυττάρων του C. elegans µπορεί να επιτευχθεί µε 

έκφραση τοξικών πρωτεϊνών υπό την καθοδήγηση κατάλληλων υποκινητών ή µε χρήση 

ακτινοβολίας laser (Bargmann and Avery, 1995; Harbinder et al., 1997). Τα τελευταία χρόνια 

έχουν αναπτυχθεί και µέθοδοι πρωτογενών καλλιεργειών κυττάρων του C. elegans για 

µελέτες ex vivo (Christensen et al., 2002). 
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ΙΙ. Μηχανισµοί Κυτταρικού Θανάτου 

Ο κυτταρικός θάνατος περιγράφηκε για πρώτη φορά από το Virchow στα 1871 και 

χαρακτηρίστηκε µε το γενικό όρο “νέκρωση” (Kumar and Rothman, 2007). Η έννοια του 

προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου εισήχθη το 1964 από το Lockhsin και τους 

συνεργάτες του, µετά από µελέτες της προκαθορισµένης καταστροφής συγκεκριµένων 

κυττάρων κατά την ανάπτυξη εντόµων (Bredesen et al., 2006). Δύο χρόνια αργότερα 

διαπιστώθηκε ότι ο µηχανισµός αυτός απαιτεί τη σύνθεση πρωτεϊνών και το 1972 οι JFR 

Kerr, AH Wyllie και AR Currie πρότειναν, βάσει µορφολογικών κριτηρίων, τη διάκριση δύο 

κατηγοριών κυτταρικού θανάτου: τη “νέκρωση”, που περιγράφει την ακαριαία, βίαιη και 

παθητική καταστροφή του κυττάρου και την “απόπτωση” ή προγραµµατισµένο ενεργητικό 

θάνατο, που συµβαίνει είτε φυσιολογικά είτε σε συγκεκριµένες παθολογικές καταστάσεις 

(Kerr et al., 1972). Έκτοτε, έχουν διακριθεί τρεις βασικοί τύποι κυτταρικού θανάτου σε 

κύτταρα θηλαστικών· η απόπτωση, ο αυτοφαγικός θάνατος και η νέκρωση (Εικ. 3). Αν και η 

Κοινότητα των Τοξικολόγων-Παθολόγων (Society of Toxicologic Pathologists) έχει 

προτείνει τη χρήση του όρου “νέκρωση” γενικά για την περιγραφή νεκρών κυττάρων σε 

τοµές ιστών και τη χρήση του όρου “όγκωση” (oncosis) για τον προσδιορισµό εκείνου του 

τύπου κυτταρικού θανάτου, που περιλαµβάνει διόγκωση του κυτταροπλάσµατος, η πρόταση 

αυτή δεν έχει εφαρµοστεί στις περισσότερες περιπτώσεις (Levin et al., 1999). Έτσι και στη 

συγκεκριµένη διατριβή, θα χρησιµοποιηθεί ο όρος “νέκρωση”, για να χαρακτηρίσει µία 

διαφορετική µορφή θανάτου. 

 

 

Εικόνα 3. Ηλεκτρονικές µικροφωτογραφίες φυσιολογικού κυττάρου (α) και κυττάρων που υφίστανται 

αποπτωτικό (β), αυτοφαγικό (γ) και νεκρωτικό (δ) θάνατο (α, γ, δ: (Edinger and Thompson, 2004), β: 

www.med.upenn.edu). 

 

Η απόπτωση ή προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος τύπου Ι χαρακτηρίζεται από 

συµπύκνωση και κατακερµατισµό της χρωµατίνης, συρρίκνωση του κυττάρου και 

σχηµατισµό αποπτωτικών σωµάτων, τα οποία εγκολπώνονται από φαγοκύτταρα (Edinger and 

Thompson, 2004). Η εµφάνιση µεγάλου αριθµού αυτοφαγικών κυστιδίων στο 
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κυτταρόπλασµα είναι το βασικό γνώρισµα του αυτοφαγικού θανάτου ή προγραµµατισµένου 

κυτταρικού θανάτου τύπου ΙΙ. Ο σχηµατισµός αυτών των κυστιδίων προηγείται της 

εκδήλωσης συµπτωµάτων στον πυρήνα (πύκνωση και στη συνέχεια διάλυση) και απαιτεί 

διατήρηση του κυτταροσκελετού, καθώς και παρουσία σχετικά µικρού αριθµού λειτουργικών 

µιτοχονδρίων για την παραγωγή ενέργειας (Bursch, 2001). Ο όρος “νέκρωση” 

χρησιµοποιήθηκε αρχικά για οποιαδήποτε µορφή θανάτου διαφορετική από απόπτωση ή 

αυτοφαγία και συνδέθηκε µε παθολογικές καταστάσεις (Golstein and Kroemer, 2007). 

Μελέτες σε διαφορετικά πειραµατικά µοντέλα οδήγησαν στη συνέχεια στη διαπίστωση 

στερεότυπων χαρακτηριστικών, όπως διόγκωση ενδοκυτταρικών οργανιδίων, κυρίως 

µιτοχονδρίων, και διάρρηξη της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης σε πολύ πρώιµο στάδιο. 

Βασική συνέπεια αυτού είναι η διάχυση ενδοκυτταρικών συστατικών στο µεσοκυττάριο 

χώρο και η επαγωγή φλεγµονωδών αποκρίσεων. Παρατηρήθηκαν επιπλέον και µορφές 

προγραµµατισµένου θανάτου µε χαρακτηριστικά νέκρωσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

διόγκωση του ενδοπλασµατικού δικτύου (ΕΔ) και των µιτοχονδρίων και αναφέρονται ως 

κυτταροπλασµατικός ή προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος τυπου ΙΙΙ (Bredesen et al., 

2006).  

Οι µελέτες στους νηµατώδεις έχουν εστιαστεί κυρίως στη διαλεύκανση των 

αποπτωτικών και νεκρωτικών µοριακών µονοπατιών, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και 

διερεύνηση της συµβολής της αυτοφαγίας στην καταστροφή κυττάρων του C. elegans. 

Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή της απόπτωσης και των λοιπών τύπων θανάτου, ενώ οι 

µηχανισµοί της νέκρωσης θα περιγραφούν πιο διεξοδικά, δεδοµένου ότι η διερεύνησή τους 

αποτελεί και κύριο στόχο αυτής της διατριβής.  

 

ΙΙ.α. Αποπτωτικοί µηχανισµοί στο C. elegans 

Η απόπτωση είναι ο πλέον µελετηµένος µηχανισµός κυτταρικού θανάτου στους 

νηµατώδεις. Η ανίχνευση αποπτωτικών κυττάρων πραγµατοποιείται εύκολα σε µικροσκόπιο 

Nomarski, όπου έχουν τη µορφή κυκλικού εξογκώµατος (Εικ. 4). Η ενεργοποίηση της 

απόπτωσης σε συγκεκριµένους ιστούς και σε ορισµένα αναπτυξιακά στάδια του νηµατώδους 

είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη και τη διατήρηση της οµοιόστασης του 

οργανισµού. Κατά την εµβρυϊκή αύξηση και κατά το 2ο προνυµφικό στάδιο (L2) ενός 

ερµαφρόδιτου ζώου 131 κύτταρα καταστρέφονται µέσω απόπτωσης (Kimble and Hirsh, 

1979; Sulston and Horvitz, 1977; Sulston et al., 1983). Πρόκειται κυρίως για νευρώνες και 

µυϊκά κύτταρα, καθώς και κύτταρα της υποδερµίδας και του φάρυγγα. Επιπλέον, περίπου το 

50% των ωοκυττάρων που παράγονται στις γονάδες υφίστανται αποπτωτικό θάνατο 

(Gumienny et al., 1999). Η καταστροφή αυτών εξασφαλίζει θρεπτικά συστατικά, που 
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χρησιµοποιούνται από τα υπόλοιπα αναπτυσσόµενα ωοκύτταρα. Απόπτωση επάγεται όµως 

και σε περίπτωση παθολογικών καταστάσεων. Ενεργοποιείται στη γαµετική σειρά ως 

µηχανισµός φυσικής ανοσίας µετά από εισβολή παθογόνων µικροοργανισµών, καθώς και ως 

απόκριση σε βλάβες του γενετικού υλικού (van Haaften et al., 2006). 

 

 

Εικόνα 4. Αποπτωτικά πτώµατα (βέλη) σε έµβρυο (α) (www.wormbook.org) και στη γαµετική σειρά ενήλικου 

ατόµου (β) (www.dundee.ac.uk/lifesciences/gartner), όπως φαίνονται σε µικροσκόπιο διαφορικής συµβολής. 

 

Τόσο σε σωµατικά όσο και σε γαµετικά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί την 

επίδραση γενοτοξικών παραγόντων, η επαγωγή απόπτωσης στηρίζεται στην ενεργοποίηση 

της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης EGL-1 (Lettre and Hengartner, 2006). Η EGL-1 

προσδένεται στον αντι-αποπτωτικό παράγοντα CED-9 (ορθόλογου της πρωτεΐνης Bcl-2 των 

θηλαστικών), ο οποίος σχηµατίζει σύµπλοκο µε την προ-αποπτωτική πρωτεΐνη CED-4 στην 

επιφάνεια των µιτοχονδρίων. Το αποτέλεσµα της πρόσδεσης της EGL-1 είναι η 

απελευθέρωση της CED-4, που συµµετέχει ακολούθως στο σχηµατισµό ολιγοµερών 

συµπλόκων, των αποπτωσωµάτων, κοντά στην εξωτερική επιφάνεια του πυρήνα (Lettre and 

Hengartner, 2006; Tzur et al., 2006). Στα αποπτωσώµατα συντελείται η ενεργοποίηση της 

κασπάσης CED-3, η οποία σε συνδυασµό µε άλλα ένζυµα, όπως οι νουκλεάσες CPS-6, CRN-

1 και NUC-1, συµβάλλει στην αποδόµηση κυτταρικών συστατικών (Parrish et al., 2001; 

Parrish et al., 2003; Wang et al., 2002; Wu et al., 2000). Το ίδιο βασικό µοριακό µονοπάτι 

ενεργοποιείται και στην περίπτωση του φυσιολογικού θανάτου ωοκυττάρων, ανεξάρτητα 

όµως από τη δράση της EGL-1. 

Η έναρξη του αποπτωτικού προγράµµατος ενεργοποιεί παράλληλα και τη διαδικασία 

αποµάκρυνσης των καταστρεφόµενων κυττάρων µέσω εγκόλπωσης από γειτονικά ή ειδικά 

επιθηλιακά κύτταρα (Kinchen and Hengartner, 2005). Η φαγοκύτωση επιτελείται µε την 

ενεργοποίηση δύο διαφορετικών µοριακών µονοπατιών· το ένα περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες 

CED-7, CED-1, CED-6 και DYN-1, ενώ το άλλο τα µόρια UNC-73, MIG-2, CED-12, CED-5 

και CED-2 (Shaham, 2006; Yu et al., 2006). Και τα δύο µονοπάτια συγκλίνουν στη µικρή 

GTPάση CED-10, η οποία προκαλεί κυτταροσκελετικές ανακατατάξεις στα φαγοκύτταρα.  
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Οι αποπτωτικοί µηχανισµοί έχουν συντηρηθεί σηµαντικά κατά την εξέλιξη (Ellis and 

Horvitz, 1986). Για τις περισσότερες από τις αποπτωτικές πρωτεΐνες του C. elegans έχουν 

περιγραφεί ορθόλογα σε θηλαστικά (Εικ. 5), αν και στα τελευταία η όλη διαδικασία είναι πιο 

σύνθετη, µε µεγαλύτερη ποικιλία εµπλεκόµενων παραγόντων και περίπλοκη ρύθµιση. 

Ωστόσο, γενετικές µελέτες σε νηµατώδεις έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στη διαλεύκανση 

των µηχανισµών απόπτωσης κι εξακολουθούν να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες.  

 

 

Εικόνα 5. Συντηρηµένοι µηχανισµοί απόπτωσης από το C. elegans ως τον άνθρωπο (http://herkules.oulou.fi). 

 

 

ΙΙ.β. Ειδικές µορφές προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου στο C. elegans 

Εκτός από την απόπτωση, έχει περιγραφεί κατά την ανάπτυξη του C. elegans ένας 

ξεχωριστός τύπος κυτταρικού θανάτου, ο οποίος αφορά στην εξάλειψη του “συνδετικού” 

κυττάρου κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά από τη µεταµόρφωση µίας προνύµφης τελικού 

σταδίου L4 σε ενήλικο ζώο (Abraham et al., 2007). Η καταστροφή του συγκεκριµένου 

κυττάρου είναι απαραίτητη, προκειµένου να σχηµατιστεί φυσιολογικά η αρσενική γονάδα και 

συµβαίνει ανεξάρτητα από την ενεργότητα αποπτωτικών ή νεκρωτικών παραγόντων. 

Ηλεκτρονικές µικροφωτογραφίες του εκφυλιζόµενου κυττάρου αποκαλύπτουν µεγάλο 

αριθµό κυτταροπλασµατικών κυστιδίων και διογκωµένων µιτοχονδρίων. Τα τελευταία 

εντοπίζονται συχνά στο εσωτερικό πολυ-µεµβρανικών δοµών. Αν και οι δοµές αυτές θα 

µπορούσαν να αντιπροσωπεύουν αυτοφαγοσώµατα, υποδηλώνοντας µια µορφή αυτοφαγικού 

θανάτου στους νηµατώδεις, διαπιστώθηκε ότι η δυσλειτουργία γονιδίων της αυτοφαγίας δεν 

έχει καµιά επίδραση στην απώλεια του “συνδετικού” κυττάρου. Εξάλλου, παρατηρήθηκε 

αµυδρή µόνο αύξηση του αριθµού αυτοφαγοσωµάτων στο κυτταρόπλασµα αυτού. 
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ΙΙ.γ. Οι νηµατώδεις ως µοντέλα ασθενειών του ανθρώπου 

Ο νηµατώδης C. elegans έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως ως µοντέλο για τη µελέτη της 

παθογένεσης ανθρώπινων ασθενειών, όπως η νόσος του Parkinson, του Alzheimer, του 

Huntington και η µυϊκή δυστροφία (Carre-Pierrat et al., 2006; Driscoll and Gerstbrein, 2003; 

Parker et al., 2004). Σε αυτές τις ασθένειες έχουν παρατηρηθεί γνωρίσµατα και των τριών 

βασικών µορφών κυτταρικού θανάτου. Οι µελέτες στους νηµατώδεις έχουν εστιαστεί κυρίως 

στη διερεύνηση των µηχανισµών εκφυλισµού νευρικών και µυϊκών κυττάρων σε ζωα που 

έχουν υποστεί επίδραση νευροτοξικών ουσιών, σε στελέχη µε µεταλλαγές σε γονίδια που 

σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες νόσους και σε διαγονιδιακά ζώα, τα οποία εκφράζουν 

τοξικά µόρια θηλαστικών.  

Οι νευροτοξίνες ΜΡΤΡ, ΜΡΡ+ και 6-ΟΗDΑ πιθανολογείται ότι ευθύνονται για την 

εκδήλωση της νόσου του Parkinson (Kourtis and Tavernarakis, 2007). Χορήγησή τους σε 

νηµατώδεις επιδρά ειδικά στους ντοπαµινεργικούς νευρώνες, τα κύτταρα δηλαδή που 

επηρεάζονται και κατά την αντίστοιχη ασθένεια στον άνθρωπο (Braungart et al., 2004; Cao et 

al., 2005; Nass et al., 2002). Σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί µορφολογικά 

γνωρίσµατα απόπτωσης. Όσον αφορά στις ανθρώπινες πρωτεΐνες που έχουν υπερ-εκφραστεί 

στο C. elegans, περιλαµβάνονται µεταξύ αυτών άγριου τύπου και µεταλλαγµένες µορφές της 

α-synuclein και της συνδεόµενης µε µικροσωληνίσκους πρωτεΐνης tau, το πεπτίδιο Αβ1-42 

και αµινο-τελικά τµήµατα της huntingtin, που φέρουν πολυ-γλουταµινικές αλληλουχίες 

(Boyd-Kimball et al., 2006; Kraemer et al., 2003; Kuwahara et al., 2006; Lakso et al., 2003; 

Link, 2005; Miyasaka et al., 2005; Vartiainen et al., 2006). Η α-synuclein είναι µια 

προσυναπτική πρωτεΐνη και αποτελεί κύριο συστατικό των ενδοκυτταρικών έγκλειστων 

σωµατίων Lewy, που σχηµατίζονται κατά τον παρκινσονισµό (Spillantini et al., 1997). 

Μεταλλαγές αυτής έχουν συνδεθεί επίσης µε σπάνιες οικογενείς περιπτώσεις της νόσου του 

Parkinson (Polymeropoulos et al., 1997). Υπερ-φωσφορυλιωµένες µορφές της πρωτεΐνης tau 

απαντούν σε ινώδεις ενδοκυτταρικούς σχηµατισµούς σε νευρώνες ασθενών µε Alzheimer, 

ενώ τα πεπτίδια Αβ σχηµατίζουν αµυλοειδείς πλάκες στο εξωτερικό των νευρικών κυττάρων 

(Goedert, 1993; Kang et al., 1987). Επικρατείς µεταλλαγές, που επιφέρουν τη δηµιουργία 

µακριών αλυσίδων γλουταµίνης στο αµινο-τελικό άκρο της πρωτεΐνης huntingtin, οδηγούν 

στο σχηµατισµό ινών και τελικά συσσωµατωµάτων, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της 

νόσου του Huntington (Faber et al., 1999). Έκφραση των παραπάνω µορίων σε νηµατώδεις 

προκαλεί προοδευτικό κυτταρικό εκφυλισµό, προσοµοιώνοντας τις αντίστοιχες παθολογικές 

καταστάσεις στον άνθρωπο. Επιπλέον, δυσλειτουργία της δυστροφίνης DYS-1 σε 

συγκεκριµένο γενετικό υπόβαθρο προκαλεί προοδευτική απώλεια σωµατικών µυών µε 

επακόλουθες ανωµαλίες στην κίνηση των νηµατωδών (Carre-Pierrat et al., 2006; Parker et 

al., 2004). Παρόµοια συµπτώµατα εκδηλώνονται σε µυϊκές δυστροφίες. Τα παραπάνω 
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µοντέλα των νηµατωδών είναι ιδιαίτερα χρήσιµα σε ευρείας κλίµακας µελέτες για την 

ανίχνευση φαρµακευτικών ουσιών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αντίστοιχες 

νευροµυϊκές διαταραχές (Gaud et al., 2004; Parker et al., 2004).  

 

ΙΙ.δ. Νεκρωτικός κυτταρικός θάνατος  

Οι µηχανισµοί νεκρωτικού θανάτου ενεργοποιούνται συνήθως στα κύτταρα ως 

συνέπεια της επίδρασης ακραίων ερεθισµάτων (Syntichaki and Tavernarakis, 2002). Στον 

άνθρωπο νέκρωση επάγεται µετά από έκθεση σε τοξίνες, ενεργές ρίζες οξυγόνου και ακραίες 

θερµοκρασίες, υπό συνθήκες υποξίας και υπογλυκαιµίας, που δηµιουργούνται λόγω 

ισχαιµίας κατά τη διάρκεια εγκεφαλικών επεισοδίων ή γενικότερα απόφραξης αρτηριών, 

καθώς και µετά από τραυµατισµούς. Γνωρίσµατα νέκρωσης έχουν περιγραφεί επίσης σε 

νευροεκφυλιστικά σύνδροµα, όπως η επιληψία, η σκλήρυνση κατά πλάκας και οι ασθένειες 

του Parkinson, του Alzheimer και του Huntington, σε παρεγκεφαλιδικές αταξίες και σε 

σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. Ενώ η απόπτωση είναι µια ενεργός διαδικασία, που απαιτεί την 

κατανάλωση ενέργειας και τη σύνθεση πρωτεϊνών που συµµετέχουν αποκλειστικά σε αυτή, η 

νέκρωση εθεωρείτο έως πρόσφατα µία παθητική χαοτική κατάσταση του κυττάρου, για την 

οποία υπήρχε περιορισµένος αριθµός δεδοµένων. Η ανάγκη για αναθεώρηση αυτής της 

άποψης προέκυψε κυρίως από µελέτες σε οργανισµούς, όπως νηµατώδεις και θηλαστικά, που 

αποκάλυψαν οµοιότητες στην απόκριση διαφορετικών ιστών σε νεκρωτικά ερεθίσµατα, 

παρέχοντας ενδείξεις για την ύπαρξη ενός κοινού-συντηρηµένου µονοπατιού νέκρωσης.  

Πρόσφατα, οι ερευνητές Ρierre Golstein και Guido Krοemer διατύπωσαν την άποψη 

ότι ο νεκρωτικός θάνατος µπορεί να είναι προγραµµατισµένος, τόσο ως προς την επαγωγή 

όσο και ως προς το µηχανισµό του (Golstein and Kroemer, 2007). Η συγκεκριµένη θεώρηση 

στηρίχθηκε σε δεδοµένα που περιλαµβάνουν α) τη συµβολή της νέκρωσης στην οµοιόσταση 

του εντερικού επιθηλίου και στην καταστροφή χονδροκυττάρων κατά την επιµήκυνση των 

οστών, β) τη συµµετοχή συγκεκριµένων µορίων στην επιτέλεσή της και γ) την ευαισθησία 

της σε γενετικούς και επιγενετικούς παράγοντες, όπως η ηλικία και ο τύπος του ιστού. 

Επιπλέον, ως ένδειξη της ύπαρξης προγραµµατισµένου νεκρωτικού θανάτου αναφέρεται η 

επαγωγή νέκρωσης αφενός µέσω ενεργοποίησης µοριακών σηµατοδοτικών διαδικασιών, που 

ξεκινούν από µεµβρανικούς υποδοχείς και αφετέρου, ως εναλλακτικού τρόπου καταστροφής 

κυττάρων, όταν τόσο η απόπτωση όσο και η αυτοφαγία είναι ελαττωµατικές. Εξάλλου, από 

µία εξελικτική προσέγγιση των διαδικασιών κυτταρικού θανάτου, είναι πιθανό ότι η νέκρωση 

αποτελεί ένα πρωτόγονο µηχανισµό εκφυλισµού, που δύναται να ενεργοποιηθεί όταν πιο 

εκλεπτυσµένοι µηχανισµοί δεν είναι πλέον διαθέσιµοι. 
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ΙΙ.δ1. Η νέκρωση σε διαφορετικά πειραµατικά µοντέλα 

Νεκρωτικός θάνατος έχει παρατηρηθεί σε ποικίλα πειραµατικά µοντέλα µετά από 

επίδραση διαφορετικών ερεθισµάτων (Golstein and Kroemer, 2007). Καταρχάς, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, νέκρωση είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί σε κύτταρα που δε 

διαθέτουν άλλους µηχανισµούς θανάτου. Για παράδειγµα, η καταστολή προ-αποπτωτικών 

παραγόντων ή η υπερ-έκφραση αντι-αποπτωτικών µορίων σε ηπατικά επιθηλιακά κύτταρα 

υπό συνθήκες υποξίας, οδηγεί σε προγραµµατισµένο θάνατο τύπου ΙΙ. Παρεµπόδιση και της 

αυτοφαγίας στο ίδιο σύστηµα επάγει νέκρωση. Παρόµοια, η χορήγηση της ουσίας etoposide 

σε εµβρυϊκά ινοκύτταρα ποντικού (Mouse Embryonic Fibroblasts, ΜΕFs), στα οποία τόσο 

αποπτωτικά όσο και αυτοφαγικά µονοπάτια έχουν ανασταλεί, οδηγεί σε νεκρωτικό θάνατο. 

Σε άλλες περιπτώσεις, παρεµπόδιση απλά και µόνο της απόπτωσης είναι δυνατόν να επάγει 

νέκρωση. Αυτό συµβαίνει κατά την ανάπτυξη των άκρων ποντικών, όπου καταστροφή 

κυττάρων απαιτείται για τη διαµόρφωση των µεσοδακτύλιων διαστηµάτων, καθώς και σε 

καταστάσεις στις οποίες είναι αδύνατη η ενεργοποίηση κασπασών, λόγω µεγάλης απώλειας 

ΑΤΡ ή εξαιτίας της παρουσίας του αναστολέα κασπασών, οξείδιο του αζώτου. 

Στο πρώτιστο Dictyostelium discoideum αρκεί η παρεµπόδιση της αυτοφαγίας, για να 

προκληθεί νέκρωση. Κύτταρα του D. discoideum υφίστανται νεκρωτική καταστροφή κυρίως 

µετά από επίδραση αναπτυξιακών ερεθισµάτων σε γενετικό υπόβαθρο όπου η διαδικασία της 

αυτοφαγίας είναι ελαττωµατική. Η χορήγηση του µορφογόνου DIF (Differentiation Inducing 

Factor) σε καλλιέργειες κυττάρων από στελέχη D. discoideum χωρίς λειτουργική αυτοφαγική 

πρωτεΐνη Αtg1, απουσία θρεπτικών συστατικών προκαλεί συγκέντρωση του πυρήνα, 

µιτοχονδρίων και άλλων κυτταρικών οργανιδίων σε µια κεντρική περιοχή των κυττάρων 

(Kosta et al., 2004). Τα κύτταρα διογκώνονται και ο θάνατός τους χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη ΑΤΡ, αυξηµένη κατανάλωση οξυγόνου και ακαριαία διάρρηξη της κυτταρικής 

µεµβράνης, η οποία είναι δυνατόν να καθυστερήσει µε προσθήκη γλυκόζης στο θρεπτικό 

µέσο (Laporte et al., 2007).  

Επιπλέον, σηµαντικός αριθµός µελετών όσον αφορά στη νέκρωση έχει διεξαχθεί σε 

κυτταρικές σειρές θηλαστικών. Η ενεργοποίηση υποδοχέων θανάτου σε αυτές είναι δυνατόν 

να επάγει µία µορφή νεκρωτικού θανάτου, που καλείται “νεκρόπτωση” (Yuan, 2006). Οι 

υποδοχείς θανάτου των οικογενειών Fas και TNF σχηµατίζουν διαφορετικά σύµπλοκα, η 

ενεργοποίηση των οποίων έχει και διαφορετικές επιπτώσεις. Ενεργοποίηση του συµπλόκου Ι, 

που περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες TNF-R1, TRADD, TRAF2 και RIP1 προωθεί την επιβίωση 

του κυττάρου µέσω της δράσης του παράγοντα NF-κB. Ενεργοποίηση του συµπλόκου ΙΙ των 

µορίων TRADD, FADD και TRAF2 ενεργοποιεί τις κασπάσες-8 και -10, οι οποίες 

πρωτεολύουν την πρωτεΐνη RIP1. Αναστέλλεται έτσι η δράση του NF-κB και επάγεται 

απόπτωση. Παρουσία αναστολέων κασπασών όµως, η δράση της κινάσης της RIP1 προκαλεί 
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νεκρόπτωση (Degterev et al., 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επίδραση του 

παράγοντα TNFα σε ινοµυϊκά κύτταρα ποντικού, η οποία οδηγεί σε γενική δυσλειτουργία 

των µιτοχονδρίων, παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου και τελικά νέκρωση (Golstein and 

Kroemer, 2007). Τα συµπτώµατα αυτά αµβλύνονται παρουσία αντιοξειδωτικών ή ροτενόνης, 

η οποία αναστέλλει τη λειτουργία του συµπλόκου Ι της αναπνευστικής αλυσίδας. 

Προστατευτική δράση έχει και ο αντι-αποπτωτικός παράγοντας Bcl-2, πιθανά µέσω της 

γενικότερης επίδρασης του στα µιτοχόνδρια. Η ενεργοποίηση της νέκρωσης από τον TNFα 

πραγµατοποιείται µέσω της επαγώµενης ενδοκύτωσης του υποδοχέα TNF-R1 και της 

αλληλεπίδρασής του µε αλληλουχίες “θανάτου” FADD και απαιτεί τη δράση της κινάσης 

RΙΡ1. Η RΙΡ1 εµπλέκεται επίσης στη νέκρωση που επάγεται µετά από ενεργοποίηση του 

µονοπατιού Fas/TNF-R/TRAIL-R ή της πολυµεράσης PARP (Poly (ADP-Ribose) 

Polymerase), λόγω βλαβών στο DNA (Goll et al., 2003; Ishidoh and Kominami, 2002). Στην 

τελευταία περίπτωση η RIP1 επιδρά στη δοµή και λειτουργία της µεµβράνης των 

µιτοχονδρίων µέσω ενεργοποίησης της κινάσης JNK. Πρόσφατα διαπιστώθηκε εξάλλου ότι 

χηµική καταστολή της JNK παρεµποδίζει την εκδήλωση χαρακτηριστικών νέκρωσης 

(παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου και αύξηση των ενδοκυτταρικών επιπέδων Ca2+) σε 

µοντέλα υπερδιέγερσης µετασυναπτικών υποδοχέων in vitro (Arthur et al., 2007). Άλλα 

παραδείγµατα νεκρόπτωσης αποτελούν η χορήγηση αντιµυκίνης Α σε ηπατικά κύτταρα 

κουνελιού και αντι-Fas ή άλλων παραγόντων σε σειρές Τ λεµφοκυττάρων ανθρώπου 

(Golstein and Kroemer, 2007). Χαρακτηριστικό αυτών είναι η απώλεια ΑΤΡ, ενώ στην 

περίπτωση των ηπατοκυττάρων παρατηρείται και αύξηση του κυτταροπλασµατικού 

ασβεστίου µε επακόλουθη ενεργοποίηση καλπαϊνών. Αυτά τα γεγονότα είναι κοινά στο 

νεκρωτικό θάνατο κυττάρων του νηµατώδους και νευρώνων πρωτευόντων, τα οποία έχουν 

υποστεί ισχαιµικά επεισόδια. 

Μελέτες τόσο σε κυτταρικές σειρές όσο και σε ζωικά µοντέλα in vivo υποδεικνύουν 

επίσης τη συµµετοχή της πρωτεΐνης κυκλοφιλίνη D (cyclophilin D, CypD) σε νεκρωτικούς 

µηχανισµούς (Baines et al., 2005; Nakagawa et al., 2005). Πρόκειται για µία προπυλ-

ισοµεράση, που βρίσκεται στο εσωτερικό των µιτοχονδρίων και αλληλεπιδρά µε µόρια της 

εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης, όπως οι µεταφορείς νουκλεοτιδίων. Η CypD 

απαιτείται για τη νέκρωση που επάγεται από αύξηση της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης 

ασβεστίου ή ενεργών ριζών οξυγόνου σε καλλιέργειες ηπατοκυττάρων και ινοβλαστών 

(Baines et al., 2005). Επιπλέον, στελέχη ποντικιών που δε διαθέτουν αυτήν την ενεργότητα 

είναι πιο ανθεκτικά στα παραπάνω ερεθίσµατα, σε τοπικά εγκεφαλικά ισχαιµικά επεισόδια 

και σε καρδιακό τραυµατισµό µετά από ισχαιµία (Nakagawa et al., 2005). Αντίθετα, η 

έκφραση της CypD σε ποντίκια αρκεί για να προκαλέσει τυχαίο κυτταρικό θάνατο, που 

συνοδεύεται από διόγκωση των µιτοχονδρίων. Φαίνεται ότι η CypD παίζει ρόλο στην αύξηση 
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της διαπερατότητας καναλιών της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης, συµβάλλοντας 

έτσι στη διατάραξη της διαφοράς δυναµικού σε αυτήν. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

δράση της είναι ειδική στη νέκρωση, αν και έχει αναφερθεί συµµετοχή της CypD και σε 

γεγονότα απόπτωσης (Golstein and Kroemer, 2007).  

Ο νεκρωτικός θάνατος σε κύτταρα του C. elegans, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, 

παρουσιάζει µορφολογικές και µηχανιστικές οµοιότητες µε τον πειραµατικά επαγώµενο 

θάνατο λόγω υπερδιέγερσης νευρώνων (excitotoxicity) σε θηλαστικά (Syntichaki and 

Tavernarakis, 2003). Υπερδιέγερση νευρώνων στον άνθρωπο συµβαίνει κατά τη διάρκεια 

επιληπτικών κρίσεων ή µετά από ισχαιµικά επεισόδια και τραυµατισµό του εγκεφάλου. Η 

επακόλουθη µείωση των επιπέδων γλυκόζης και οξυγόνου στον εγκέφαλο οδηγεί σε 

µειωµένη παραγωγή ενέργειας. Το µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΤΡ που παράγεται στον 

εγκέφαλο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και διατήρηση συγκεκριµένης κλίσης ιόντων 

κατά µήκος της πλασµατικής µεµβράνης των νευρικών κυττάρων· τα επίπεδα καλίου είναι 

περίπου 30 φορές υψηλότερα στο εσωτερικό του κυττάρου, ενώ αυτά του νατρίου και του 

χλωρίου περίπου 7 φορές. Αντίθετα ο µεσοκυττάριος χώρος φέρει περίπου 10000 φορές 

υψηλότερη συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου (Kristian, 2004). Υπό συνθήκες έλλειψης 

ενέργειας οι αντλίες της προσυναπτικής µεµβράνης, που είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση 

της ιοντικής ισορροπίας, υπολειτουργούν µε αποτέλεσµα την ανεξέλεγκτη εκπόλωση του 

νευρικού κυττάρου και την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή. Η απώλεια ενέργειας επιδρά 

επίσης στην ικανότητα των προσυναπτικών νευρώνων και των γειτονικών κυττάρων γλοίας 

να επαναπροσλαµβάνουν και να αποµακρύνουν το νευροδιαβιβαστή από το συναπτικό 

χάσµα. Η παρατεταµένη παραµονή νευροδιαβιβαστών µπορεί να προκαλέσει υπερ-διέγερση 

υποδοχέων της µετα-συναπτικής µεµβράνης. Το γλουταµινικό οξύ είναι ο κύριος διεγερτικός 

νευροδιαβιβαστής στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των θηλαστικών. Αυξηµένη συγκέντρωσή 

του στο συναπτικό χάσµα προκαλεί ενεργοποίηση µετα-συναπτικών υποδοχέων ΝΜDΑ και 

ΑΜΡΑ, µε άµεση συνέπεια την αύξηση της διαπερατότητας της µετασυναπτικής µεµβράνης 

σε ιόντα νατρίου, χλωρίου και ασβεστίου (Sattler and Tymianski, 2000). Δευτερογενώς 

αυξάνεται και η διαπερατότητα τασεο-ελεγχόµενων καναλιών ασβεστίου (Choi, 1992). Η 

επακόλουθη ενεργοποίηση καλπαϊνών από ιόντα Ca2+ συµβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της 

ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης αυτών, µέσω πρωτεολυτικής τροποποίησης µεµβρανικών 

υποδοχέων γλουταµινικού (Xu et al., 2007). Η διατάραξη της οµοιόστασης του ασβεστίου 

επηρεάζει ποικίλες κυτταρικές διαδικασίες και είναι τοξική. Μάλιστα, φαίνεται ότι παίζει 

ρόλο σε διαφορετικές µορφές θανάτου. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι αντλίες ανταλλαγής 

ιόντων Na+/Ca2+ (ΝCΧ) διασπώνται από κασπάσες σε νευρώνες που υφίστανται αποπτωτικό 

θάνατο (Bano et al., 2007). 
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Μελέτες του θανάτου νευρώνων ιπποκάµπου πρωτευόντων µετά από πρόκληση 

γενικευµένων ισχαιµικών επεισοδίων έχουν οδηγήσει στη διατύπωση της “υπόθεσης 

καλπαϊνών-καθεψινών”, προκειµένου να ερµηνευτούν οι µηχανισµοί της νέκρωσης (Εικ. 6) 

(Yamashima, 2000). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η άνοδος των επιπέδων του 

ενδοκυτταρικού ασβεστίου επάγει την ενεργοποίηση καλπαϊνών τύπου “µ”, µε αποτέλεσµα 

την πρόσδεσή τους στη µεµβράνη των λυσοσωµάτων. Η παρατεταµένη δράση των 

καλπαϊνών σε συνδυασµό µε την αυξηµένη συγκέντρωση ενεργών ριζών οξυγόνου (Reactive 

Oxygen Species, ROS) οδηγούν πιθανά σε εκτεταµένη διάρρηξη της λυσοσωµικής 

µεµβράνης. Άµεση συνέπεια είναι η απελευθέρωση υδρολυτικών ενζύµων και η ανεξέλεγκτη 

αποδόµηση κυτταρικών συστατικών, η οποία θεωρείται η βασική αιτία καταστροφής των 

κυττάρων. Οι λυσοσωµικές υδρολάσες µπορούν να ενεργοποιήσουν δευτερογενώς και άλλα 

αποδοµητικά ένζυµα, όπως οι κασπάσες (Syntichaki and Tavernarakis, 2002).  

 

 

Εικόνα 6. Μοντέλο νεκρωτικού θανάτου µε βάση την υπόθεση “καλπαϊνών-καθεψινών” (Syntichaki and 

Tavernarakis, 2003). 
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Η “υπόθεση καλπαϊνών-καθεψινών” επιβεβαιώνεται από πληθώρα παρατηρήσεων 

(Yamashima, 2000; Yoshida et al., 2002). Η επίδραση υποξίας και υπογλυκαιµίας σε τοµές 

ιπποκάµπου καθώς και η υπερενεργοποίηση υποδοχέων ΝΜDA, προκαλούν άνοδο των 

ενδοκυτταρικών επιπέδων ασβεστίου. Γενικευµένη εγκεφαλική ισχαιµία σε πιθήκους οδηγεί 

σε ενεργοποίηση καλπαϊνών-µ ειδικά σε νευρώνες της περιοχής CΑ1 του ιπποκάµπου, ενώ 

περίπου 72 ώρες αργότερα διαπιστώνεται απελευθέρωση καθεψινών Β και L στο 

κυτταρόπλασµα. Οι καλπαΐνες εντοπίζονται τότε σε µεµβράνες ακέραιων ή διερρηγµένων 

λυσοσωµάτων. Σχετικά δεδοµένα έχουν προκύψει και από πειράµατα σε νηµατώδεις. Η 

εµπλοκή του οξειδωτικού σοκ στη νέκρωση έχει δειχθεί κατά την επαγωγή υποξίας-ισχαιµίας 

σε νεογέννητους χοίρους (Martin et al., 2000). Στο µοντέλο αυτό παρατηρείται µείωση των 

επιπέδων γλουταθιόνης σε πολύ πρώιµα στάδια, µε αποτέλεσµα την οξείδωση µεµβρανών, 

κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων και την πρόκληση βλαβών στα 

περισσότερα κυτταρικά οργανίδια (λυσοσώµατα, σύστηµα Golgi, αδρό ενδοπλασµατικό 

δίκτυο και µιτοχόνδρια). Η ακόλουθη καταστροφή νευρώνων του ραβδωτού παρουσιάζει 

µορφολογικά χαρακτηριστικά νέκρωσης.  

Συνοπτικά λοιπόν, ο νεκρωτικός θάνατος περιλαµβάνει γνωρίσµατα, όπως πρώιµη 

απώλεια λειτουργίας των µιτοχονδρίων µε συνέπεια την παραγωγή ROS και τη µείωση των 

ενεργειακών επιπέδων του κυττάρου, διατάραξη της οµοιόστασης του ασβεστίου, 

συγκέντρωση οργανιδίων γύρω από τον πυρήνα, ενεργοποίηση πρωτεασών ανάµεσα στις 

οποίες κεντρικό ρόλο έχουν οι καλπαΐνες και οι καθεψίνες, διάρρηξη των λυσοσωµάτων και 

τελικά της πλασµατικής µεµβράνης. Τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν 

παρατηρηθεί και µελετηθεί διεξοδικά κατά τη νέκρωση κυττάρων του C. elegans. 

 

ΙΙ.δ2. Η νέκρωση στο C. elegans 

Νέκρωση είναι δυνατόν να επαχθεί σε νηµατώδεις από ποικίλα γενετικά και 

περιβαλλοντικά ερεθίσµατα. Η υπερ-ενεργοποίηση ιοντικών καναλιών της οικογένειας 

“Degenerin” (DEG) αποτελούν ένα από τα κύρια γενετικά ερεθίσµατα (Εικ. 7) (Syntichaki 

and Tavernarakis, 2003). Οι αµινοξικές αλληλουχίες των µελών αυτής της οικογένειες 

εµφανίζουν οµοιότητες µε τις πρωτεΐνες Ripped Pocket (RPK) και Pick Pocket (PPK) της 

Drosophila και µε υποµονάδες καναλιών νατρίου, ευαίσθητων στην ουσία amiloride 

(epithelial sodium channels, ΕΝaCs), σε επιθηλιακά κύτταρα θηλαστικών (Tavernarakis and 

Driscoll, 2001). Αντικατάσταση ενός αµινοξέος µικρού όγκου στην περιοχή του πόρου του 

καναλιού από ένα αµινοξύ µε µεγαλύτερη πλευρική αλυσίδα παρεµποδίζει το 

αποτελεσµατικό κλείσιµο του καναλιού, µε αποτέλεσµα να παραµένει συνεχώς ανοιχτό, 

διαταράσσοντας την ιοντική ισορροπία του κυττάρου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 
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του γονιδίου mec-4, που κωδικοποιεί µία υποµονάδα ενός καναλιού Degenerin (Driscoll and 

Chalfie, 1991). Συµµετέχει στην αντίληψη µηχανικών ερεθισµάτων κι εκφράζεται σε έξι 

αισθητήριους νευρώνες του C. elegans· στους δύο PLMs και τον PVM στην ουρά και στους 

δύο ALMs και τον AVM προς το κέντρο του σώµατος (Εικ. 7). Επικρατής µεταλλαγή που 

οδηγεί σε αντικατάσταση µίας βαλίνης στον πόρο του καναλιού από αλανίνη (V173Α), 

προκαλεί ανεξέλεγκτη εισροή ιόντων Na+ και Ca2+ στο κυτταρόπλασµα και τελικά το θάνατο 

των συγκεκριµένων κυττάρων (Bianchi et al., 2004). Οι νευρώνες της ουράς είναι πιο 

ευαίσθητοι δεδοµένου ότι εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα της τοξικής πρωτεΐνης. Ανάλογα, 

το επικρατές αλληλόµορφο u38 του γονιδίου που κωδικοποιεί το µεµβρανικό υποδοχέα 

DEG-1 επάγει καθυστερηµένο εκφυλισµό ορισµένων ενδιάµεσων νευρώνων στο οπίσθιο 

τµήµα των ζώων (Chalfie and Wolinsky, 1990), ενώ ηµι-επικρατείς µεταλλαγές στα γονίδια 

unc-8 και unc-105 οδηγούν αντίστοιχα σε δυσλειτουργία της κοιλιακής νευρικής χορδής και 

σε υπερβολική σύσπαση των σωµατικών µυών (Tavernarakis et al., 1997). Τοξικά 

αλληλόµορφα έχουν περιγραφεί επίσης για το γονίδιο mec-10, που ανήκει στην ίδια 

οικογένεια (Huang and Chalfie, 1994). Μεταλλαγές που επηρεάζουν την έκφραση ή 

λειτουργία των Degenerins, όπως αυτή στο γονίδιο mec-6, έχει δειχθεί ότι καταστέλλουν και 

το νεκρωτικό θάνατο που επάγεται από τις Degenerins (Chalfie and Wolinsky, 1990). Η 

ΜΕC-6 είναι µία διαµεµβρανική πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά µε τη ΜΕC-4, ρυθµίζοντας 

πιθανότατα τη λειτουργία της τελευταίας. Παρόµοια µε ό,τι συµβαίνει σε νηµατώδεις, 

εκφυλισµός επάγεται και σε ωοκύτταρα Xenopus ή σε ηπατικά κύτταρα hamster που 

εκφράζουν υπερενεργές πρωτεΐνες θηλαστικών οµόλογες µε τις Degenerins (Waldmann et 

al., 1996). 

 

 

Εικόνα 7. Ιοντικά κανάλια και νευροεκφυλισµός στο C. elegans  

(www.imbb.forth.gr/worms, www.wormbase.org). 
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Νέκρωση µπορεί να προκληθεί ακόµα από τη συνεχή δραστηριότητα καναλιών, τα 

οποία δεν ανήκουν στην οικογένεια των Degenerins. Ένα από αυτά είναι και το κανάλι 

ασβεστίου, το οποίο σχηµατίζεται από τις υποµονάδες DEG-3 και DES-2 σε ορισµένους 

ενδιάµεσους κι αισθητήριους νευρώνες (Treinin and Chalfie, 1995). Πρόκειται για ένα 

νικοτινικό υποδοχέα ακετυλοχολίνης και η DEG-3 είναι η υποµονάδα α αυτού. Το επικρατές 

αλληλόµορφο deg-3(u662) οδηγεί σε δηµιουργία καναλιών που παραµένουν διαρκώς 

ανοιχτά, µε αποτέλεσµα την υπερβολική είσοδο ιόντων Ca2+ στο κυτταρόπλασµα και την 

επαγωγή νέκρωσης. Ταυτόχρονη δυσλειτουργία της υποµονάδας DES-2 προστατεύει µερικώς 

τα κύτταρα. Οι ετεροτριµερείς πρωτεΐνες G εδράζονται στην κυτταρική µεµβράνη και µεταξύ 

άλλων συµµετέχουν στη ρύθµιση της δραστηριότητας καναλιών ιόντων. Αποτελούνται από 

τις υποµονάδες “α”, “β” και “γ”. Η υποµονάδα α διαθέτει ενεργότητα GΤΡάσης και στο C. 

elegans κωδικοποιείται από το γονίδιο gsa-1. Μεταλλαγές που παρεµποδίζουν την υδρόλυση 

και αποδέσµευση του GΤΡ από αυτή καθιστούν τις πρωτεΐνες G υπερ-ενεργές. Η έκφραση 

υπερ-ενεργών µορφών της υποµονάδας α, που προέρχονται είτε από το C. elegans ή από 

αρουραίους, σε νηµατώδεις προκαλεί νέκρωση των κυττάρων που τις εκφράζουν (Berger et 

al., 1998; Korswagen et al., 1997). Ο θάνατος σε αυτήν την περίπτωση απαιτεί τη δράση της 

αδενυλικής κυκλάσης ACY-1, που παράγει και χρησιµοποιεί κυκλική µονοφωσφορική 

αδενοσίνη (cAMP) ως σηµατοδοτικό µόριο. Πιθανότατα το µόριο cAMP ρυθµίζει τη 

δραστηριότητα καναλιών και µεταφορέων ιόντων. Επιπλέον, µορφολογία νεκρωτικού 

θανάτου σε νηµατώδεις έχει παρατηρηθεί µετά από έκφραση µορφών του ιοντο-τροπικού 

υποδοχέα γλουταµινικού GLR-2, οι οποίες φέρουν µία αργινίνη στην περιοχή του πόρου 

(GLR-2(R)) (Aronoff et al., 2004). Αυτές συνδυάζονται µε µορφές άγριου τύπου (GLR-

2(Q)), που φέρουν γλουταµίνη στην αντίστοιχη περιοχή, σχηµατίζοντας υβριδικά κανάλια 

(GLR-2(Q/R)) µε µειωµένη διαπερατότητα σε ιόντα ασβεστίου.  

Ηλεκτρονικές µικροφωτογραφίες νευρώνων από στελέχη mec-4(d) αποκαλύπτουν 

µια σειρά µορφολογικών αλλαγών κατά τη νέκρωση (Hall et al., 1997). Το σώµα του 

νευρώνα παραµορφώνεται. Στο εσωτερικό της κυτταρικής µεµβράνης σχηµατίζονται µικρές 

πυκνές µεµβρανικές δίνες άγνωστης σύστασης και προέλευσης, οι οποίες στη συνέχεια 

συντήκονται κι εσωτερικεύονται, δηµιουργώντας ηλεκτρονιόπυκνες δοµές κοντά στην 

πυρηνική µεµβράνη (Εικ. 8). Παρόµοιες σπειροειδείς δοµές έχουν παρατηρηθεί και στα 

στελέχη ποντικιών ΜΝD (Motor Neuron Degeneration) και wobbler (wr/wr). Το στέλεχος 

mnd/mnd παρουσάζει παθολογία πολύ όµοια µε την ασθένεια neuronal ceroid lipofuscinoses 

(NCLs) στον άνθρωπο, ενώ το στέλεχος wobbler εκδηλώνει εκφυλισµό των κινητικών 

νευρώνων της σπονδυλικής στήλης, όπως οι ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας (Blondet et 

al., 2002; Cooper et al., 1999). Επιπλέον, κατά τη νέκρωση στο C. elegans εµφανίζονται 

κυστίδια στο κυτταρόπλασµα των νευρώνων, ενώ στον πυρήνα η χρωµατίνη δηµιουργεί 
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συσσωµατώµατα (Hall et al., 1997). Προοδευτικά επέρχεται λύση ενδοκυτταρικών 

οργανιδίων και διόγκωση του κυτταροπλάσµατος. 

 

 

Εικόνα 8. (Α) Φωτογραφία προνύµφης L1 στελέχους mec-4(d), στην οποία τα νεκρωτικά πτώµατα των νευρώνων 

PVM και PLM της ουράς φαίνονται σαν κενά κυστίδια-κενοτόπια (βέλος). (Β) Ηλεκτρονική µικροφωτογραφία 

νευρικού κυττάρου σε πρώιµα στάδια νέκρωσης (Hall et al., 1997). Μεµβρανικές δίνες (βέλος) σχηµατίζονται 

στην εσωτερική επιφάνεια της κυτταρικής µεµβράνης. 

 

Πειραµατικές µελέτες σε νηµατώδεις έχουν οδηγήσει στην αποκάλυψη ποικίλων 

παραγόντων που συντελούν στη νέκρωση. Κεντρικό γεγονός αποτελεί η αύξηση των 

επιπέδων του κυτταροπλασµατικού ασβεστίου. Τα ιόντα Ca2+ προέρχονται είτε από τον 

εξωκυτταρικό χώρο µέσω τασεο-ελεγχόµενων καναλιών και καναλιών ανταλλαγής ιόντων 

Ca2+/Na+, ή από ενδοκυτταρικές αποθήκες, κύρια από το ενδοπλασµατικό δίκτυο (ΕΔ) αλλά 

και από τα µιτοχόνδρια (Xu et al., 2001). Ο ρόλος του ΕΔ έχει δειχθεί σε στελέχη µε 

µεταλλαγές στα γονίδια unc-68, itr-1 ή crt-1 και σε ζώα, στα οποία έχει κατασταλεί το 

γονίδιο cnx-1. Τα unc-68 και itr-1 κωδικοποιούν τον υποδοχέα ρυανοδίνης (Ryanodine 

Receptor, RyR) και τριφωσφορικής ινοσιτόλης (inositol-1,4,5-triphosphate receptor, 

Ins(1,4,5)P3R) αντίστοιχα, που σχηµατίζουν κανάλια υπεύθυνα για την έξοδο ασβεστίου από 

το ΕΔ. Τα cnx-1 και crt-1 κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες-chaperones, calnexin και calreticulin 

αντίστοιχα, που προσδένουν και συγκρατούν ιόντα Ca2+ στο ΕΔ. Δυσλειτουργία αυτών των 

µορίων προσφέρει ανθεκτικότητα στη νέκρωση (Xu et al., 2001). Αν και οι calnexin και 

calreticulin είναι πιθανό να επηρεάζουν την αναδίπλωση και στερεοδιάταξη της ΜΕC-4, είναι 

γνωστό ότι η calreticulin έχει επίσης ρόλο κεντρικού ρυθµιστή της οµοιόστασης του 

ασβεστίου στο ΕΔ. Η είσοδος ιόντων Ca2+ στο ΕΔ παρεµποδίζεται από τη χηµική ουσία 

thapsigargin, που αναστέλλει τη δράση της αντλίας SERCA (Sarco-endoplasmic reticulum 

Ca2+-ATPase). Χορήγηση thapsigargin σε νηµατώδεις επάγει νεκρωτικό θάνατο, 

προκαλώντας αύξηση της συγκέντρωσης του κυτταροπλασµατικού ασβεστίου. Η έξοδος 
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ιόντων Ca2+ από το ΕΔ έχει θεωρηθεί ως η βασική αιτία καταστροφής νευρικών κυττάρων 

που εκφράζουν τους υβριδικούς υποδοχείς GLR-2(Q/R) (Aronoff et al., 2004).  

Το µοριακό σηµατοδοτικό µονοπάτι νέκρωσης, που ξεκινά από την αύξηση των 

επιπέδων του κυτταροπλασµατικού Ca2+, περιλαµβάνει τη δράση πρωτεασών, όπως οι 

καλπαΐνες και οι πρωτεάσες ασπαρτικού. Στο C. elegans έχει δειχθεί συγκεκριµένα η 

συµµετοχή των καλπαϊνών CLP-1 και TRA-3 και των πρωτεασών ασπαρτικού ASP-3 και 

ASP-4 (Syntichaki et al., 2002). Οι πρωτεάσες ασπαρτικού είναι υδρολυτικά ένζυµα που 

µπορούν δράσουν εσωτερικά κι εξωτερικά του κυττάρου και περιλαµβάνουν χυµοσίνες, 

πεψίνες, ρενίνες και τις καθεψίνες D και Ε (Samara and Tavernarakis, 2003). Η δράση τους 

κατά τη νέκρωση έπεται αυτής των καλπαϊνών (Syntichaki et al., 2002). Λυσοσωµικά 

υδρολυτικά ένζυµα, όπως οι µη ειδικές πρωτεάσες “καθεψίνες” συµµετέχουν επίσης στην 

καταστροφή καρδιακών κι εγκεφαλικών κυττάρων µετά από τραυµατικά ισχαιµικά επεισόδια 

(Adamec et al., 2000). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο νευροεκφυλισµός που 

επάγεται από το αλληλόµορφο mec-4(d) δεν εξαρτάται από τη δράση αποπτωτικών 

πρωτεασών, όπως η κασπάση CED-3, αλλά ούτε και από άλλους παράγοντες απόπτωσης, 

όπως ο CED-4 (Chung et al., 2000). 

Νέκρωση είναι δυνατόν να επαχθεί και από περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, όπως η 

χαµηλή διαθεσιµότητα οξυγόνου (Scott et al., 2002). Συνθήκες υποξίας σε νηµατώδεις 

µπορούν να δηµιουργηθούν µε επώασή τους είτε σε θαλάµους διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) 

ή σε διαλύµατα αναστολέων της µιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας. Για παράδειγµα, 

το αζίδιο του νατρίου (ΝaΝ3) εµποδίζει την ενεργότητα της κυτοχρωµικής οξειδάσης c. Η 

επακόλουθη µείωση των επιπέδων του ενεργειακού µορίου ΑΤΡ επηρεάζει τη βιωσιµότητα 

των ζώων. Μορφολογία νέκρωσης παρατηρείται κυρίως στο φάρυγγα, στους µύες του 

σωµατικού τοιχώµατος και στις γονάδες. Η ευαισθησία σε συνθήκες υποξίας επηρεάζεται 

από τη λειτουργία του υποδοχέα ινσουλίνης DAF-2, των κινασών ΑΚΤ-1 και ΡDΚ-1 και του 

µεταγραφικού παράγοντα DAF-16. Τα µόρια αυτά δρουν στο ίδιο µοριακό µονοπάτι. Έτσι, 

στελέχη νηµατωδών µε µεταλλαγές στην περιοχή πρόσδεσης του συνδέτη ή στην 

ενδοκυτταρική περιοχή του DAF-2, η οποία διαθέτει ενεργότητα κινάσης τυροσίνης, είναι 

πιο ανθεκτικά σε χαµηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Η ανθεκτικότητα των νηµατωδών στην 

υποξία ελέγχεται ακόµα από τα κανάλια καλίου (Κ+) SLO-2, τα οποία ενεργοποιούνται από 

ιόντα νατρίου (Yan et al., 2006). Μεταλλαγές σε αυτά αυξάνουν την ευαισθησία στην υποξία. 

Μεγάλος αριθµός κενοτοπίων-κυστιδίων έχει παρατηρηθεί σε γονάδες µετά από 

έκθεση των πολυδύναµων πρόδροµων κυττάρων τους (VPCs, vulva precursor cells) σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία (Weidhaas et al., 2006). Αυτά τα κενοτόπια αντιπροσωπεύουν 

πιθανότατα υπολείµµατα των µετα-µιτωτικών πρόδροµων κυττάρων της γονάδας, που έχουν 

εκφυλιστεί µε νέκρωση. Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί ότι ο κυτταρικός θάνατος σε αυτήν την 
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περίπτωση δε συντελείται µε απόπτωση. Επιπλέον, επιδεινώνεται σε ζώα στα οποία ο 

µηχανισµός απόκρισης σε βλάβες του DNA είναι ελαττωµατικός. Έχει προταθεί η χρήση 

αυτού του πειραµατικού µοντέλου (το οποίο έχει ονοµαστεί “Radelegans”) για τη µελέτη in 

vivo των µηχανισµών κυτταροτοξικότητας και του τρόπου απόκρισης των ιστών, µετά από 

επίδραση ακτινοβολίας, η οποία χρησιµοποιείται ως θεραπευτικό µέσο για την αντιµετώπιση 

του καρκίνου.  

 

ΙΙ.ε. Αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών µηχανισµών κυτταρικού θανάτου 

Αν και η διάκριση των µηχανισµών κυτταρικού θανάτου σε τρεις κύριες µορφές 

διευκολύνει τόσο την περιγραφή όσο και τη µελέτη των διαδικασιών κυτταροτοξικότητας, 

ωστόσο δεν είναι πάντα σαφής. Υπάρχουν καταστάσεις, στις οποίες η κατηγοριοποίηση 

“απόπτωση-αυτοφαγία-νέκρωση” δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί, είτε γιατί δεν εµφανίζουν 

κανένα από τα βασικά γνωρίσµατα που αναφέρθηκαν, είτε επειδή παρουσιάζουν ανάµικτα 

χαρακτηριστικά. Ο θάνατος του “συνδετικού” κυττάρου στο C. elegans αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγµα, αφού δεν εξαρτάται από µόρια που έχουν θεωρηθεί απαραίτητα 

για την επιτέλεση των γνωστών τύπων θανάτου. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται ανάµιξη 

γνωρισµάτων νέκρωσης, απόπτωσης και αυτοφαγίας. Η “παράπτωση”, που έχει περιγραφεί 

κατά τη σκλήρυνση κατά πλάκας, χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυστιδίων στο 

κυτταρόπλασµα και την ενεργοποίηση αποπτωτικών διαδικασιών, χωρίς ωστόσο 

συµπύκνωση χρωµατίνης (Yamashima, 2004). Συνδυασµός µορφολογικών χαρακτηριστικών 

εκδηλώνεται επίσης σε αρουραίους, που έχουν υποστεί ισχαιµία του εγκεφαλικού φλοιού, 

καθώς και σε καλλιέργειες νευρικών κυττάρων αρουραίων υπό συνθήκες υποξίας ή 

περίσσειας γλουταµινικού οξέος (Niquet et al., 2006a; Niquet et al., 2006b; Wei et al., 2004). 

Ερεθίσµατα που προκαλούν υπερ-διέγερση µετα-συναπτικών υποδοχέων είναι ικανά να 

επάγουν όλες τις κύριες µορφές κυτταρικού θανάτου. Ένα συνεχές φάσµα χαρακτηριστικών 

µεταξύ απόπτωσης-νέκρωσης και απόπτωσης-αυτοφαγικού θανάτου εκδηλώνεται µετά από 

χορήγηση καϊνικού οξέος στον πρόσθιο εγκέφαλο νεογέννητων αρουραίων ή περίσσειας 

γλουταµικού στο ραβδωτό σώµα ενήλικων ζώων και σε οργανοτυπικές καλλιέργειες 

κινητικών νευρώνων της σπονδυλικής τους στήλης (Matyja et al., 2005; Portera-Cailliau et 

al., 1997). Επιπλέον, παροδική ισχαιµία στο ραβδωτό σώµα αυτών των ζώων επάγει νέκρωση 

στον πυρήνα της περιοχής όπου έχει επιδράσει το ερέθισµα, προγραµµατισµένο θάνατο 

τύπου ΙΙ στο χώρο που περιβάλλει την ισχαιµική “εστία” και απόπτωση στην περιφέρεια 

(Aggoun-Zouaoui et al., 1998). Παρόµοιο πρότυπο, µε νεκρωτικό θάνατο στον ισχαιµικό 

πυρήνα και καθυστερηµένη απόπτωση στην περιφέρεια, έχει διαπιστωθεί και στο ήπαρ 

αρουραίων (Eum et al., 2007). Σε επεισόδια ολικής ισχαιµίας η έναρξη του αποπτωτικού 

προγράµµατος στα κύτταρα ακολουθείται πιθανά από επαγωγή δευτερογενούς νέκρωσης 
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(Kristian, 2004). Γενικότερα, θεωρείται ότι όταν τα επίπεδα ενέργειας µειώνονται σηµαντικά, 

κύτταρα που έχουν ήδη ενεργοποιήσει αποπτωτικές διαδικασίες υφίστανται τελικά νέκρωση. 

Έτσι, είναι δυνατόν να επαχθεί νέκρωση από τυπικά αποπτωτικά ερεθίσµατα. Η ένταση του 

ερεθίσµατος παίζει συχνά σηµαντικό ρόλο. Τα ιόντα Ζn2+, ανάλογα µε τη συγκέντρωσή τους, 

µπορούν να προκαλέσουν απόπτωση ή νέκρωση σε καλλιέργειες νευρώνων και κυττάρων 

γλοίας ποντικού (Lobner et al., 2000). Άλλο παράδειγµα συνιστά η επίδραση ολιγοµυκίνης Α 

σε καλλιέργειες κυττάρων εντόµων. Το αντιβιοτικό αυτό αναστέλλει τη δράση της 

µιτοχονδριακής συνθετάσης ΑΤΡ, επάγοντας ποικιλία κυτταρικών αποκρίσεων, όπως 

υπερβολική αυτοφαγία, απόπτωση ή όγκωση, η οποία χαρακτηρίζεται από διόγκωση του 

κυττάρου, σχηµατισµό κυστιδίων στο κυτταρόπλασµα και αύξηση της διαπερατότητας της 

κυτταρικής µεµβράνης (Tettamanti et al., 2006). 

Η έλλειψη σαφούς διαχωρισµού µεταξύ των µορφών θανάτου µπορεί να αποδοθεί 

στην εκτεταµένη αλληλεπίδραση µεταξύ των µορίων διαφόρων µονοπατιών (Εικ. 9). Έτσι, οι 

κασπάσες µπορούν να επηρεάσουν την οµοιόσταση του κυτταροπλασµατικού ασβεστίου, 

διασπώντας µεµβρανικές αντλίες ασβεστίου όπως τα κανάλια ανταλλαγής ιόντων Na+/Ca2+ 

NCX, ενώ η κασπάση-3 επάγει έµµεσα ενεργοποίηση καλπαϊνών καταστέλλοντας τη δράση 

ενός αναστολέα αυτών, της καλπαστατίνης (Bano et al., 2007; Yamashima, 2004). Η 

κασπάση-3 µπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από καθεψίνες. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι 

ενεργοποιηµένη κασπάση-9 µπορεί να προκαλέσει αύξηση της διαπερατότητας της 

λυσοσωµικής µεµβράνης κι επακόλουθη απελευθέρωση καθεψινών σε εµβρυϊκούς 

ινοβλάστες ποντικού µετά από χορήγηση του παράγοντα ΤΝF (Gyrd-Hansen et al., 2006). 

Και η διάρρηξη των λυσοσωµάτων όµως είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απόπτωση ή νέκρωση 

ανάλογα µε την ένταση του ερεθίσµατος και το βαθµό απελευθέρωσης υδρολυτικών 

ενζύµων. Η δράση της καθεψίνης D µπορεί να συµβάλλει στην ενεργοποίηση κασπασών και 

στην αλλαγή της διαπερατότητας της µιτοχονδριακής µεµβράνης, όπως συµβαίνει µετά από 

επίδραση οξειδωτικού στρες σε παγκρεατικά και νευρικά βλαστικά κύτταρα (Baumgartner et 

al., 2007; Castino et al., 2007). 

Είναι λοιπόν φανερό ότι δεν υπάρχει απόλυτη διάκριση µεταξύ µορφών κυτταρικού 

θανάτου και ο διαχωρισµός τους αποτελεί στην πραγµατικότητα σύµβαση, προκειµένου να 

διευκολυνθουν οι ερευνητικές προσπάθειες. Ο ακριβής τρόπος καταστροφής κάθε κυττάρου 

εξαρτάται από τον τύπο του ιστού, τη φυσιολογική και µεταβολική κατάσταση του κυττάρου 

τη στιγµή που δέχεται το ερέθισµα, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, καθώς και από το 

είδος, την ένταση και το συνδυασµό των ερεθισµάτων. Έχει διατυπωθεί µάλιστα η άποψη ότι 

υπάρχει ένα βασικό πρόγραµµα κυτταρικού θανάτου που περιλαµβάνει διάφορα µοριακά 

µονοπάτια-υποπρογράµµατα και η επιλογή των εκτελεστικών διαδικασιών είναι αυτή που 

καθορίζει τη µορφολογική έκφανση σε κάθε περίπτωση (Nicotera et al., 1999).  
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Εικόνα 9. Αλληλεπίδραση µεταξύ αποπτωτικών και νεκρωτικών µηχανισµών (www.imbb.forth.gr/worms). 
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ΙΙΙ. Μηχανισµοί Οµοιόστασης του pH στα Κύτταρα 

Η ευαισθησία ποικίλων κυτταρικών αντιδράσεων και διαδικασιών στις συνθήκες 

οξύτητας του µικρο-περιβάλλοντος όπου επιτελούνται, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη 

µηχανισµών ρύθµισης της οµοιόστασης του pH στα κύτταρα. Με τη δράση αυτών 

επιτυγχάνεται η διατήρηση ενός σχετικά ουδέτερου περιβάλλοντος στο κυτταρόπλασµα (pH 

περίπου 7.2), στο ενδοπλασµατικό δίκτυο και στο µεγαλύτερο µέρος του συστήµατος Golgi, 

ενώ δηµιουργούνται και διατηρούνται όξινες συνθήκες στο εσωτερικό συγκεκριµένων 

οργανιδίων, όπως ώριµα ενδοσώµατα και λυσοσώµατα (Stevens and Forgac, 1997). Οι 

οµοιοστατικοί µηχανισµοί είναι κυρίως παθητικοί, αλλά ενισχύονται από µηχανισµούς που 

καταναλώνουν ενέργεια. Παθητική ρύθµιση επιτελείται µέσω δέσµευσης και αποδέσµευσης 

πρωτονίων από ρυθµιστικά µόρια (Lodish, 2000). Αυτά περιλαµβάνουν ανόργανες χηµικές 

ουσίες, όπως το φωσφορικό οξύ (Η3ΡΟ4) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οργανικές. 

Oργανικές ενώσεις µε ρυθµιστικές ικανότητες είναι τα ελεύθερα αµινοξέα, αµινοξέα 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων µε βασικές (λυσίνη, αργινίνη, ιστιδίνη) ή όξινες (γλουταµινικό, 

ασπαρτικό) πλευρικές αλυσίδες και προϊόντα µεταβολικών αντιδράσεων, όπως το γαλακτικό, 

το οξικό και το κιτρικό οξύ (Syntichaki and Tavernarakis, 2003). Η ενεργητική ρύθµιση του 

pH στηρίζεται στη λειτουργία µεµβρανικών αντλιών-καναλιών, που συνδυάζουν τη 

µεταφορά πρωτονίων είτε µε τη διάσπαση ΑΤΡ (κυστιδιακές ΑΤΡάσες πρωτονίων), είτε µε 

την αντίθετη µεταφορά ιόντων Νa+ ή/και Κ+ (κανάλια ΝΗΧ σε νηµατώδεις ή ΝΗΕ σε 

θηλαστικά) (Putney et al., 2002; Stevens and Forgac, 1997). Εξαρτώµενη από Na+ είναι 

επίσης η ανταλλαγή των ρυθµιστικών ιόντων ΗCO3
- και Cl-. Τόσο σε ασπόνδυλα όσο και σε 

θηλαστικά συµβαίνει έξοδος ιόντων χλωρίου, που συνοδεύεται από συνδυασµένη είσοδο 

ιόντων νατρίου και όξινων ανθρακικών ανιόντων (L'Allemain et al., 1985). 

Η συµµετοχή των ενεργητικών µηχανισµών οµοιόστασης του pH στο νεκρωτικό 

θάνατο αποτέλεσε αντικείµενο διερεύνησης στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 

Θεωρήθηκε συνεπώς απαραίτητη η αναφορά ορισµένων στοιχείων σχετικά µε τη λειτουργία 

των V-ΑΤΡασών και των καναλιών ΝΗΧ, µε στόχο την πληρέστερη κατανόηση των 

πειραµατικών προσεγγίσεων που εφαρµόστηκαν, καθώς και της ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων που ελήφθησαν. 

 

ΙΙΙ.α. Κυστιδιακές ΑΤΡάσες πρωτονίων 

Οι κυστιδιακές ΑΤΡάσες πρωτονίων (vacuolar (H+)-ATPases ή V-ATPases) είναι 

αντλίες, οι οποίες χρησιµοποιούν την ενέργεια που απελευθερώνεται από την υδρόλυση ΑΤΡ, 

για να µεταφέρουν πρωτόνια αντίθετα από την κλίση συγκέντρωσής τους (Stevens and 

Forgac, 1997). Ανιχνεύθηκαν αρχικά στην επιφάνεια συναπτικών κυστιδίων, γεγονός στο 
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οποίο οφείλεται και ο χαρακτηρισµός τους ως “κυστιδιακές”. Εντοπίζονται ωστόσο και σε 

άλλες ενδοκυτταρικές µεµβράνες, όπως κυστίδια που περιβάλλονται από κλαθρίνη, 

ενδοσώµατα, λυσοσώµατα, κυστίδια προερχόµενα από το σύστηµα Golgi, πολυµεµβρανικά 

σωµάτια, κεντρικά κενοτόπια ζυµών και χυµοτόπια φυτικών κυττάρων, καθώς και στην 

πλασµατική µεµβράνη συγκεκριµένων κυττάρων. Οι ενδοκυτταρικές V-ΑΤΡάσες 

συµµετέχουν σε διαδικασίες ενδοκύτωσης µε τη µεσολάβηση υποδοχέων, στη µεταφορά 

ενζύµων από το σύστηµα Golgi στα λυσοσώµατα και στη µετακίνηση πρωτεϊνών µέσω του 

εκκριτικού µονοπατιού. Οι V-ΑΤΡάσες των συναπτικών κυστιδίων χρησιµεύουν στην 

πρόσληψη νευροδιαβιβαστή, ενώ αυτές των λυσοσωµάτων, χυµοτοπίων και φαγοσωµάτων 

δηµιουργούν τις όξινες συνθήκες που απαιτούνται για τη δράση υδρολυτικών ενζύµων. Οι 

αντλίες της πλασµατικής µεµβράνης εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα µε τον 

ιστό όπου εκφράζονται. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η διατήρηση της 

οµοιόστασης του pH στο κυτταρόπλασµα µακροφάγων και ουδετερόφιλων, η δηµιουργία 

όξινων συνθηκών στο χώρο που περιβάλλει οστεοκλάστες, ώστε να πραγµατοποιηθεί οστική 

αναδόµηση, καθώς και η διείσδυση καρκινικών κυττάρων σε ιστούς. Η λειτουργία των V-

ATPασών συνδέεται συχνά µε τη δράση ενός καναλιού ιόντων χλωρίου, ώστε να 

αντισταθµίζεται η διαφορά δυναµικού που δηµιουργεί στη µεµβράνη η µεταφορά πρωτονίων. 

Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή και τη λειτουργία των V-

ΑΤΡασών προέρχονται απο µελέτες στη ζύµη, καθώς και από σύγκριση µε τη συνθάση ΑΤΡ 

των µιτοχονδρίων F-ΑΤΡάση, η οποία χρησιµοποιεί την ενέργεια της ροής πρωτονίων από τα 

µιτοχόνδρια στο κυτταρόπλασµα, για να συνθέσει ΑΤΡ (Stevens and Forgac, 1997). Η V-

ΑΤΡάση αποτελείται από µία περιφερειακή κυτταροπλασµατική περιοχή V1, υπεύθυνη για 

την υδρόλυση ΑΤΡ και από µία διαµεµβρανική περιοχή V0, µέσω της οποίας 

πραγµατοποιείται η µεταφορά πρωτονίων (Εικ. 10). Η περιοχή V1 περιλαµβάνει 5-8 

υποµονάδες Α-Η, που σχηµατίζουν ένα διαλυτό σύµπλοκο µοριακού βάρους 500-600 kDa. 

Το σύµπλοκο αυτό βρίσκεται προς το κυτταρόπλασµα και συνδέεται µε την περιοχή V0 µέσω 

των υποµονάδων C, D, Ε, F και G. Η αλληλεπίδραση των υποµονάδων C και Ε εξασφαλίζει 

σταθερότητα και µέγιστη ενεργότητα στη V-ΑΤΡάση, ενώ η D πιθανά συνδέει την υδρόλυση 

ΑΤΡ -το οποίο προσδένεται στις υποµονάδες Α και Β- µε τη µετατόπιση πρωτονίων. Η 

περιοχή V0 έχει βάρος 250-300 kDa και περιέχει 3-5 υποµονάδες, τις a, d, c, c΄ και c΄΄. Οι 

υποµονάδες c, c΄ και c΄΄ είναι ισχυρά υδρόφοβες µε µάζα περίπου 17 kDa για τις δύο πρώτες 

και 23 kDa για τη c΄΄. Φέρουν διαµεµβράνικες έλικες και πιστεύεται ότι διατάσσονται σε ένα 

δακτύλιο, µέσω του οποίου γίνεται η µετατόπιση πρωτονίων. Επιπλέον, η c συµµετέχει στο 

σχηµατισµό χασµοσυνδέσµων µεταξύ κυττάρων. Η συγκρότηση της περιοχής V0 

προαπαιτείται για τη φυσιολογική τοποθέτηση της περιοχής V1 στη µεµβράνη και κατά 

συνέπεια για τη συγκρότηση της αντλίας.  
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Εικόνα 10. Σχηµατική αναπαράσταση των υποµονάδων και περιοχών της V-ATPάσης 

(biochemistry.utoronto.ca/ manolson/bch.html). 

 

Γονίδια που κωδικοποιούν υποµονάδες της V-ΑΤΡάσης έχουν ανιχνευτεί επίσης στο 

γονιδίωµα του C. elegans (πίνακας 1). Η δυσλειτουργία τους προκαλεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις θνησιµότητα σε εµβρυϊκό ή προνυµφικό στάδιο, καταδεικνύοντας τη σηµασία 

της λειτουργίας αυτών των αντλιών κατά την ανάπτυξη. Είναι καταρχάς απαραίτητες για την 

ωρίµανση των ωοκυττάρων, όπως υποδεικνύουν οι ανωµαλίες στην ωογένεση και η εµβρυϊκή 

θνησιµότητα, που προκύπτουν µετά από καταστολή της έκφρασης της υποµονάδας C (Oka 

and Futai, 2000). Μείωση της έκφρασης του γονιδίου vha-8, που κωδικοποιεί την υποµονάδα 

Ε, επηρεάζει έµβρυα αλλά και προνύµφες, δηµιουργώντας προβλήµατα στη διαδικασία 

ενδοκύτωσης µε τη µεσολάβηση υποδοχέων (Choi et al., 2003). Η βιωσιµότητα εµβρύων και 

προνυµφών ελαττώνεται ακόµα µετά από καταστολή της λειτουργικότητας του γονιδίου unc-

32 ή µείωση της έκφρασης των vha-5 και vha-6 (Oka et al., 2001; Pujol et al., 2001). Τα 

γονίδια αυτά, όπως και το vha-7, κωδικοποιούν διαφορετικές ισοµορφές της υποµονάδας a κι 

έχουν ιστοειδική έκφραση (Oka et al., 2001). Το vha-5 εκφράζεται πιο έντονα στο εκκριτικό 

κύτταρο, το vha-6 στο έντερο, το vha-7 στον ωαγωγό και την υποδερµίδα, ενώ το unc-32 

στον ωαγωγό και σε νευρικά κύτταρα. Το unc-32 συµµετέχει στην πρόσληψη ή έκκριση 

νευροδιαβιβαστή από συναπτικά κυστίδια χολινεργικών νευρώνων, µε αποτέλεσµα 

συγκεκριµένες µεταλλαγές αυτού (για παράδειγµα το αλληλόµορφο e189) να προκαλούν 

έλλειψη συντονισµού στην κίνηση (φαινότυπος Unc) (Pujol et al., 2001). 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 37 - 

 

 Γονίδιο στο 

C. elegans 
Υποµονάδα 

V-ΑΤΡάσης 
Πρότυπο έκφρασης Φαινότυπος 

δυσλειτουργίας 
Βιβλιογραφική 

αναφορά 

vha-13 A - Εµβρυϊκός θάνατος [1, 2] 
spe-5 B - Ελαττωµατική 

σπερµατογένεση 
[3, 4] 

vha-12 B - Εµβρυϊκός θάνατος, µη 

συντονισµένη κίνηση 

(αλληλόµορφο n2915) 

[1, 2, 5] 

vha-11 C Εκκριτικό κύτταρο, 

πεπτικός σωλήνας 
Εµβρυϊκός θάνατος, 

στειρότητα 
[6, 7, 2] 

vha-14 D - Εµβρυϊκός θάνατος [8] 
vha-8 E Εκκριτικό κύτταρο, 

υποδερµίδα 
Εµβρυϊκός θάνατος [9, 10] 

vha-9 F - Εµβρυϊκός θάνατος [2] 

vha-10 G Εκκριτικό κύτταρο, 

νευρικά και µυϊκά 

κύτταρα, πεπτικός 

σωλήνας 

Εµβρυϊκός θάνατος [11, 12] 

Π
ερ
ιο
χή

 V
1 

vha-15 H - Εµβρυϊκός θάνατος [1, 13] 

unc-32 a Πεπτικός σωλήνας, 

γονάδα, νευρικά 

κύτταρα 

Εµβρυϊκός θάνατος, 

ανώµαλη κίνηση 

(αλληλόµορφο e189) 

[14, 15, 1, 2, 8] 

vha-5 a Εκκριτικό κύτταρο, 

φάρυγγας, 

υποδερµικά κύτταρα 

Προνυµφικός θάνατος [14, 15, 2] 

vha-6 a Πεπτικός σωλήνας Προνυµφικός θάνατος [14, 15, 2] 
vha-7 a Υποδερµίδα, µήτρα, 

πρωιµα ωοκύτταρα, 

σπερµατοθήκη 

Φυσιολογικά ζώα [14, 15, 13] 

Π
ερ
ιο
χή

 V
0 

vha-1 c Εκκριτικό κύτταρο, 

ορθό, δύο µετα-

πρωκτικα κύτταρα  

Εµβρυϊκός θάνατος [16, 1] 

 

Πίνακας 1. Γονίδια V-ΑΤΡάσης στο C. elegans.  

Στον πίνακα αναγράφονται γονίδια νηµατωδών που κωδικοποιούν υποµονάδες της περιφερειακής και 

µεµβρανικής περιοχής της V-ΑΤΡάσης. Αναφέρονται επίσης το πρότυπο έκφρασής τους καθώς και ο ισχυρότερος 

φαινότυπος που προκύπτει από τη δυσλειτουργία αυτών, συνήθως µετά από στόχευσή τους µε RNAi. Σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις προκαλείται θνησιµότητα, γεγονός που φανερώνει την ιδιαίτερη σηµασία της λειτουργίας 

των V-ΑΤΡασών κατά την ανάπτυξη. Η σκίαση στον πίνακα υποδηλώνει τα γονίδια, που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

τη µελέτη. Emb: εµβρυϊκός θάνατος, Lvl: προνυµφικός θάνατος, Unc: έλλειψη συντονισµού στην κίνηση. [1] 

{Kamath, 2003 #261}, [2] (Simmer et al., 2003), [3] (Machaca and L'Hernault, 1997), [4] P.D. Hartley, G.-d. Zhu, 

& S.W. L’ Hernault, Emory University, προσωπική επικοινωνία µε το Ν. Ταβερναράκη, [5] R. Weimer & E. 

Jorgensen, University of Utah, προσωπική επικοινωνία µε το Ν. Ταβερναράκη, [6] (Oka and Futai, 2000), [7] 

(Oka et al., 1998), [8] (Gonczy et al., 2000), [9] (Choi et al., 2003), [10] (Hope et al., 1996), [11] (Fraser et al., 

2000), [12] (Syntichaki et al., 2005), [13] (Maeda et al., 2001), [14] (Oka et al., 2001), [15] (Pujol et al., 2001), 

[16] (Oka et al., 1997), [17] (Nishi and Forgac, 2002), [18] (Merzendorfer et al., 1999). 
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ΙΙΙ.β. Κανάλια ανταλλαγής ιόντων Νa+/Η+ 

Κανάλια ανταλλαγής ιόντων Νa+/Η+ υπάρχουν σε όλους τους οργανισµούς, από τα 

βακτήρια µέχρι τα ζώα και τα φυτά (Nehrke and Melvin, 2002). Στα βακτήρια για κάθε ιόν 

νατρίου που εξέρχεται, εισέρχονται στο κύτταρο δύο πρωτόνια. Στις ζύµες, εκτός από νάτριο 

µπορεί να εξέλθει και κάλιο, ενώ ένας τύπος αυτών των καναλιών εντοπίζεται σε 

ενδοσώµατα. Σε ασπόνδυλα όπως και στα θηλαστικά δύο εξωκυτταρικά ιόντα νατρίου 

ανταλλάσσονται µε ένα ενδοκυτταρικό πρωτόνιο. Τα κανάλια ανταλλαγής ιόντων Νa+/Η+ 

συµµετέχουν γενικά στη ρύθµιση του όγκου του κυτταρου, στην έκκριση και απορρόφηση 

υγρών και στη ρύθµιση της οµοιόστασης του pH (Nehrke and Melvin, 2002). 

Η οικογένεια των ανταλλακτών Νa+/Η+ (ΝΗΕ) στα θηλαστικά περιλαµβάνει οχτώ 

µέλη (Nehrke, 2003). Καθένα αποτελείται από δώδεκα διαµεµβρανικές α-έλικες, που 

σχηµατίζουν τον πόρο του καναλιού, και από µία καρβοξυ-τελική κυτταροπλασµατική 

περιοχή µε ρυθµιστικό ρόλο (Putney et al., 2002). Φωσφορυλίωση αυτής ή πρόσδεση άλλων 

ρυθµιστικών πρωτεϊνών επηρεάζει τη συγγένεια του καναλιού για ιόντα. Οι ισοµορφές ΝΗΕ1 

και ΝΗΕ5 εντοπίζονται στην πλασµατική µεµβράνη, ενώ τα κανάλια ΝΗΕ6 και ΝΗΕ7 είναι 

ενδοκυτταρικά (Nehrke and Melvin, 2002). Η ΝΗΕ1 ανιχνεύεται γενικά σε όλα τα κύτταρα. 

Σε ερυθροκύτταρα ενεργοποιείται µετά από επίδραση ινσουλίνης µέσω της δράσης κινασών 

φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης (Sauvage et al., 2000). Προσδένεται στην ακτίνη του 

κυτταροσκελετού και συµµετέχει στην κυτταρική διαίρεση, στη µετανάστευση και στην 

επαφή µεταξύ γειτονικών κυττάρων (Putney et al., 2002).  

Το γονιδίωµα του C. elegans περιέχει εννέα γονίδια, που κωδικοποιούν κανάλια 

ανταλλαγής Νa+/Η+, για τα οποία χρησιµοποιείται το ακρωνύµιο “nhx” (πίνακας 2). 

Κωδικοποιούν πρωτεΐνες 480-750 αµινοξέων, που φέρουν 10-12 διαµεµβρανικές περιοχές 

και µία µεγάλη κυτταροπλασµατική καρβξυ-τελική “ουρά”. Το κανάλι ΝΗΧ-2 του C. 

elegans εντοπίζεται στην κορυφαία πλευρά της µεµβράνης επιθηλιακών κυττάρων του 

εντέρου (Nehrke, 2003). Συµβάλλει στην επαναφορά του pH σε φυσιολογικά επίπεδα µετά 

από απορρόφηση διπεπτιδίων, η οποία συνοδεύεται από ταυτόχρονη είσοδο πρωτονίων στο 

κύτταρο. Τα κανάλια ΝΗΧ-1, -4, -6 και -7, εντοπίζονται επίσης στην κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη, ενώ τα υπόλοιπα (ΝΗΧ-3, -5, -8 και -9) σε µεµβράνες ενδοκυτταρικών 

οργανιδίων (Nehrke and Melvin, 2002). Το ΝΗΧ-5 εκφράζεται σε όλο το νευρικό σύστηµα, 

ενώ το ΝΗΧ-9 στο µεγάλο εκκριτικό κύτταρο του νηµατώδους, το οποίο έχει σχήµα “Η”. Το 

ΝΗΧ-4 εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα και σε κάθε είδος ιστού. Ετερόλογη έκφραση της 

ισοµορφής a του ΝΗΧ-4 σε κυτταρικές σειρές που δε διαθέτουν ανταλλάκτες Νa+/Η+, 

επιτρέπει την επαναφορά του pH σε φυσιολογικά επίπεδα µετά από οξίνιση των κυττάρων 

(Nehrke and Melvin, 2002).  
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Κανάλι ανταλλαγής 

Νa+/Η+ του C. elegans 
Πρότυπο έκφρασης 

ΝΗΧ-1 Επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου, υποδερµίδα, µυϊκά κύτταρα, πιο έντονα 

στο έβρυο 
ΝΗΧ-2 Κορυφαία µεµβράνη επιθηλιακών κυττάρων εντέρου 
ΝΗΧ-3 Υποδερµίδα, κύτταρα µήτρας πλησίον της γονάδας, εκκριτικός πόρος, 

κύτταρα γλοίας (socket cells) 
ΝΗΧ-4 Όλα τα κύτταρα 
ΝΗΧ-5 Νευρώνες, κύτταρο πόρου γονάδας vulC, εκκριτικό κύτταρο 
ΝΗΧ-6 Επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου 
ΝΗΧ-7 Βασοπλευρική µεµβράνη επιθηλιακών κυττάρων εντέρου 
ΝΗΧ-8 Υποδερµικά κύτταρα ραφής, µυς φάρυγγα, πόρος γονάδας, βαλβίδες 

εντέρου 
ΝΗΧ-9 Εκκριτικό κύτταρο 

 

Πίνακας 2. Κανάλια Ανταλλαγής ιόντων Νa+/Η+ στο C.  elegans.  

Εννέα διαφορετικές αντλίες ανταλλαγής ιόντων Na+/H+ κωδικοποιούνται στο γονιδίωµα του νηµατώδους. Εκτός 

από το πρότυπο ιστολογικής έκφρασης διαφέρουν και ως προς την υποκυτταρική τους τοποθέτηση· τα κανάλια 

ΝΗΧ-3, -5, -8 και -9 εντοπίζονται σε µεµβράνες ενδοκυτταρικών οργανιδίων, ενώ τα υπόλοιπα στην 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη (Nehrke and Melvin, 2002). Οι αντλίες ΝΗΧ-4, -5 και -9 χρησιµοποιήθηκαν για τη 

διερεύνηση του ρόλου αυτών στη νέκρωση. 
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ΙV. Λυσοσώµατα 

Το λυσοσωµικό σύστηµα αποτελείται από ένα σύνολο όξινων ενδοκυτταρικών 

οργανιδίων, που περιλαµβάνει λυσοσώµατα, ώριµα ενδοσώµατα, κυστίδια που προέρχονται 

από το σύστηµα Golgi και περιέχουν νεοσυντιθέµενες υδρολάσες και σωµατίδια µε µη 

διασπώµενα συστατικά, όπως η λιποφουσκίνη (Adamec et al., 2000). Η οξύτητα αυτών των 

οργανιδίων ελέγχεται αυστηρά κυρίως µέσω ρύθµισης της πυκνότητας και της ενεργότητας 

των V-ΑΤΡασών, που υπάρχουν στις µεµβράνες τους (Stevens and Forgac, 1997).  

Τα λυσοσώµατα χαρακτηρίστηκαν το 1955 από τον Christian de Duve ως 

κυτταροπλασµατικοί σάκκοι, που περιβάλλονται από µεµβράνη και περιέχουν όξινες 

φωσφατάσες. Σήµερα είναι γνωστό ότι είναι ικανά να αποδοµήσουν κάθε κυτταρικό 

συστατικό, εφόσον περιέχουν ακόµα πρωτεάσες, πεπτιδάσες, λιπάσες, νουκλεάσες, 

γλυκοσιδάσες και σουλφατάσες (Kroemer and Jaattela, 2005). Στα περισσότερα από αυτά τα 

ένζυµα πραγµατοποιείται, µετά τη σύνθεσή τους, τροποποίηση ορισµένων σακχάρων σε 

µαννόζη-6-φωσφορικό στο δίκτυο cis-Golgi. Σηµαίνονται µε αυτόν τον τρόπο, ώστε από το 

δίκτυο trans-Golgi να µεταφερθούν µέσω ενδοσωµάτων στα λυσοσώµατα. Τα τελευταία 

περιέχουν περισσότερες από 80 διαφορετικές υδρολάσες (Adamec et al., 2000). Από τις 

πλέον µελετηµένες είναι οι καθεψίνες, που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το 

αµινοξύ του ενεργού τους κέντρου: τις καθεψίνες ασπαρτικού (D και Ε), κυστεΐνης (Β, C, Η, 

F, Κ, L, Ο, S, V, W και Χ/Ζ) και την καθεψίνη σερίνης G (Adamec et al., 2000; Kroemer and 

Jaattela, 2005). Παρόλο που εµφανίζουν µέγιστη ενεργότητα σε χαµηλό pH, περίπου 4-5, 

µπορούν να δράσουν και σε πιο ουδέτερο περιβάλλον έξω από τα λυσοσώµατα µε µικρότερη 

αποδοτικότητα ή διαφορετική ειδικότητα. 

Τα λυσοσώµατα είναι υπεύθυνα για την αποδόµηση και ανακύκλωση εξωκυτταρικών 

κι ενδοκυτταρικών συστατικών. Η διάσπαση εξωγενούς υλικού, που προέρχεται από 

διαδικασίες ενδοκύτωσης ή φαγοκύτωσης, αναφέρεται συχνά ως “ετεροφαγία”, σε αντίθεση 

µε την “αυτοφαγία¨, που σχετίζεται µε αποδόµηση µορίων του ίδιου του κυττάρου (Kroemer 

and Jaattela, 2005; Martinez-Vicente and Cuervo, 2007). Τα προϊόντα της διάσπασης 

µεταφέρονται στο κυτταρόπλασµα µέσω µεταφορέων της λυσοσωµικής µεµβράνης, ή 

εκκρίνονται από το κύτταρο µε εξωκύτωση (Kroemer and Jaattela, 2005). 

Οι πρωτεάσες των λυσοσωµάτων και η δυσλειτουργία αυτών των οργανιδίων έχουν 

συνδεθεί µε εκφυλιστικές καταστάσεις (Adamec et al., 2000). Η συµµετοχή τους σε 

διαδικασίες νέκρωσης έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες παραγράφους. Στα πλαίσια αυτής 

της διατριβής έγινε προσπάθεια να διασαφηνιστεί ο ρόλος και η συµπεριφορά τους κατά το 

νεκρωτικό θάνατο. 
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V. Αυτοφαγία, Νηµατώδεις και Κυτταρικός Θάνατος 

Η διερεύνηση του ρόλου της αυτοφαγίας κατά τη νέκρωση στους νηµατώδεις 

αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους στόχους αυτής της διατριβής. Θεωρήθηκε λοιπόν 

αναγκαίο να αναφερθούν κάποια στοιχεία σχετικά µε τους µηχανισµούς και τη φυσιολογική 

σηµασία της αυτοφαγικής διαδικασίας γενικά και στο C. elegans ειδικότερα, καθώς και για 

τη συµµετοχή της σε µηχανισµούς κυτταρικού θανάτου. 

 

V.α. Μηχανισµοί αυτοφαγίας  

Οι βασικές κυτταρικές διαδικασίες για την αποδόµηση κυτταρικών συστατικών είναι 

η αυτοφαγία και η διάσπαση στα πρωτεοσώµατα. Το σύστηµα των πρωτεοσωµάτων είναι 

υπεύθυνο για την αποδόµηση ενδοκυτταρικών και µεµβρανικών πρωτεϊνών µε µικρό χρόνο 

ηµιζωής, καθώς και µη σωστά αναδιπλωµένων ή κατεστραµµένων πρωτεϊνών (Larsen and 

Sulzer, 2002). Η διάσπαση πραγµατοποιείται σε ένα σύµπλοκο πρωτεϊνών 26S, µετά από 

προσθήκη µορίων ουµπικουιτίνης στο υπόστρωµα. Ο όρος “αυτοφαγία” περιγράφει την 

κυτταρική διαδικασία για την αποδόµηση και ανακύκλωση οργανιδίων και πρωτεϊνών µε 

µεγάλη διάρκεια ηµιζωής (Jentsch and Ulrich, 1998). Όπως προκύπτει και από την ανάλυση 

του όρου στα συνθετικά του, πρόκειται για το µηχανισµό µε τον οποίο το κύτταρο “τρώει” 

τον εαυτό του. 

 Έχουν διακριθεί τρεις διαφορετικοί τύποι: η µικρο-αυτοφαγία, η αυτοφαγία µε τη 

µεσολάβηση chaperones (chaperone-mediated autophagy, CMA) και η µακρο-αυτοφαγία 

(Εικ. 11) (Klionsky and Emr, 2000; Larsen and Sulzer, 2002). Η µικρο-αυτοφαγία 

πραγµατοποιείται µε εγκολπώσεις της λυσοσωµικής µεµβράνης, που έχουν ως αποτέλεσµα 

την πρόσληψη τµηµάτων του κυτταροπλάσµατος ή του πυρήνα στο εσωτερικό του 

λυσοσώµατος (Chu, 2006). Συµµετέχει επίσης στην επιλεκτική αποµάκρυνση οργανιδίων, 

όταν δεν είναι πια χρήσιµα και είναι συνεχώς ενεργή στα κύτταρα (Larsen and Sulzer, 2002). 

Λίγα δεδοµένα υπάρχουν σχετικά µε αυτήν τη διαδικασία. Κατά τη CMA, διαλυτές 

κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες που φέρουν την αµινοξική αλληλουχία KFERQ, στοχεύονται 

ειδικά στο λυσόσωµα µε τη βοήθεια κυτταροπλασµατικών και λυσοσωµικών πρωτεϊνών 

chaperones, όπως η κυτταροπλασµατική και λυσοσωµική hsc-73, καθώς και της πρωτεΐνης 

LΑΜΡ2 της λυσοσωµικής µεµβράνης. Στο εσωτερικό του λυσοσώµατος υφίστανται έντονη 

πρωτεόλυση. Η CMA είναι συνεχώς ενεργή σε χαµηλά επίπεδα στους περισσότερους ιστούς, 

αλλά εµφανίζει µέγιστη ενεργότητα σε καταστάσεις στρες (Martinez-Vicente and Cuervo, 

2007). Το λυσόσωµα είναι και ο τελικός προορισµός του “φορτίου” που µεταφέρεται µέσω 

της µακρο-αυτοφαγίας. Αυτή αποτελεί και τον καλύτερα µελετηµένο µηχανισµό µεταξύ των 

τριών µορφών.  
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Εικόνα 11. Σχηµατικό διάγραµµα των τριών τύπων αυτοφαγίας. 

 

Κατά τη µακρο-αυτοφαγία σχηµατίζονται µε προέκταση µιας διπλής 

κυτταροπλασµατικής µεµβράνης, που καλείται “φαγοφόρο”, κυστίδια που ονοµάζονται 

“αυτοφαγοσώµατα” στις ζύµες ή “αυτοφαγικά κυστίδια” σε κύτταρα θηλαστικών, χωρίς 

ωστόσο αυτός ο διαχωρισµός να είναι απόλυτα αυστηρός (Klionsky and Emr, 2000). Η 

προέλευση-πηγή του φαγοφόρου δεν είναι ακόµα σαφής. Είναι πιθανό ότι πρόκειται για µία 

προ-αυτοφαγοσωµική δοµή (pre-autophagosomal structure, PAS), που βρίσκεται κοντά στο 

λυσόσωµα στις ζύµες, ενώ στα θηλαστικά το ρόλο αυτό ίσως παίζει το δίκτυο trans Golgi ή 

το αδρό ΕΔ (Mizushima et al., 2002; Wang and Klionsky, 2003). Τα αυτοφαγοσώµατα 

εγκολπώνουν µεγάλα τµήµατα κυτταροπλάσµατος και το µεταφέρουν στα λυσοσώµατα (Εικ. 

12). Η εξωτερική µεµβράνη του αυτοφαγοσώµατος συντήκεται µε τη λυσοσωµική και το 

υπολειπόµενο αυτοφαγικό σωµάτιο απελευθερώνεται στον αυλό του λυσοσώµατος. Σε 

κύτταρα θηλαστικών η σύντηξη µε το λυσόσωµα αποτελεί το τελικό βήµα διαδοχικών 

συντήξεων αυτοφαγοσωµάτων µε πρώιµα ενδοσώµατα, για να σχηµατιστούν σωµατίδια που 

ονοµάζονται “αµφισώµατα” (Kroemer and Jaattela, 2005; Mizushima et al., 2002). Κατά τη 

διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται σταδιακά οξίνιση, ενώ χάνεται και η εσωτερική µεµβράνη 

των αυτοφαγοσωµάτων. Συχνά, µε τη συµµετοχή και των µεµβρανών των οργανιδίων που 

έχουν εγκολπωθεί, σχηµατίζονται πολυµεµβρανικές δοµές, εµφανείς κυρίως στο τελικό 

στάδιο των αυτο-λυσοσωµάτων. “Αυτο-λυσόσωµα” καλείται το προϊόν σύντηξης µε το 

λυσόσωµα. Ο όρος “αυτοφαγικά κυστίδια” χρησιµοποιείται στην περίπτωση αυτή για να 

περιγράψει το σύνολο των δοµών από τα πρώιµα αυτοφαγοσώµατα µε τη διπλή µεµβράνη 

στα ώριµα αυτο-λυσοσώµατα (Chu, 2006). Έχουν παρατηρηθεί ακόµα και εξειδικευµένες 

µορφές µακρο-αυτοφαγίας, που εξυπηρετούν την αποδόµηση υπεροξεισωµάτων, 

µιτοχονδρίων ή τµηµάτων του ενδοπλασµατικού δικτύου και για τις οποίες χρησιµοποιούνται 

αντίστοιχα οι αγγλικοί όροι “pexophagy”, “mitophagy” και “ER-phagy” (Bernales et al., 
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2006). Στο τµήµα του κειµένου που ακολουθεί για λόγους απλότητας ο όρος “αυτοφαγία” θα 

χρησιµοποιηθεί ως συνώνυµος του όρου “µακρο-αυτοφαγία”.  

 

 

Εικόνα 12. Σχηµατική αναπαράσταση της αυτοφαγικής διαδικασίας (Yoshimori, 2004). 

 

Οι πρώτες µελέτες της αυτοφαγίας πραγµατοποιήθηκαν µε αναλύσεις ηλεκτρονικής 

µικροσκοπίας και διαχωρισµό κυτταρικών οργανιδίων από ηπατοκύτταρα αρουραίων το 1960 

από τον de Duve (Boland and Nixon, 2006). Η διερεύνηση ωστόσο των µοριακών 

µονοπατιών αυτής ξεκίνησε περίπου 20 χρόνια αργότερα στη ζύµη (Huang and Klionsky, 

2002). Η ενεργοποίηση της αυτοφαγικής διαδικασίας υπό συνθήκες πείνας αποτέλεσε τη 

βάση για την ανακάλυψη αυτοφαγικών γονιδίων. Στελέχη ζύµης µε µεταλλαγές στα γονίδια 

“apg” δεν εµφάνιζαν συσσώρευση αυτοφαγοσωµάτων, ενώ µεταλλαγές στα γονίδια “aut” 

επέτρεπαν την ανίχνευση κυτταροπλασµατικών δεικτών, όπως η συνθάση λιπαρών οξέων σε 

συνθήκες πείνας. Στις ζύµες πολλά αυτοφαγικά γονίδια χρησιµοποιούνται επίσης κατά την 

πρωτεολυτική επεξεργασία της υδρολάσης αµινοπεπτιδάση Ι, µέσω του µονοπατιού 

στόχευσης από το κυτταρόπλασµα στο µοναδικό λυσόσωµά τους (cytoplasm to vacuole 

targeting, Cvt) (Klionsky and Emr, 2000). Μεταλλαγές στα γονίδια “cvt” καθιστούσαν 

αδύνατη τη σύνθεση της αµινοπεπτιδάσης Ι. Περισσότερα γονίδια ανακαλύφθηκαν µέσω της 

αλληλεπίδρασης των προϊόντων τους µε ήδη γνωστές αυτοφαγικές πρωτεΐνες. Για την 

περιγραφή του συνόλου των αυτοφαγικών µορίων χρησιµοποιείται πλέον το ακρωνύµιο 

“Atg” (Autophagy-Related Genes) (Klionsky et al., 2003). Υποψήφια ορθόλογα αυτών έχουν 

βρεθεί σε φυτά, νηµατώδεις, έντοµα και θηλαστικά, υποδηλώνοντας ότι ο µηχανισµός της 

αυτοφαγίας είναι πολύ συντηρηµένος.  

Ο βασικός µοριακός µηχανισµός της αυτοφαγίας περιλαµβάνει την επαγωγή, το 

σχηµατισµό και την ωρίµανση των αυτοφαγοσωµάτων, τη σύντηξή τους µε το λυσόσωµα και 

τη διάσπαση του αυτοφαγικού σωµατιδίου (Εικ. 14) (Klionsky and Emr, 2000).  

Η επαγωγή της αυτοφαγίας µπορεί να είναι αποτέλεσµα περιβαλλοντικών 

ερεθισµάτων, όπως έλλειψη θρεπτικών, υψηλή θερµοκρασία, χαµηλή συγκέντρωση οξυγόνου 
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και ορµονική διέγερση, ή ενδοκυτταρικού στρες, που προκύπτει από την παρουσία 

κατεστραµµένων οργανιδίων ή µεταλλαγµένων πρωτεϊνών και την εισβολή παθογόνων 

µικροοργανισµών (Levine, 2007). Μόρια που εµπλέκονται στον έλεγχο της κυτταρικής 

αύξησης, στην επιδιόρθωση βλαβών στο DNA, στην απόπτωση και σε µηχανισµούς του 

ανοσοποιητικού συστήµατος ανώτερων οργανισµών ρυθµίζουν επίσης την έναρξη 

αυτοφαγικών διαδικασιών. Οι µηχανισµοί αυτοί ωστόσο δεν είναι ακόµα απολύτως γνωστοί 

και φαίνεται να εξαρτώνται από τον τύπο του κυττάρου ή ιστού και το βαθµό 

διαφοροποίησής του (Chu, 2006). Η παρουσία αµινοξέων (κυρίως της λευκίνης) και σε 

θηλαστικά η δράση της ινσουλίνης ή αυξητικών παραγόντων αναστέλλουν την αυτοφαγία 

µέσω διαφορετικών µοριακών µονοπατιών, εξαρτώµενων ή µη από την κινάση TOR (Εικ. 

13).  

 

 
 

Εικόνα 13. Ρύθµιση της αυτοφαγίας από την κινάση TOR. 

 

Η TOR είναι µία κινάση σερίνης/θρεονίνης, που συµβάλλει στη διατήρηση της 

οµοιόστασης του κυττάρου και του οργανισµού, ρυθµίζοντας διαδικασίες όπως η 

πρωεϊνοσύνθεση και η µετακίνηση µεµβρανών µέσω ενδοκύτωσης ή αυτοφαγίας, κι 

ελέγχοντας γενικότερα τις φυσιολογικές αποκρίσεις στη διαθεσιµότητα θρεπτικών (Arsham 

and Neufeld, 2006). Η ενεργός κινάση TOR αναστέλλει την αυτοφαγία µέσω ενεργοποίησης 

κινασών φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης ΡΙ3Κ (Phosphatidylinositol (PtdIns) 3-kinase) τάξης Ι και 

καταστολής της κινάσης ΑΤG1 (Codogno and Meijer, 2005). Όταν η TOR είναι 

ενεργοποιηµένη στη ζύµη, η αυτοφαγική πρωτεΐνη Atg13 βρίσκεται σε υπερ-
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φωσφορυλιωµένη µορφή και συνδέεται ασθενώς µε την Atg1 (Klionsky and Emr, 2000). 

Επιπλέον, η κινάση TOR είναι πιθανό να επηρεάζει την έκφραση αυτοφαγικών πρωτεϊνών, 

όπως η ΑΤG8 (Codogno and Meijer, 2005). Πρόσφατα έχει δειχθεί ότι η αποτελεσµατική 

επαγωγή της αυτοφαγίας µετά από αναστολή της απαιτεί τη δράση της κινάσης S6Κ, η οποία 

όµως ενεργοποιείται από την TOR (Scott et al., 2004). Ίσως µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

καλύτερη ρύθµιση της αυτοφαγίας, ώστε αφενός να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα παρουσία 

θρεπτικών και αφετέρου, σε παρατεταµένη απουσία αυτών, να µην ενεργοποιείται τόσο ώστε 

να γίνεται τοξική (Codogno and Meijer, 2005). Η TOR των θηλαστικών είναι πιθανό να δρα 

και στο επίπεδο ωρίµανσης των αυτοφαγοσωµάτων, δεδοµένου ότι έχει συνεντοπιστεί σε 

κυτταροκαλλιέργειες µε ενδοσωµικές και αυτοφαγοσωµικές πρωτεΐνες (Mavrakis et al., 

2007). 

Σηµαντικό ρόλο στην έναρξη του σχηµατισµού αυτοφαγοσωµάτων παίζει το 

σύµπλοκο ΡΙ3Κ τάξης ΙΙΙ, το οποίο στις ζύµες περιλαµβάνει την κινάση Vps34 και τις 

πρωτεΐνες Vps15, Atg6 (Beclin1 στα θηλαστικά) και Atg14, που συνδέονται και 

συµµετέχουν στην τοποθέτηση του συµπλόκου Atg12/Atg5 σε δοµές πρώιµων 

αυτοφαγοσωµάτων (Εικ. 14). Η σύνδεση της πρωτεΐνης Atg12 µε την Atg5 πραγµατοποιείται 

µέσω διαδοχικών αλληλεπιδράσεων της πρώτης µε τα ένζυµα Atg7 και Atg10 και απαιτεί 

κατανάλωση ενέργειας (Mizushima et al., 1998). Σύµπλοκα Atg12/Atg5 σχηµατίζονται 

συνεχώς στο κύτταρα. Μαζί µε την Atg16 προσδένονται στην εξωτερική µεµβράνη των 

αυτοφαγοσωµάτων, συµβάλλουν στην ωρίµανσή τους και αποµακρύνονται µετά την 

ολοκλήρωση αυτής (Gozuacik and Kimchi, 2004). Η παρουσία του συµπλόκου 

Atg12/Atg5/Atg16 στην αυτοφαγοσωµική µεµβράνη επάγει επίσης την έναρξη ενός 

µοριακού µονοπατιού, που οδηγεί στη σύνδεση της πρωτεΐνης Atg8 µε µόρια φωσφατιδυλ-

αιθανολαµίνης της µεµβράνης των αυτοφαγοσωµάτων (Huang and Klionsky, 2002). Η 

σύνδεση αυτή προϋποθέτει διάσπαση ΑΤΡ και πραγµατοποιείται µε τη δράση των ενζύµων 

Atg7 και Atg3 (Εικ. 14). Απαραίτητη είναι και η λειτουργία του µορίου Atg4, που 

πρωτεολύει το καρβοξυτελικό άκρο της Atg8 στο αρχικό και τελικό στάδιο αυτού του 

µονοπατιού (Ohsumi, 2001). Ο σχηµατισµός των αυτοφαγοσωµάτων στη ζύµη περιλαµβάνει 

ακόµα την πρόσδεση των πρωτεϊνών Atg9, Atg2 και Atg18 στην αυτοφαγοσωµική 

µεµβράνη, τα οποία παίζουν ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση των αυτοφαγικών µορίων 

(Εικ. 14).  

Η σύντηξη µε το λυσόσωµα απαιτεί τη δράση αφενός των V-ΑΤΡασών, που 

οξινίζουν ενδοκυτταρικά οργανίδια, και αφετέρου την παρουσία λειτουργικών 

µικρσωληνίσκων. Οι διαδικασίες σύντηξης πραγµατοποιούνται µέσω των συµπλόκων t-

SNARE και v-SNARE, της λειτουργίας των πρωτεϊνών Vam3, Vti1, Ykt6 και Nyv1, της 

GTPάσης Ypt7 της οικογένειας Rab και πρωτεϊνών του συµπλόκου καταµερισµού 
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κυστιδιακών πρωτεϊνών (Vacuolar Protein-Sorting, VPS) (Huang and Klionsky, 2002). Για 

την αποδόµηση των αυτοφαγικών σωµατιδίων στο εσωτερικό του λυσοσώµατος, εκτός από 

όξινες συνθήκες, είναι απαραίτητη η δράση ενζύµων, όπως η πρωτεϊνάση Β, Prb1, η λιπάση 

Atg15 και άλλων µορίων, όπως η Atg22 (Klionsky, 2005). 

 

 

Εικόνα 14. Μοριακοί µηχανισµοί αυτοφαγίας (Levine and Yuan, 2005). 

 

 

V.β. Η φυσιολογική σηµασία της αυτοφαγίας  

Η φυσιολογική σηµασία της αυτοφαγίας βρίσκεται ακόµη υπό διερεύνηση. Στα 

περισσότερα κύτταρα λειτουργεί συνεχώς σε χαµηλούς ρυθµούς και είναι υπεύθυνη για τη 

διάσπαση κατεστραµµένων οργανιδίων και πρωτεϊνών µε µεγάλο χρόνο ηµιζωής (Larsen and 

Sulzer, 2002). Υπό συγκεκριµένες συνθήκες όµως ενεργοποιείται και συµβάλλει άλλοτε στην 

επιβίωση και άλλοτε στην καταστροφή των κυττάρων. Συνήθως επάγεται ως απόκριση σε 

καταστάσεις στρες, το οποίο µπορεί να είναι ενδοκυτταρικό και να αφορά στη συσσώρευση 

κατεστραµµένων µορίων ή/και οργανιδίων, ή να προκαλείται από συνθήκες, όπως έλλειψη 

θρεπτικών, υποξία, αύξηση της θερµοκρασίας και υπερπληθυσµός.  

Η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας ως απόκριση σε καταστάσεις πείνας έχει ιδιαίτερη 

φυσιολογική σηµασία κυρίως σε κατώτερους οργανισµούς. Συχνά οδηγεί σε σπορίωση στο 

σακχαροµύκητα, στο σχηµατισµό ώριµων σωµατιδίων, των “fruiting bodies”, που φέρουν 

σπόρια στην αµοιβάδα Dictyostelium discoideum, στη δηµιουργία προνυµφών dauers στους 

νηµατώδεις και σε χλώρωση, γήρανση των κοτυληδόνων ή άλλες αποκρίσεις στα φυτά 

(Levine and Klionsky, 2004). Σε πολυκύτταρους οργανισµούς µε πιο πολύπλοκη οργάνωση 

σώµατος, η ρύθµιση της αυτοφαγίας διαφέρει ανάλογα µε τον ιστό (Chu, 2006). Σήµατα που 
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σχετίζονται µε το µοριακό µονοπάτι της ινσουλίνης και την παρουσία ή όχι θρεπτικών, 

επιδρούν πρωταρχικά σε ιστούς όπως το ήπαρ αλλά όχι στο νευρικό σύστηµα των 

θηλαστικών (Chu, 2006). Για παράδειγµα, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών σε νεογέννητα 

ποντίκια αυξάνει παροδικά τα επίπεδα αυτοφαγίας κυρίως στο ήπαρ και σε µυϊκά κύτταρα. 

Αντίθετα, στους νευρώνες του εγκεφάλου η αυτοφαγία είναι συνεχώς ενεργή σε χαµηλά 

επίπεδα και ακόµα και σε καταστάσεις έντονης πείνας δεν έχει παρατηρηθεί επαγωγή της στο 

φλοιό του εγκεφάλου ποντικών (Boland and Nixon, 2006). Εξάλλου, η παροχή θρεπτικών 

συστατικών στον εγκέφαλο είναι αυστηρά ελεγχόµενη. Ευαίσθητοι νευρώνες του 

υποθαλάµου µπορούν να αντιλαµβάνονται χαµηλές ή υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών και 

ανάλογα να ρυθµίζουν τα επίπεδα αυτοφαγίας σε περιφερειακούς ιστούς, όπως το ήπαρ, οι 

µύες και ο λιπώδης ιστός, ώστε τελικά η προµήθεια του κεντρικού νευρικού συστήµατος σε 

θρεπτικά να είναι επαρκής (Boland and Nixon, 2006).  

Η διαδικασία της αυτοφαγίας συµβάλλει ακόµη σε αποκρίσεις ειδικής ή µη ανοσίας, 

συµµετέχοντας στην επεξεργασία και παρουσίαση αντιγόνων από τα αντιγονοπαρουσιαστικά 

κύτταρα και διευκολύνοντας την καταστροφή παθογόνων εισβολέων (Shintani and Klionsky, 

2004). Ορισµένοι ιοί ωστόσο, όπως ο HSV-1 (Herpes Simplex Virus-1), παράγουν µόρια που 

την παρεµποδίζουν (Larsen and Sulzer, 2002). Επιπλέον, τα αυτοφαγοσώµατα µπορούν να 

αποτελέσουν καταφύγιο για βακτήρια, τα οποία είναι ικανά να αναστείλλουν την ωρίµανσή 

τους (Cuervo, 2004). 

Η αυτοφαγία παίζει επίσης ρόλο στην αναµόρφωση ιστών στα πλαίσια φυσιολογικών 

διαδικασιών ανάπτυξης. Συνήθως οδηγεί σε µαζική απώλεια κυττάρων, ενώ η δυσλειτουργία 

της δηµιουργεί αναπτυξιακά προβλήµατα στους περισσότερους οργανισµούς (Levine and 

Klionsky, 2004). Ο ρόλος της κατά την ανάπτυξη των εντόµων έχει µελετηθεί διεξοδικά. 

Συµµετέχει στην εξάλειψη του λιπαρού σωµατίου και κυττάρων των σιελογόνων αδένων και 

του µεσεντέρου κατά τη µεταµόρφωση στη Drosophila melanogaster (Codogno and Meijer, 

2005), καθώς και συγκεκριµένων κυττάρων κατά την ωογένεση στη Drosophila virilis. 

(Velentzas et al., 2007). Αυτοφαγική µορφολογία αναπτύσσεται ακόµη κατά την αποσύνθεση 

του επιθηλίου των σιελογόνων αδένων στις µέλισσες (υµενόπτερα του είδους Apis mellifera), 

καθώς µεταβαίνουν από το 5ο προνυµφικό στάδιο στο στάδιο της νύµφης (Silva-Zacarin et 

al., 2007). Με αυτοφαγία καταστρέφονται πιθανά οι νευρώνες Rohon-Beard της νευρικής 

χορδής στο Xenopus, κινητικοί νευρώνες της ουράς γυρίνων και ισθµο-οπτικοί νευρώνες 

κοτόπουλου (Chu, 2006; Klionsky and Emr, 2000). Σε θηλαστικά απαιτείται για το κλείσιµο 

του επιθηλίου της υπερώας και συµµετέχει στη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων της 

επίφυσης, αναστέλλοντας πιθανά αποπτωτικές διαδικασίες (Bohensky et al., 2007; 

Mizushima et al., 2002). Προγραµµατισµένος αναπτυξιακός αυτοφαγικός θάνατος έχει 

παρατηρηθεί ακόµα κατά την εξάλειψη του αγωγού του Müller στα πλαίσια της σεξουαλικής 
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ωρίµανσης αρσενικών ατόµων, κατά το σχηµατισµό της κοιλότητας του κεντρικού εντέρου 

και σε ατροφικές καταστάσεις του προστάτη (Gozuacik and Kimchi, 2004). 

Η αυτοφαγία έχει συσχετιστεί επιπλέον µε παθολογικές καταστάσεις, µεταξύ των 

οποίων εκφυλιστικές νόσους του νευρικού και µυϊκού συστήµατος, καθώς και µε τη 

δηµιουργία όγκων (Mizushima et al., 2002). Ο ρόλος της σε αυτές τις περιπτώσεις 

περιγράφεται σε επόµενη παράγραφο. 

 

V.γ. Η αυτοφαγία στο C. elegans 

Τα περισσότερα γονίδια Atg έχουν οµόλογα σε ανώτερους οργανισµούς και η 

διαδικασία της αυτοφαγίας φαίνεται να έχει συντηρηθεί κατά την εξέλιξη. Προσπάθειες 

διερεύνησης οµοιοτήτων µεταξύ πρωτεϊνικών αλληλουχιών από διαφορετικές ερευνητικές 

οµάδες έχουν οδηγήσει στην ανίχνευση αυτοφαγικών µορίων στο νηµατώδη (πίνακας 3). 

Εκτός από οµοιότητες στην αµινοξική αλληλουχία, υπάρχουν έµµεσες ενδείξεις για τη 

συµµετοχή τους στη διαδικασία της αυτοφαγίας. Για παράδειγµα, το γονίδιο bec-1 µπορεί να 

υποκαταστήσει λειτουργικά το οµόλογό του, Atg6, στη ζύµη (Melendez et al., 2003). Επίσης, 

δυσλειτουργία των γονιδίων bec-1, lgg-1, atgr-7, atgr-18 και unc-51 παρεµποδίζει την 

επαγωγή αυτοφαγίας κατά τη δηµιουργία προνυµφών dauers.  

Συγκριτικά µε τους ζυµοµύκητες, µερικά από τα “αυτοφαγικά” γονίδια των 

νηµατωδών φαίνεται ότι επιτελούν επιπρόσθετες λειτουργίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το γονίδιο unc-51, που κωδικοποιεί µία κινάση σερίνης/θρεονίνης. Η UNC-51 

εκφράζεται στους περισσότερους νευρώνες καθ’ όλα τα αναπτυξιακά στάδια και η περιοχή 

της κινάσης αυτής εµφανίζει υψηλή οµοιότητα (52.7%) µε την αντίστοιχη περιοχή της 

πρωτεΐνης Atg1 στη ζύµη (Ogura et al., 1994). Έλλειψη της Atg1 παρεµποδίζει τη 

δηµιουργία αυτοφαγοσωµάτων και µειώνει τη βιωσιµότητα των κυττάρων ζύµης σε συνθήκες 

πείνας (Matsuura et al., 1997). Στο C. elegans, η UNC-51 συνεργάζεται µε την πρωτεΐνη 

UNC-14 για τη ρύθµιση του σχηµατισµού της γονάδας ερµαφρόδιτων ζώων, συµµετέχοντας 

στη µετανάστευση µυοβλαστών αυτής (Branda and Stern, 2000). Οι UNC-51 και UNC-14 

ελέγχουν ακόµα την τοποθέτηση του υποδοχέα νετρίνης UNC-5 σε νευρικά κύτταρα (Ogura 

and Goshima, 2006). Η λειτουργία αυτή δε σχετίζεται µε την αυτοφαγία, αφού κατά πρώτον, 

δεν επηρεάζεται από αλλαγή της έκφρασης ή της λειτουργίας άλλων αυτοφαγικών γονιδίων 

και κατά δεύτερον, ο υποδοχεάς UNC-5 δεν έχει ανιχνευθεί σε αυτοφαγοσώµατα. Η UNC-51 

συµµετέχει ακόµα στην αύξηση και τη µετανάστευση νευραξόνων, αλληλεπιδρώντας και 

φωσφορυλιώνοντας την πρωτεΐνη VΑΒ-8 και/ή την UNC-14 (Lai and Garriga, 2004). Οι 

άξονες στελεχών µε µεταλλαγές στο unc-51 εµφανίζουν άτυπα µεµβρανικά κυστίδια, αν και 
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δεν είναι γνωστό αν αυτά αντιπροσωπεύουν αυτοφαγοσώµατα (McIntire et al., 1992). Το 

σύνολο των παρατηρήσεων υποδεικνύει ότι η UNC-51 εµπλέκεται στη δυναµική µεµβρανών.  

 

 

Πίνακας 3. Γονίδια Αυτοφαγίας στο C. elegans. 

Στον πίνακα αναγράφονται αυτοφαγικά γονίδια της ζύµης Saccharomyces cerevisiae, του ανθρώπου (Homo 

sapiens ή Hs) και του ποντικού (Mus Musculus ή Mm), καθώς και τα οµόλογα αυτών στο νηµατώδη C. elegans, 

όπως προέκυψαν µετά από χρήση του προγράµµατος BLAST και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε την ήδη 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Αναφέρεται επίσης η σχετική µε την αυτοφαγία λειτουργία των κωδικοποιούµενων 

πρωτεϊνών. Σηµειώνονται µε σκίαση τα γονίδια που χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του ρόλου της 

αυτοφαγίας στη νέκρωση. 

 

Η συµµετοχή οµολόγων του Atg1 σε µονοπάτια µετακίνησης ενδοκυτταρικών 

µεµβρανών αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό µεταξύ νηµατωδών και θηλαστικών. Το οµόλογο 
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του ποντικού Unc51.1 πιστεύεται ότι συµβάλλει στην αύξηση νευραξόνων µέσω διαδικασιών 

ενδοκύτωσης (Tomoda et al., 2004). Το οµόλογο του ανθρώπου ULΚ1 αλληλεπιδρά µε τις 

πρωτεΐνες GABARAP (GABA-receptor associated protein) και GATE-16 (Golgi-associated 

ATPase enhancer of 16kD) (Okazaki et al., 2000). Οι ULΚ1 και GABARAP συνεντοπίζονται 

σε ενδοκυτταρικά διαµερίσµατα, όπως το σύστηµα Golgi και το λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο, 

και συµµετέχουν πιθανά στην µετακίνηση του υποδοχέα γ-αµινοβουτυρικού GABAΑ. Η 

πρωτεΐνη GATE-16 εµπλέκεται στη µεταφορά µορίων στο σύστηµα Golgi.  

Τόσο στους νηµατώδεις όσο και στα θηλαστικά η διαδικασία της αυτοφαγίας 

φαίνεται να συγκλίνει µε µονοπάτια της ενδοκύτωσης. Στελέχη C. elegans, στα οποία η 

διαδικασία της ενδοκύτωσης µε µεσολάβηση υποδοχέα είναι ελαττωµατική, έχουν επίσης 

προβλήµατα στην επιτέλεση της αυτοφαγίας. Η πρωτεΐνη CeVPS-27 είναι ορθόλογη της 

Vps27p του ζυµοµύκητα, η οποία εντοπίζεται σε ενδοσωµικές µεµβράνες και ελέγχει το 

σχηµατισµό συµπλόκων ESCRT (Endosomal Sorting Complex Required for Transport) 

(Roudier et al., 2005). Μείωση της λειτουργίας της CeVPS-27 δεν οδηγεί µόνο σε 

προβλήµατα ενδοκύτωσης, όπως η συσσώρευση ενδοσωµάτων µεγάλου µεγέθους και οι 

ανωµαλίες στη µεταφορά χοληστερόλης και στη µετακίνηση του µεµβρανικού υποδοχέα 

LPR-1 (lipoprotein receptor-1), αλλά και στη συσσώρευση αυτοφαγοσωµάτων στην 

επιδερµίδα των νηµατωδών. 

 

 

Εικόνα 15. Αυτοφαγοσώµατα σε διαφορετικά στάδια ωρίµανσης στα κύτταρα “ραφής” της υποδερµίδας του C. 

elegans κατά το σχηµατισµό προνυµφών dauers (A: www.grc.org, B και Γ: (Melendez et al., 2003)). 

 

Μελέτες σε νηµατώδεις έχουν οδηγήσει επίσης σε νέα δεδοµένα σχετικά µε τη 

συµβολή της αυτοφαγίας σε αναπτυξιακές διαδικασίες και στην αναµόρφωση ιστών. Ζώα 

που εκφράζουν µεταλλαγµένα αλληλόµορφα του bec-1 εµφανίζουν εµβρυϊκή θνησιµότητα ή 

σταµατούν να αναπτύσσονται σε συγκεκριµένα προνυµφικά στάδια (Melendez et al., 2003). 

Επιπλέον, η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας είναι απαραίτητη για τη στένωση του σώµατος και 

το σχηµατισµό της επιδερµικής άλεος κατά τη δηµιουργία προνυµφών dauers (Εικ. 15). 
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Άλλωστε η αυτοφαγία επάγεται γενικότερα ως απόκριση σε καταστάσεις ενδοκυτταρικού και 

εξωκυτταρικού στρες, όπως η συσσώρευση µη λειτουργικών-κατεστραµµένων συστατικών 

του κυτταροπλάσµατος και η έλλειψη θρεπτικών, ανάλογες µε αυτές που προκαλούν και το 

σχηµατισµό προνυµφών dauers. 

Μεγάλο είναι το πλήθος των ενδείξεων για την εµπλοκή της αυτοφαγίας σε 

διαδικασίες γήρανσης νηµατωδών. Φαίνεται µάλιστα ότι συσχετίζεται θετικά µε τη διάρκεια 

ζωής. Καταρχήν, το µοριακό µονοπάτι που ξεκινά από τον παράγοντα IGF-1 (insulin-like 

growth factor-1), η ενεργοποίηση του οποίου µειώνει το χρόνο ζωής, συνδέεται µε την 

κινάση TOR, που είναι αρνητικός ρυθµιστής της αυτοφαγίας (Houthoofd et al., 2007). Η 

TOR αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη Raptor (DAF-15 στο C. elegans) και το σύµπλοκο που 

σχηµατίζουν παίζει ρόλο στην αντίληψη της διαθεσιµότητας αµινοξέων και τον έλεγχο, βάσει 

αυτής, της µεταγραφής και της µετάφρασης (Jia et al., 2004). Στελέχη νηµατωδών µε 

µεταλλαγές στα γονίδια daf-15 ή let-363, που κωδικοποιούν τη Raptor και τη CeTOR 

αντίστοιχα, ζουν περισσότερο από στελέχη άγριου τύπου (Vellai et al., 2003). Όσον αφορά 

στη CeTOR, το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να οφείλεται στην ατροφία του εντέρου, την οποία 

προκαλεί η έλλειψή της (Long et al., 2002). Εξάλλου, επιµήκυνση του χρόνου ζωής έχει 

διαπιστωθεί και σε στελέχη µε πρόβληµα στην πρόσληψη τροφής και αποδίδεται σε µείωση 

των προσλαµβανόµενων θερµίδων (Lakowski and Hekimi, 1998). Τα ίδια ζώα εµφανίζουν 

και αυξηµένα επίπεδα αυτοφαγίας, συνδέοντας έτσι την αυτοφαγία µε την αυξηµένη 

βιωσιµότητα (Morck and Pilon, 2006). Σε συµφωνία µε τα παραπάνω, µείωση της έκφρασης 

των αυτοφαγικών γονιδίων bec-1, atgr-7 και atgr-12 οδηγεί σε ελάττωση της διάρκειας ζωής 

(Hars et al., 2007). Καταστολή της έκφρασης του bec-1 επηρεάζει ακόµα τη βιωσιµότητα των 

προνυµφών dauers (Melendez et al., 2003). Η συµβολή της αυτοφαγίας στη γήρανση έχει 

δειχθεί και σε άλλα πειραµατικά µοντέλα, όπως η Drosophila και οι καλλιέργειες 

ανθρώπινων ινοβλαστών (Codogno and Meijer, 2005; Kapahi et al., 2004).  

Πρόσφατες µελέτες στο C. elegans έχουν αποκαλύψει τη συµµετοχή της αυτοφαγίας 

στη ρύθµιση της ενδυνάµωσης ανασταλτικών συνάψεων και συνεπώς της ισορροπίας µεταξύ 

διεγερτικών και ανασταλτικών προσλαµβανόµενων ερεθισµάτων (Bamber and Rowland, 

2006; Rowland et al., 2006). Απώλεια νεύρωσης των ραχιαίων µυών επηρεάζει τη 

σταθερότητα µετασυναπτικών υποδοχέων GABAΑ, προκαλώντας την ενδοκύτωση και 

µεταφορά αυτών σε αυτοφαγοσώµατα, για να αποδοµηθούν. Υποδοχείς GABAΑ εντοπίζονται 

σε αυτοφαγοσώµατα και σε µύες µε φυσιολογική νεύρωση, αν και σε πολύ µικρότερο βαθµό. 

Παρόλο που η απουσία συναπτικής επαφής επηρεάζει επίσης την τοποθέτηση υποδοχέων 

ακετυλοχολίνης στις µετασυναπτικές µεµβράνες, δεν οδηγεί ωστόσο σε µεταφορά τους σε 

αυτοφαγοσώµατα, υποδεικνύοντας ότι η αυτοφαγία µπορεί να δρα και επιλεκτικά για 

ορισµένα διαλυτά κυτταροπλασµατικά υποστρώµατα.  
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V.δ. Αυτοφαγία & κυτταρικός θάνατος 

Η αυτοφαγία έχει συσχετιστεί άµεσα µε µονοπάτια κυτταρικού θανάτου. Η παρουσία 

µεγάλου αριθµού αυτοφαγικών κυστιδίων αποτελεί άλλωστε το βασικό χαρακτηριστικό του 

προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου τύπου ΙΙ ή αυτοφαγικού θανάτου. Υπάρχουν 

αναφορές που υποστηρίζουν τόσο τον προστατευτικό όσο και τον καταστρεπτικό ρόλο της 

αυτοφαγίας κατά την καταστροφή των κυττάρων (Baehrecke, 2005; Cuervo, 2004; Shintani 

and Klionsky, 2004). Η συµµετοχή της αυτοφαγίας στη µαζική απώλεια ιστών κατά την 

ανάπτυξη έχει συζητηθεί σε προηγούµενη παράγραφο. Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται 

προσπάθεια να παρουσιαστούν δεδοµένα που τη συνδέουν µε συγκεκριµένους µηχανισµούς 

κυτταρικού εκφυλισµού, όπως η απόπτωση, καθώς και µε παθολογικές εκφυλιστικές 

καταστάσεις. Έµφαση δίνεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από µελέτες στο C. elegans.  

Η σχέση µεταξύ απόπτωσης και αυτοφαγίας είναι αρκετά περίπλοκη (Levine, 2007). 

Οι δύο διαδικασίες έχουν κοινά εκτελεστικά και ρυθµιστικά µόρια και συχνά 

ενεργοποιούνται παράλληλα στα ίδια κύτταρα. Σε κάποιες περιπτώσεις η αυτοφαγία 

καθυστερεί την έναρξη της απόπτωσης (π.χ. σε έλλειψη θρεπτικών ή µετά από την επίδραση 

παραγόντων που βλάπτουν το γενετικό υλικό), ενώ σε άλλες απαιτείται για την επιτέλεσή της 

(π.χ. µετά από µόλυνση από τον ιό ανοσοανεπάρκειας ΗΙV), ή για την αποµάκρυνση των 

αποπτωτικών σωµατιδίων. 

Πρόσφατα πειραµατικά δεδοµένα υποστηρίζουν τη συµµετοχή της αυτοφαγίας στη 

ρύθµιση αποπτωτικών διαδικασιών. Καταρχάς, έχουν διαπιστωθεί αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

αυτοφαγικών και αποπτωτικών µορίων. Οι αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 ή Bcl-XL του 

ΕΔ καταστέλλουν την αυτοφαγία, που επάγεται από υψηλές συγκεντρώσεις 

κυτταροπλασµατικού ασβεστίου σε κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών, συχνά µέσω 

αλληλεπίδρασης µε την περιοχή ΒΗ3 (Bcl-2 homology 3) της πρωτεΐνης Beclin1 (Criollo et 

al., 2007; Hoyer-Hansen et al., 2007; Oberstein et al., 2007). Η σύνδεση αυτή παρεµποδίζεται 

πιθανά από την προ-αποπτωτική πρωτεΐνη Bad, ενεργοποιώντας την αυτοφαγική διαδικασία 

σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων (Maiuri et al., 2007). Παροµοίως, στο C. elegans η 

BEC-1 σχηµατίζει σύµπλοκο µε τη CED-9, που είναι ορθόλογη της Bcl-2 στους νηµατώδεις 

(Takacs-Vellai et al., 2005). Η έλλειψή της επάγει αποπτωτικούς µηχανισµούς, προκαλώντας 

υψηλό ποσοστό εµβρυϊκής θνησιµότητας. Σε αναλογία επίσης µε τη δράση της Bad, η 

αυτοφαγία στους νηµατώδεις φαίνεται να εξαρτάται από την EGL-1, το µοναδικό µόριο που 

φέρει αποκλειστικά περιοχές ΒΗ3 σε αυτόν τον οργανισµό (Maiuri et al., 2007). Η συσχέτιση 

µεταξύ ελαττωµατικών µηχανισµών αυτοφαγίας και αυξηµένης απόπτωσης διαφαίνεται και 

σε στελέχη C. elegans µε µεταλλαγές στο γονίδιο cup-5. Αυτό είναι οµόλογο του γονιδίου 

mucolipin-1 του ανθρώπου, το οποίο κωδικοποιεί ένα µη εκλεκτικό κανάλι κατιόντων και 

µεταλλαγές του προκαλούν την ασθένεια Mucolipidosis τύπου ΙV, που σχετίζεται µε 
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δυσλειτουργία των λυσοσωµάτων. Το cup-5 του C. elegans απαιτείται για τη οµαλή 

βιογένεση των λυσοσωµάτων, µε αποτέλεσµα η δυσλειτουργία του να επηρεάζει αρνητικά 

και την ολοκλήρωση της αυτοφαγίας (Schaheen et al., 2006). Τα έµβρυα αυτών των 

στελεχών βρίσκονται υπό συνθήκες πείνας και η αδυναµία να τις αντιµετωπίσουν µέσω 

επαγωγής αυτοφαγικών µονοπατιών, οδηγεί τελικά στο θάνατο λόγω υπερβολικής 

απόπτωσης. Ανάλογη είναι η κατάσταση στην ασθένεια Mucolipidosis τύπου ΙV, όπου 

απόπτωση επάγεται ως συνέπεια της αδυναµίας αυτοφαγικής αποδόµησης ελαττωµατικών 

µιτοχονδρίων (Jennings et al., 2006). Οι παρατηρήσεις αυτές καταδεικνύουν τον 

προστατευτικό ρόλο της αυτοφαγίας έναντι της απόπτωσης. 

Πολύ συχνά ωστόσο, η λειτουργία αυτοφαγικών γονιδίων φαίνεται να είναι 

απαραίτητη για το θάνατο κυττάρων, στα οποία οι αποπτωτικοί µηχανισµοί δεν είναι ενεργοί. 

Τέτοια κύτταρα είναι οι ώριµοι νευρώνες και συχνά τα καρκινικά κύτταρα. Οι αποκρίσεις 

των ώριµων νευρικών κυττάρων διαφέρουν από την κλασσική απόπτωση των 

αναπτυσσόµενων νευρώνων, όταν και οι δύο τύποι εκτίθενται σε όµοια ερεθίσµατα (Chu, 

2006). Η διαφορά οφείλεται πιθανά σε παρουσία αναστολέων της απόπτωσης στους ώριµους 

νευρώνες. Έτσι, κλασσικά αποπτωτικά ερεθίσµατα ενεργοποιούν την αυτοφαγία σε 

συµπαθητικούς νευρώνες. Όσον αφορά στα καρκινικά κύτταρα, η δηµιουργία τους οφείλεται 

συχνά σε µεταλλαγές που µπλοκάρουν την απόπτωση. Η αυτοφαγία εµποδίζει πιθανά την 

καρκινογένεση µέσω της πρόκλησης κυτταρικού θανάτου, της αποµάκρυνσης πηγών 

οξειδωτικού στρες, που προκαλεί βλάβες στο DNA ή αναστέλλοντας την κυτταρική αύξηση 

(Levine, 2007). Από την άλλη πλευρά, η αυτοφαγία µπορεί να συµβάλλει στην επιβίωση 

καρκινικών κυττάρων στο εσωτερικό όγκων, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε θρεπτικά που 

µεταφέρονται µε την κυκλοφορία του αίµατος, ή να παρεµποδίζει το θάνατό τους από 

µεταλλαγές που προκαλούν οξειδωτικό στρες ή µετά από χηµειοθεραπεία (Cuervo, 2004). 

Άλλωστε, πολλοί από τους παράγοντες που χρησιµοποιούνται σε χηµειοθεραπείες επάγουν 

την αυτοφαγία. 

Γενικότερα, ο ρόλος της αυτοφαγίας σε παθολογικές καταστάσεις µπορεί να είναι 

προστατευτικός ή καταστρεπτικός ανάλογα µε το στάδιο της νόσου, το κυτταρικό 

περιβάλλον και συχνά το είδος της θεραπευτικής παρέµβασης (Cuervo, 2004). Η περίπτωση 

της καρκινογένεσης που αναφέρθηκε προηγουµένως αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

Πρόσφατες µελέτες σχετικά µε την παθογένεση νευροεκφυλιστικών ασθενειών δείχνουν ότι 

η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας και γενικότερα του λυσοσωµικού συστήµατος είναι επίσης 

πιθανό να λειτουργεί προστατευτικά, τουλάχιστον σε αρχικά στάδια (Butler et al., 2006; 

Komatsu et al., 2007). Διευκολύνοντας την αποµάκρυνση ολιγοµερών και πρωτεϊνών, που 

τείνουν να δηµιουργούν συσσωµατώµατα, η αυτοφαγία παρεµποδίζει την απόθεση 

συσσωµατωµάτων. Όσο οι αλλαγµένες ή µη λειτουργικές πρωτεΐνες δεν έχουν ακόµα 
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αναδιπλωθεί, η αποµάκρυνσή τους πραγµατοποιείται επιλεκτικά µέσω των πρωτεοσωµάτων 

και της αυτοφαγίας µε τη µεσολάβηση chaperones (CΜΑ). Τα ολιγοµερή όµως και οι ινώδεις 

δοµές είναι δυνατόν να διασπαστούν µόνο µέσω του λυσοσωµικού συστήµατος, για 

παράδειγµα µε αυτοφαγία (Martinez-Vicente and Cuervo, 2007).  

Υπάρχει σωρία πειραµατικών δεδοµένων που επιβεβαιώνει το προηγούµενο µοντέλο. 

Καταρχάς, αυξηµένος αριθµός αυτοφαγοσωµάτων έχει παρατηρηθεί στον εγκέφαλο και τους 

λεµφοβλάστες ασθενών µε νόσο του Huntington (Larsen and Sulzer, 2002; Rubinsztein et al., 

2005). Γιγαντιαία και ποικίλου µεγέθους αυτοφαγοσώµατα εµφανίζονται επίσης σε 

απολήξεις νευραξόνων ασθενών που πάσχουν από Creutzfeld Jacobs και άλλες νόσους που 

προκαλούνται από πρωτεΐνες prions. Ο αριθµός αυτοφαγοσωµάτων είναι αυξηµένος στη 

µέλαινα ουσία ατόµων που πάσχουν από τη νόσο του Parkinson και γενικά σε ασθένειες που 

σχετίζονται µε σχηµατισµό σωµατιδίων Lewy (Anglade et al., 1997; Chu, 2006). 

Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παρόµοια νόσο, αύξηση της ενεργότητας του 

λυσοσωµικού και αυτοφαγικού συστήµατος έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς και πειραµατικά 

µοντέλα της νόσου του Alzheimer.  

Ο µηχανισµός ενεργοποίησης της αυτοφαγίας στις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι 

απόλυτα σαφής. Είναι πιθανό να οφείλεται στη αναστολή της δράσης των πρωτεοσωµάτων 

και της CΜΑ, ή στη δέσµευση κυτταρικών αναστολέων της αυτοφαγίας σε συσσωµατώµατα 

(Martinez-Vicente and Cuervo, 2007). Δυσλειτουργία πρωτεοσωµάτων έχει διαπιστωθεί σε 

διαγονιδιακές σειρές νηµατωδών, που εκφράζουν µορφές της Ataxin-3 µε ποικίλα µεγέθη 

πολυ-γλουταµινικών αλληλουχιών στο νευρικό σύστηµα (Khan et al., 2006). Η µειωµένη 

λειτουργικότητά τους σε µεταλλαγµένα στελέχη Drosophila ή σε διαγονιδιακά στελέχη-

µοντέλα της νευροεκφυλιστικής ασθένειας Spinobulbar muscular atrophy, προκαλεί 

νευροεκφυλισµό και παράλληλη ενεργοποίηση της αυτοφαγίας, που εξαρτάται από την 

απακετυλάση ιστονών ΗDAC6 (Histone Deacetylase 6) (Pandey et al., 2007). Έκφραση 

µάλιστα αυτού του ενζύµου προστατεύει από το νευροεκφυλισµό, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

µηχανισµός αυτοφαγίας είναι λειτουργικός. Επιπλέον, η αναστολή της δράσης των 

πρωτεοσωµάτων επάγει την αυτοφαγία σε καλλιέργειες φλοιϊκών νευρώνων αρουραίου 

(Rideout et al., 2004).  

Η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας σε πρώιµα στάδια είναι πιθανό να ευνοεί την 

επιβίωση των κυττάρων, αποδοµώντας παράγοντες που µπορούν να επάγουν απόπτωση, 

όπως τα κατεστραµµένα µιτοχόνδρια (Rubinsztein, 2006). Επιπλέον, µέσω αυτοφαγίας 

αποµακρύνονται µεταλλαγµένες µορφές της huntingtin και της ataxin 3 µε µακριές πολυ-

γλουταµινικές αλυσίδες, µεταλλαγµένες µορφές συνουκλεϊνης-α και διάφορες µορφές της 

tau, που τείνουν να σχηµατίζουν ολιγοµερή ή συσσωµατώµατα (Qin et al., 2003; Rubinsztein, 

2006; Sarkar et al., 2007). Μείωση της έκφρασης αυτοφαγικών γονιδίων σε διαγονιδιακούς 
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νηµατώδεις, που εκφράζουν πολυ-γλουταµινικές αλληλουχίες, προκαλεί πιο γρήγορη και 

αυξηµένη συσσώρευση συσσωµατωµάτων κι ενισχύει την τοξικότητά τους (Jia et al., 2007). 

Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει σε ποντίκια και µύγες (Ravikumar et al., 2004).  

Η γήρανση ή/και οι συσσωρευόµενες ενεργές ρίζες οξυγόνου φαίνεται ότι 

ελαττώνουν την ενεργότητα του αυτοφαγικού-λυσοσωµικού συστήµατος (Nixon et al., 2000). 

Η αδυναµία της αυτοφαγίας να διατηρήσει ένα απαραίτητο επίπεδο πρωτεόλυσης προκαλεί 

ανισορροπία µεταξύ της παραγωγής και αποµάκρυνσης µη λειτουργικών µορίων, οδηγώντας 

σε συσσώρευση τοξικών προϊόντων και καταστροφή των νευρώνων σε προχωρηµένα στάδια 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Σε συµφωνία µε την υπόθεση ότι η δυσλειτουργία της 

αυτοφαγικής αποδόµησης συµβάλλει στην ανάπτυξη νευροεκφυλιστικών ασθενειών, έχει 

παρατηρηθεί προοδευτικός νευροεκφυλισµός σε περιπτώσεις όπου η ολοκλήρωση της 

αυτοφαγίας δεν είναι εφικτή, για παράδειγµα σε στελέχη ποντικών που δεν εκφράζουν τις 

καθεψίνες Β και L ή την καθεψίνη D (Boland and Nixon, 2006). Έχει διαπιστωθεί ακόµα ότι 

η σύντηξη αυτοφαγοσωµάτων µε λυσοσώµατα µειώνεται κατά τη γήρανση, προσφέροντας 

έτσι µια εξήγηση για τη συχνή εµφάνιση εκφυλιστικών καταστάσεων σε µεγάλες ηλικίες. 

Παράγοντες όπως µεταλλαγές στην πρεσενιλίνη και η απολιποπρωτεΐνη ApoE4, που 

προδιαθέτουν για την εκδήλωση της νόσου του Alzheimer, είναι δυνατόν να προωθούν 

ακριβώς τη δυσλειτουργία της αυτοφαγίας. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα της 

ασθένειας Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis, που οδηγεί σε πνευµατική καθυστέρηση, 

αµνησία και εκτεταµένο νευροεκφυλισµό. Προκαλείται από µεταλλαγές στη µεµβρανική 

πρωτεΐνη CLN3, η οποία εντοπίζεται σε ενδοσώµατα και λυσοσώµατα. Ο νευροεκφυλισµός 

συνοδεύεται από αύξηση του αριθµού αυτοφαγοσωµάτων, που οφείλεται πιθανότατα σε 

επαγωγή της αυτοφαγίας και ταυτόχρονη ανικανότητα διάσπασης των αυτοφαγικών 

κυστιδίων σε λυσοσώµατα.  

Υπάρχουν ωστόσο και δεδοµένα που υποστηρίζουν ενεργό συµµετοχή της 

αυτοφαγίας στον κυτταρικό θάνατο. Τα αυτοφαγοσώµατα που συσσωρεύινται σε 

δυστροφικούς νευρίτες κατά τη νόσο του Alzheimer συγκεντρώνουν υδρολυτικά ένζυµα, η 

απελευθέρωση των οποίων είναι δυνατό να ενεργοποιήσει αποπτωτικές ή νεκρωτικές 

διαδικασίες (Rubinsztein et al., 2005). Επιπλέον, περιέχουν ΑΡΡ (Amyloid Precursor 

Protein), πεπτίδια Αβ και πρωτεάσες, όπως ΒΑSΕ και πρεσενιλίνες, και συµβάλλουν 

πιθανότατα στην παραγωγή των τοξικών πεπτιδίων Αβ (Yu et al., 2005; Zheng et al., 2006). 

Μελέτες σε νηµατώδεις έχουν δείξει ότι τα αυτοφαγικά γονίδια bec-1 και unc-51 απαιτούνται 

για το θάνατο ντοπαµινεργικών νευρώνων µετά από έκθεση ζώων στη νευροτοξίνη 6-OHDA 

(Toth et al., 2007). Η ενεργοποίηση του λυσοσωµικού-αυτοφαγικού συστήµατος (αύξηση 

των επιπέδων καθεψίνης L στα λυσοσώµατα και εµφάνιση αυτοφαγοσωµάτων) φαίνεται ότι 
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συµβάλλει επίσης στο θάνατο κοκκιωδών εγκεφαλικών νευρώνων αρουραίων, όταν 

καλλιεργούνται απουσία ορού και καλίου (Kaasik et al., 2005). 

Μελέτες σε διάφορα πειραµατικά µοντέλα παρέχουν αντικρουόµενες ενδείξεις 

σχετικά µε το ρόλο της αυτοφαγίας στον κυτταρικό θάνατο. Η δυσλειτουργία της στο C. 

elegans προκαλεί υπερβολική απόπτωση, οδηγώντας σε εµβρυϊκό θάνατο και επιταχύνει τη 

γήρανση, ενώ η επαγωγή της διευκολύνει την αποµάκρυνση τοξικών πρωτεϊνών και βοηθά 

στην επιβίωση (Εικ. 16) (Jia et al., 2007; Melendez et al., 2003; Schaheen et al., 2006; Vellai 

et al., 2003). Η παροδική ενεργοποίηση της αυτοφαγίας σε συγκεκριµένους ιστούς είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση νεογέννητων ποντικιών (Kuma et al., 2004). Ένα βασικό 

επίπεδο αυτοφαγίας απαιτείται επίσης στο νευρικό σύστηµα ενήλικων ποντικιών, για να 

αποτρέψει τη συσσώρευση κατεστραµµένων πρωτεϊνών και µη αποδοµήσιµων έγκλειστων 

σωµατιδίων, που προκαλούν νευρικό εκφυλισµό (Hara et al., 2006; Komatsu et al., 2006). Η 

διαδικασία της αυτοφαγίας συµβάλλει ακόµη σε αποκρίσεις ειδικής ή µη ανοσίας, 

συµµετέχοντας στην παρουσίαση αντισωµάτων και διευκολύνοντας την καταστροφή 

παθογόνων εισβολέων αντίστοιχα (Cuervo, 2004; Shintani and Klionsky, 2004). Από την 

άλλη πλευρά, καταστολή της αυτοφαγίας σε νηµατώδεις προστατεύει τα νευρικά κύτταρα 

από την επίδραση της νευροτοξίνης 6-OHDA (Εικ. 16) (Toth et al., 2007). Η ενεργός 

συµβολή της αυτοφαγίας στην καταστροφή κυττάρων έχει δειχθεί ακόµη σε κύτταρα µε 

ελαττωµατικούς µηχανισµούς απόπτωσης, µετά από υπρέκφραση Atg1 ή Beclin 1, η οποία δε 

µπορεί να προσδεθεί σε Bcl-2, αλλά και ως απόκριση σε IFN-γ (ιντερφερόνη-γ), σε σήµατα 

που παράγονται µετά από µόλυνση µε τον ιό ΗΙV και σε ποικίλα αποπτωτικά ερεθίσµατα 

(Pattingre et al., 2005; Scott et al., 2007; Yoshimori, 2007). Το αυτοφαγικό γονίδιο Atg5 

µπορεί να αλληλεπιδρά µε τους παράγοντες FADD ή Bcl-xL, σε συγκεκριµένα µονοπάτια 

κυτταρικού θανάτου (Pyo et al., 2005). Ο διπλός ρόλος της αυτοφαγίας γίνεται επίσης 

ιδιαίτερα εµφανής σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του Beclin 1 σε καρκινικά κύτταρα (Hoyer-

Hansen et al., 2005). Παρόλο που η υπερέκφρασή του ευαισθητοποιεί καρκινικά κύτταρα 

MCF-7 (human breast adenocarcinoma cell line 7) σε αυτοφαγικό θάνατο µετά από χορήγηση 

του αναλόγου της βιταµίνης D EB1089, απώλεια του γονιδίου αναστέλλει την αύξηση και 

µειώνει τη σύνθεση DNA. 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η αυτοφαγία παίζει πρωταρχικά προστατευτικό ρόλο, 

αποδοµώντας κατεστραµµένα συστατικά του κυττάρου ή παρέχοντας ενέργεια, όταν η 

διαθεσιµότητα άλλων ενεργειακών πηγών είναι χαµηλή. Διευκολύνει έτσι την επιβίωση σε 

µη ευνοϊκές συνθήκες, παρέχοντας στα κύτταρα το χρόνο που χρειάζονται, για να 

προσαρµοστούν σε αυτά τα περιβάλλοντα χωρίς να ενεργοποιήσουν µηχανισµούς 

προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου. Ωστόσο, τόσο η καταστολή όσο και η υπερβολική 

ενεργοποίησή της επάγουν µία µορφή “αυτοφαγικού στρες”, µε δυσµενείς συνέπειες για τα 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 57 - 

ευαίσθητα κύτταρα (Chu, 2006). Αφενός, η µείωση της αυτοφαγίας επιτρέπει την παραµονή 

καταστρεπτικών γι΄αυτά µορίων, αφετέρου η υπερ-ενεργοποίησή της είναι δυνατόν να 

προκαλέσει ανεξέλεγκτη αποδόµηση χρήσιµων κυτταρικών συστατικών. 

 

 

Εικόνα 16. Λειτουργίες της αυτοφαγίας που προωθούν την επιβίωση ή το θάνατο του νηµατώδους. Η 

αυτοφαγία απαιτείται για τη φυσιολογική ανάπτυξη του C. elegans και η δυσλειτουργία της προκαλεί υπερβολική 

απόπτωση σε έµβρυο, οδηγώντας στο θάνατο αυτών. Διευκολύνει ωστόσο και την επιβίωση υπό αντίξοες 

συνθήκες, συµβάλλοντας στο σχηµατισµό ανθεκτικών προνυµφών dauers, ή αποδοµώντας πρωτεΐνες που τείνουν 

να δηµιουργούν συσσωµατώµατα. Επιπλέον, η αύξηση των επιπέδων αυτοφαγίας αυξάνει τη διάρκεια ζωής του 

νηµατώδους. Η ενεργοποίησή της όµως µετά από έκθεση ζώων στη νευροτοξίνη 6-ΟΗDΑ επάγει το θάνατο 

νευρικών κυττάρων. 
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Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά τα στελέχη των οργανισµών 

και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και οι πειραµατικές τεχνικές οι οποίες 

εφαρµόστηκαν, προκειµένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα, που τέθηκαν στα 

πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 

 Στελέχη νηµατωδών 

Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στελέχη του νηµατώδους 

Caenorhabditis elegans: 

Στελέχη άγριου τύπου: 

• N2 Bristol 

 

Μεταλλαγµένα στελέχη: 

• GS1912: arIs37[pmyo-3ssGFP]I;dpy-20(e1282)IV, το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως µάρτυρας 

σε πειράµατα µε το στέλεχος GS2643,  

• arIs37[pmyo-3ssGFP]I;dpy-20(e1282)IV;mec-4(u231)X,  

• GS2643: arIs37[pmyo-3ssGFP]I;cup-5(ar465)III;dpy-20(e1282)IV, το οποίο αναφέρεται στο 

κείµενο απλά ως cup-5(ar465), 

• arIs37[pmyo-3ssGFP]I;cup-5(ar465)III;dpy-20(e1282)IV;deg-3(u662)V,  

• arIs37[pmyo-3ssGFP]I;cup-5(ar465)III;dpy-20(e1282)IV;mec-4(u231)X, 

• VC517: bec-1(ok691)IV/nT1[qIs51](IV;V), 

• cad-1(j1)II, 

• cad-1(j1)ΙΙ;mec-4(u231)X,  

• clp-1(tm858)III, 

• clp-1(tm858)III;mec-4(d)X,  

• clp-1(tm858)III;unc-51(e369)V;mec-4(d)X,  

• TU1747: deg-3(u662)V, το οποίο στο κείµενο αναφέρεται ως deg-3(d), 

• deg-3(u662)unc-51(e369)V, 

• deg-3(u662)V;vha-12(n2915)X, 

• dpy-5(e61)I;mec-4(d)X, 

• KR1577: dpy-5(e61)unc-13(e450)I;szDp1(I;X;f), 

• dpy-5(e61)unc-13(e450)I;mec-4(d)X, 

• KR1440: dpy-5(e61)vps-34(h797)unc-13(e450)I;sDp2(I;f), 

• dpy-5(e61)vps-34(h797)unc-13(e450)I;mec-4(d)X;sDp2(I;f), 

• GR1373: eri-1(mg366)IV, 

• eri-1(mg366)IV;mec-4(u231)X,  

• glo-1(kx92)X,  

• JJ1271: glo-1(zu391)X,  
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• glo-1(zu437)X, 

• glo-1(kx92)mec-4(u231)X, 

• glo-1(zu391)mec-4(u231)X, 

• glo-1(zu437)mec-4(u231)X, 

• KR344: let-363(h98)dpy-5(e61)unc-13(e450)I;sDp2(I;f), 

• let-363(h98)dpy-5(e61)unc-13(e450)I;mec-4(d)X;sDp2(I;f), 

• let-363(h98)dpy-5(e61)unc-13(e450)I;zdIs4[pmec-4GFP]IV;sDp2(I;f), 

• MT10430: lin-35(n745)I, 

• lin-35(n745)I;mec-4(u231)X,  

• mec-4(u231)X, το οποίο στο κείµενο αναφέρεται ως mec-4(d), 

• KP137: nuIs5[pglr-1Gαs(Q227L)pglr-1GFP], το οποίο στο κείµενο αναφέρεται ως αs(gf) 

• NL2099:rrf-3(pk1426)II, 

• rrf-3(pk1426)II;mec-4(u231)X,  

• BA763: spe-5(hc93)I;sDp2(I;f), 

• spe-5(hc93)I;mec-4(u231)X, 

• CB57: unc-14(e57)I, 

• unc-14(e57)I;mec-4(d), 

• CB189: unc-32(e189)III, 

• unc-32(e189)III;deg-3(u662)V, 

• unc-32(e189)III;mec-4(u231)X, 

• unc-32(e189)III;nuIs5[pglr-1Gαs(Q227L)pglr-1GFP], 

• CB369: unc-51(e369)V,  

• CB1189: unc-51(e1189)V,  

• unc-51(e369)V;mec-4(u231)X,  

• unc-51(e1189)V;mec-4(u231)X,  

• unc-51(e1189)V; nuIs5[pglr-1Gαs(Q227L)pglr-1GFP], 

• vab-8(gm99)V;mec-4(d)Χ, 

• vab-8(gm107)V;mec-4(d)Χ, 

• MT7907: vha-12(n2915)X,  

• vha-12(n2915)mec-4(u231)X, 

• vha-12(n2915)X;nuIs5[pglr-1Gαs(Q227L)pglr-1GFP], 

• SK4005: zdIs5[pmec-4GFP]I, 

• zdIs5[pmec-4GFP]I;mec-4(u231)X, 

• zdIs5[pmec-4GFP]I;unc-32(e189)III;mec-4(u231)X, 

• zdIs5[pmec-4GFP]I;unc-51(e369)V, 

• zdIs5[pmec-4GFP]I;unc-51(e369)V;mec-4(u231)X. 
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Στελέχη που φέρουν εξωχρωµοσωµικές αλληλουχίες: 

• N2;Ex[plgg-1DsRED::LGG-1],   

• zdIs5 [pmec-4GFP]I;Ex[plgg-1DsRED::LGG-1],  

• zdIs5 [pmec-4GFP]I;mec-4(u231)X;Ex[plgg-1DsRED::LGG-1],  

 

• N2;Ex[plgg-1DsRED::LGG-1;pmec-7mitoGFP], 

• mec-4(u231)X;Ex[plgg-1DsRED::LGG-1;pmec-7mitoGFP], 

 

• N2;Ex[plgg-1DsRED::LGG-1;pmec-17LMP-1::GFP], 

• mec-4(u231)X;Ex[plgg-1DsRED::LGG-1;pmec-17LMP-1::GFP], 

 

• N2;Ex[pmec-4MEC-4::GFP], 

• let-363(h98)dpy-5(e61)unc-13(e450)I;sDp2(I;f);Ex[pmec-4MEC-4::GFP],  

• unc-32(e189)III;Ex[pmec-4MEC-4::GFP],  

• unc-51(e1189)V;Ex[pmec-4MEC-4::GFP], 

 

• N2;Ex[pmec-7GFP::LGG-1],  

• arIs37[pmyo-3ssGFP]I;cup-5(ar465)III;Ex[pmec-7GFP::LGG-1], 

• mec-4(u231)X;Ex[pmec-7GFP::LGG-1],  

• vha-12(n2915)X;Ex[pmec-7GFP::LGG-1], 

• vha-12(n2915)mec-4(u231)X;Ex[pmec-7GFP::LGG-1], 

 

• N2;Ex[pmec-7RmpHluorin],  

• mec-4(u231)X;Ex[pmec-7RmpHluorin],  

• vha-12(n2915)mec-4(u231)X;Ex[pmec-7RmpHluorin],  

 

• N2;Ex[pmec-7SepHluorin],  

• mec-4(u231)X;Ex[pmec-7SepHluorin],  

• vha-12(n2915)mec-4(u231)X;Ex[pmec-7SepHluorin],  

 

• N2;Ex[pmec-17BEC-1::GFP],  

• mec-4(u231)X;Ex[pmec-17BEC-1::GFP],  

 

• N2;Ex[pmec-17LMP-1::GFP], 

• cad-1(j1)ΙΙ;mec-4(u231)X;Ex[pmec-17LMP-1::GFP], 

• cup-5(ar465)III;mec-4(u231)X;Ex[pmec-17LMP-1::GFP], 

• glo-1(zu391)mec-4(u231)X;Ex[pmec-17LMP-1::GFP], 
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• mec-4(u231)X;Ex[pmec-17LMP-1::GFP]. 

 

Τα περισσότερα στελέχη προέρχονται από το Γενετικό Κέντρο για το νηµατώδη 

Caenorhabditis (Caenorhabditis Genetics Center ή CGC), που εδράζεται στο Πανεπιστήµιο 

της Minnesota. Το στέλεχος clp-1(tm858)III προέρχεται από το Center for Genetic Resource 

Information του Εθνικού Ινστιτούτου Γενετικής της πόλης Mishima στην Ιαπωνία. Το 

στέλεχος vha-12(n2915)X χορηγήθηκε από τον Erik Jorgensen (Department of Biology, 

University of Utah, Salt Lake City, USA), ενώ τα αλληλόµορφα kx97 και zu437 του γονιδίου 

glo-1 από τον G. Hermann (Lewis and Clark College, Portland, OR). 

Θα αναφερθούν στη συνέχεια ειδικές περιπτώσεις στελεχών-αλληλοµόρφων και 

ορισµένες τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε το χειρισµό τους. 

 

KR1440: dpy-5(e61)vps-34(h797)unc-13(e450)I;sDp2(I;f), 

KR344: let-363(h98)dpy-5(e61)unc-13(e450)I;sDp2(I;f) και 

BA763: spe-5(hc93)I;sDp2(I;f): 

Ζώα οµόζυγα για τα αλληλόµορφα vps-34(h797) και let-363(h98) σταµατούν να 

αναπτύσσονται σε ενδιάµεσο και προχωρηµένο προνυµφικό στάδιο αντίστοιχα 

(www.wormbase.org). Οµοζυγωτία για το αλληλόµορφο spe-5(hc93) προκαλεί στειρότητα 

εξαιτίας ανωµαλιών στη διαδικασία σπερµατογένεσης (Machaca and L'Hernault, 1997). Τα 

στελέχη αυτά διατηρούνται παρουσία του εξωχρωµικού διπλασιασµένου τµήµατος του 

χρωµοσώµατος Ι, sDp2(I;f), που φέρει τα αλληλόµορφα άγριου τύπου για τα γονίδια dpy-5, 

let-363, spe-5 και vps-34. Η αλληλουχία sDp2(I;f) είναι ασταθής κατά τη µίτωση και χάνεται 

περίπου στο 70% των απογόνων νηµατωδών που φέρουν το διπλασιασµό sDp2(I;f). Για τις 

διασταυρώσεις των στελεχών KR1440, KR344 και BA763 χρησιµοποιήθηκαν βιώσιµοι και 

γόνιµοι νηµατώδεις που έφεραν την αλληλουχία sDp2(I;f). Σε πειράµατα προσδιορισµού των 

επιδράσεων στη νέκρωση χρησιµοποιήθηκαν, όπου ήταν δυνατό (στην περίπτωση του spe-

5(hc93) από το Ν. Ταβερναράκη), ζώα που είχαν χάσει τον εξωχρωµοσωµικό διπλασιασµό. 

 

VC517: bec-1(ok691)IV/nT1[qIs51](IV;V): 

Νηµατώδεις οµόζυγοι για το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο bec-1(ok691) δεν είναι συνήθως 

ικανοί να ολοκληρώσουν την προνυµφική τους ανάπτυξη και τα λίγα άτοµα που 

καταφέρνουν να φτάσουν στην ενηλικίωση είναι στείρα (www.wormbase.org, προσωπική 

παρατήρηση). Το αλληλόµορφο ok691 διατηρείται λοιπόν στα ετερόζυγα στελέχη VC517, 

όπου τµήµα του χρωµοσώµατος IV µε το αλληλόµορφο άγριου τύπου του bec-1 και την 

κωδική αλληλουχία της GFP έχει µετατοπιστεί στο χρωµόσωµα V. Οι οµόζυγοι για το 

αλληλόµορφο ok691 απόγονοι αυτού του στελέχους µπορούν συνεπώς να διακριθούν, επειδή 

είναι οι µόνοι που δεν εκφράζουν GFP.  
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GS2643: arIs37[pmyo-3ssGFP]I;cup-5(ar465)III;dpy-20(e1282)IV: 

Οι νηµατώδεις που φέρουν την αλληλουχία arIs37[Pmyo-3::ssGFP] παράγουν στους µύες 

του σωµατικού τοιχώµατος φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP, η οποία εκκρίνεται στο 

ψευδοκοίλωµα (Fares and Greenwald, 2001). Στη συνέχεια ενδοκυτώνεται κυρίως από ειδικά 

κύτταρα του ψευδοκοιλώµατος, τα “coelomocytes”, και αποδοµείται στα λυσοσώµατά τους. 

Η διάσπασή της ωστόσο δεν πραγµατοποιείται σε ζώα οµόζυγα για το αλληλόµορφο cup-

5(ar465), τα οποία έχουν πρόβληµα στη βιογένεση των λυσοσωµάτων, µε αποτέλεσµα τη 

συσσώρευση GFP στα coelomocytes. Σε αυτόν το φαινότυπο βασίστηκε η διάκριση του 

στελέχους GS2643. 

 

 Βακτηριακά στελέχη 

Αναγράφονται τα βακτηριακά στελέχη E. coli που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και οι 

γενότυποί τους: 

XL1-Blue (Stratagene) µε γενότυπο: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac 

[F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)]. 

HT115 (DE3) (CGC) µε γενότυπο: F-, mcrA, mcrB, IN(rrnD-rrnE), lαmbdα-, 

rnc14::Tn10(DE3 lysogen: lαcUV5 promoter-T7 polymerase) (Timmons and Fire, 1998). 

OP50 (Ewbank’s lab): στέλεχος αυξοτροφικό σε ουρακίλη (Brenner, 1974). 

 

 

 Θρεπτικά µέσα και διαλύµατα 

Για την ανάπτυξη και το χειρισµό των νηµατωδών χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα θρεπτικά 

µέσα: 

NGM (Nematode Growth Media) (1lt): 

• 3g NaCl 

• 2.5g bactopeptone  

• 0.2g streptomycin  

• 17g agar  

• 1 ml CaCl2 1M  

• 1 ml MgSO4 1M 

• 1 ml cholesterol (5mg/ml σε 100% αιθανόλη) 

• 1 ml nystatin (100mg/ml σε 70% αιθανόλη) 

• 25 ml K·PO4* 1M, pH 6  

Τα διαλύµατα CaCl2, MgSO4, K·PO4, cholesterol και nystatin προστίθενται µετά την 

αποστείρωση. 

Αν το θρεπτικό προορίζεται για πειράµατα RNAi δεν προστίθεται streptomycin. Αντί αυτής, 

προστίθενται µετά την αποστείρωση 500ml ampicillin 100mg/ml. 
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Υδατικό διάλυµα Μ9 (1lt): 

• 3gr KH2PO4 

• 6gr Na2HPO4 

• 5g NaCl 

• 1 ml MgSO4 1M. 

 

Διάλυµα ψύξης νηµατωδών (1lt): 

• 5,85g NaCl 

• 50 ml K·PO4* 1M, pH 6  

• ~200ml glycerol 

• 3 ml MgSO4 1M (Προστίθεται µετά την αποστείρωση.) 

 

* Το διάλυµα του K·PO4 περιέχει 204.4gr KH2PO4 και 114.12gr K2HPO4 σε τελικό όγκο 

νερού 2000ml. 

 

Για την ανάπτυξη των βακτηρίων χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα θρεπτικά µέσα: 

LB broth (Luria-Bertani medium) (1lt): 

• 10g bacto-tryptone  

• 5g yeast extract 

• 10g NaCl 

• (15g bacto-agar για στερεές καλλιέργειες σε τρυβλία) 

 

LB + ampicillin: 

Το αντιβιοτικό ampicillin προστίθεται στο LB, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 50µg/ml. 

 

LB + tetracycline: 

Το αντιβιοτικό tetracycline προστίθεται στο LB, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 

10µg/ml. 

 

 

 Κατασκευή πλασµιδίων για την έκφραση πρωτεϊνών στο C. elegans 

Για την κατασκευή των πλασµιδίων που περιγράφονται στη συνέχεια 

χρησιµοποιήθηκαν οι συνηθισµένες τεχνικές κλωνοποίησης και υποκλωνοποίησης, όπως 

αναγράφονται αναλυτικά στη δικτυακή σελίδα www.MolecularCloning.com. Όλοι οι 

πλασµιδιακοί φορείς που χρησιµοποιήθηκαν και για τους οποίους δεν αναφέρεται προέλευση, 

προέρχονται από Fire Lab Vector Kit (A.Fire, Stanford University School of Medicine, 

Stanford, CA), που περιέχει φορείς ειδικούς για έκφραση γονιδίων στο νηµατώδη. Τα ένζυµα 
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που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από τις εταιρίες New England Biolabs και Minotech, 

ενώ όλα τα ολιγονουκλεοτίδια-εκκινητές παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο µικροχηµείας 

του ΙΜΒΒ. Για τον πολλαπλασιασµό των πλασµιδιακών φορέων και κατασκευών, 

πραγµατοποιήθηκαν µετασχηµατισµοί σε επιδεκτικά κύτταρα XL1-Blue. 

 

plgg-1DsRED::LGG-1** 

Τµήµα DNA µήκους 750bp που περιείχε την κωδική αλληλουχία του γονιδίου lgg-1 

αποµονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε µε PCR από το γονιδίωµα του νηµατώδους, µε τα 

ακόλουθα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GGAATTCGAAGTGGGCTTACAAGGAGGA-3′ και 

5΄-GGAATTCGTCTTCTTCGTTTATTCATG-3′. Η αλληλουχία αυτή εντέθηκε σε 

πλασµίδιο που περιείχε την αλληλουχία pcol-12RFP (J.J. Ewbank, Centre d'Immunologie de 

Marseille-Luminy, Université de la Méditerranée, France), µεταξύ θέσεων περιορισµού 

EcoRI και στο καρβοξυ-τελικό άκρο του RFP, ώστε να µην καταστρέφεται το πλαίσιο 

ανάγνωσης. Στη συνέχεια, ο υποκινητής του γονιδίου col-12 αντικαταστάθηκε από αυτόν του 

γονιδίου lgg-1, µεταξύ των θέσεων περιορισµού SphI και KpnI. Για την αποµόνωση του 

υποκινητή plgg-1, πολλαπλασιάστηκε µε PCR αλληλουχία µήκους 1934 bp πριν από το 5΄-

άκρο του γονιδίου, µε τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:   

5΄-ACATGCATGCGCACTTTCAAGGCGACAGTA-3′ και 

5΄-GGGGTACCTCCTCCTTGTAAGCCCACTT-3′. 

 

pmec-7GFP::LGG-1** 

Αλληλουχία που περιείχε τον υποκινητή του γονιδίου mec-7 και την κωδική αλληλουχία της 

πρωτεΐνης GFP αποµονώθηκε από το πλασµίδιο pPD117.01 µε τα περιοριστικά ένζυµα SphI 

και EcoRI και εντέθηκε στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις του πλασµιδίου pUC-19 (New 

England Biolabs). Η κωδική αλληλουχία της LGG-1 µήκους περίπου 700 bp αποµονώθηκε 

µε PCR από το γονιδίωµα του νηµατώδους µε τα ολιγονουκλεοτίδια: 

5΄-GGAATTCAAGTGGGCTTACAAGGAG-3′ και  

5΄-GGAATTCAAGTGGGCTTACAAGGAG-3′, και εντέθηκε στη θέση EcoRI του 

πλασµιδίου pUC-19, που έφερε την αλληλουχία pmec-7GFP.  

Το πλασµίδιο αυτό κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη. 

 

** Και η δύο πλασµιδιακές κατασκευές για την έκφραση της LGG-1 (plgg-1DsRED::LGG-1 

και pmec-7GFP::LGG-1) κατασκευάστηκαν έτσι ώστε το αµινο-τελικό άκρο της LGG-1 να 

συνδέεται µε το καρβοξυ-τελικό άκρο της DsRED ή της GFP. Αυτό ήταν απαραίτητο 

προκειµένου να γίνει φυσιολογικά η τοποθέτηση της LGG-1 σε αυτοφαγοσώµατα (για την 
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ανίχνευση των οποίων χρησιµοποιήθηκαν άλλωστε τα συγκεκριµένα πλασµίδια), δεδοµένου 

το καρβοξυ-τελικό άκρο της οµολόγου της LGG-1 στα θηλαστικά, MAP-1 LC3, υφίσταται 

πρωτεολυτική επεξεργασία στα πλαίσια σχηµατισµού ώριµων αυτοφαγοσωµάτων (Kabeya et 

al., 2000). 

 

pmec-7mitoGFP 

Τµήµα DNA που περιείχε την κωδική περιοχή της πρωτεΐνης GFP σε σύνδεση µε µία αµινο-

τελική αλληλουχία για την τοποθέτηση σε µιτοχόνδρια, αποµονώθηκε µετά από πέψη του 

πλασµιδίου pPD96.32 µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες EcoRI-BamHI. Το τµήµα αυτό 

εντέθηκε µεταξύ των θέσεων EcoRI-BglII του πλασµιδίου pPD96.41, ώστε να εκφράζεται 

υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-7. 

 

pmec-7RmpHluorin*** 

Τµήµα DNA µήκους 761 bp, που περιείχε την κωδική περιοχή της Ratiometric pHluorin 

αποµονώθηκε µε PCR από τον πλασµιδιακό φορέα pGEX-2T (Pharmacia) (Miesenbock et 

al., 1998), χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα ολιγονουκλεοτίδια: 

5΄-CCGCTCGAGATGGGATCCACCGGTGGAAG-3′ και  

5΄-GAAGATCTCTAGAATTCACCGGTTTTG-3′. Στη συνέχεια εντέθηκε στο πλασµίδιο 

pPD96.41, µεταξύ των θέσεων BamHI-EcoRI, ώστε να εκφράζεται υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή του γονιδίου mec-7.  

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

pmec-7SepHluorin*** 

Τµήµα DNA µήκους 761 bp, που περιείχε την κωδική περιοχή της SuperEcliptic pHluorin 

αποµονώθηκε µε PCR από τον πλασµιδιακό φορέα pGEX-4T2 (Pharmacia) 

(Sankaranarayanan et al., 2000), χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα ολιγονουκλεοτίδια: 

5΄-CCGCTCGAGATGGGATCCACCGGTGGAAG-3′ και  

5΄-GAAGATCTCTAGAATTCACCGGTTTTG-3′. Στη συνέχεια εντέθηκε στο πλασµίδιο 

pPD96.41, µεταξύ των θέσεων BamHI-EcoRI, ώστε να εκφράζεται υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή του γονιδίου mec-7. 

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

***Τα πλασµίδια pGEX-2T και pGEX-4T2 µε τις κωδικές αλληλουχίες των pHluorins 

χορηγήθηκαν από τον JE Rothman (Department of Physiology and Cellular Biophysics, 

Columbia University, New York, USA). 
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pmec-17BEC-1::GFP 

Τµήµα DNA µήκους ~3000 bp, που περιείχε την κωδική περιοχή του γονιδίου bec-1,  

αποµονώθηκε µε PCR από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-CGGGATCCATGACGACCCAACGAAG-3′ και  

5΄-CGGGATCCAATAGGCGATCTGAGAGC-3′ και εντέθηκε σε πλασµιδιακό φορέα που 

περιείχε την αλληλουχία pmec-17GFP (Artal-Sanz et al., 2006), στη θέση περιορισµού BamHI. 

Το πλασµίδιο αυτό κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη. 

 

pmec-17LMP-1::GFP 

Αρχικά, αλληλουχία µήκους ~1900 bp, που περιείχε τον υποκινητή του γονιδίου mec-17, 

αποµονώθηκε µε PCR από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5′-CGGGATCCGAATCGTCTCACAACTGATCC-3′ και  

5′-AACTGCAGGTGACTACTTGAGACCTG-3′, και υποκλωνοποιήθηκε µεταξύ των 

θέσεων PstI–BamHI στον πλασµιδιακό φορέα pPD95.77, ο οποίος φέρει την κωδική 

αλληλουχία της πρωτεΐνης GFP. Στη θέση BamHI του πλασµιδίου που κατασκευάστηκε, 

εντέθηκε η κωδική αλληλουχία της πρωτεΐνης LMP-1 χωρίς το κωδικόνιο λήξης, αφού 

αποµονώθηκε από το γενωµικό DNA του νηµατώδους µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5′-CGGGATCCGACGCTGGCATATCCTTGTCTC-3′ και  

5′-CGGGATCCAATTGAACTATGTTGAAATCG-3′. Η ένθεση έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε 

το καρβοξυ-τελικό άκρο της LMP-1 να συνδέεται µε το αµινο-τελικό της GFP, ενώ µεταξύ 

αυτών  παρεµβάλλεται η αµινοξική αλληλουχία Gly-Ser-Ser-Pro-Gly-Leu-Ala-Lys-Gly-Pro-

Lys-Gly. Έκφραση αυτής της χίµαιρας οδηγεί σε τοποθέτηση του µορίου GFP στην 

εξωτερική επιφάνεια των λυσοσωµάτων, ώστε να µην µειώνεται η ένταση της εκπεµπόµενης 

ακτινοβολίας εξαιτίας των όξινων συνθηκών του εσωτερικού των λυσοσωµάτων.  

Κατασκευάστηκε από τη Marta Artal-Sanz. 

 

 

 Κατασκευή πλασµιδίων για την καταστολή της έκφρασης γονιδίων µε την τεχνική του 

RNAi 

Η διαδικασία που εφαρµόστηκε για τη δηµιουργία των συγκεκριµένων πλασµιδιακών 

κατασκευών περιελάµβανε αποµόνωση αλληλουχίας του εκάστοτε γονιδίου από το 

γονιδίωµα ατόµων C. elegans  άγριου τύπου, και ένθεση αυτής µεταξύ των δύο 

αντιπαράλληλων αλληλουχιών του υποκινητή της πολυµεράσης Τ7 στο πλασµίδιο pL4440 

(Timmons et al., 2001). Το πλασµίδιο αυτό επιτρέπει τη σύνθεση δίκλωνων µορίων RNA. 

Έλεγχος και πολλαπλασιασµός του νέου πλασµιδίου γινόταν µετά από µετασχηµατισµό σε 

επιδεκτικά κύτταρα XL1-Blue. Από αυτά πραγµατοποιούταν στη συνέχεια αποµόνωση της 



ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ - 68 - 

πλασµιδιακής κατασκευής και µετασχηµατισµός επιδεκτικών κυττάρων HT115 (DE3), τα 

οποία και χρησιµοποιούνταν σε πειράµατα RNAi. 

Ακολουθεί αναφορά των αλληλουχιών που αποµονώθηκαν σε κάθε περίπτωση, 

καθώς και των ολιγονουκλεοτιδίων που χρησιµοποιήθηκαν γι’ αυτόν το σκοπό. 

 

asp-3 

Αλληλουχία µήκους ~1300 bp, που περιελάµβανε σχεδόν ολόκληρο το ORF του γονιδίου 

asp-3, υποκλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο pL4440 µεταξύ των θέσεων περιορισµού XbaI-

XhoI Το πλασµίδιο αυτό κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη (Syntichaki et al., 2002). 

 

asp-4 

Αλληλουχία µήκους 1540 bp, που περιελάµβανε σχεδόν ολόκληρο το ORF του γονιδίου asp-

4, υποκλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο pL4440 µεταξύ των θέσεων περιορισµού HindIII-XbaI. 

Το πλασµίδιο αυτό κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη (Syntichaki et al., 2002). 

 

atgr-5 

Αλληλουχία µήκους ~1485bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 1 και 2 του γονιδίου atgr-5, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GCTCTAGAAATAATCGTCGTTCCCCGT-3′ και  

5΄-CGGGATCCAGTCAGAAAACTCCCATAC-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 

µεταξύ των θέσεων περιορισµού XbaI- BamHI. 

 

atgr-7 

Αλληλουχία µήκους 1764bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 1-5 του γονιδίου atgr-7, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-ATGGCCACGTTTGTTCCCT-3′ και 5΄-TCACAGTGCACTGTTGGTCCA-3′ και 

εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 στη θέση περιορισµού EcoRI. 

 

atgr-9 

Αλληλουχία µήκους ~1767bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 6-8 του γονιδίου atgr-9, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GCTCTAGAAGTTTTTGTCTCCGGTAACG-3′ και  

5΄-CGGGATCCGATTCCAGTTTTACCTTCCAA-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 

µεταξύ των θέσεων περιορισµού XbaI- BamHI. 
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atgr-18 

Αλληλουχία µήκους 1560 bp, που περιελάµβανε σχεδόν ολόκληρο το ORF του γονιδίου atgr-

18, αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-AACTGCAGAGAATCCCGACTCGATCAAC-3′ και  

5΄-GCTCTAGAGGTGTGGCTCATTGGTGGG-3′ και υποκλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο 

pL4440 µεταξύ των θέσεων περιορισµού PstI -XbaI. 

Κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη. 

bec-1 

Αλληλουχία µήκους 1616 bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 2-~6 του γονιδίου bec-1, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GCTCTAGAGTTATCACAGAAGCTCTG-3′ και  

5΄-CGGGATCCGTCCATACAATGCGTACG-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 

µεταξύ των θέσεων περιορισµού XbaI- BamHI. 

Κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη. 

 

clp-1 

Αλληλουχία µήκους 1360 bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 4-~8 του γονιδίου clp-1, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-CCCAAGCTTAGGCGGAGGTGGTAACTAC-3′ και  

5΄-GCTCTAGACCTCTCATCATCATTTGC-3′ και υποκλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο 

pL4440 µεταξύ των θέσεων περιορισµού HindIII-XbaI. 

Το πλασµίδιο αυτό κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη (Syntichaki et al., 2002). 

 

cup-5 

Αλληλουχία µήκους 1500 bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 2-4 του γονιδίου cup-5, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GGGGTACCCCATGATTTCAGATGTCTCGC-3′ και  

5΄-GGGGTACCCCGAATGCAAAGAATGAGAACG-3′ και υποκλωνοποιήθηκε στο 

πλασµίδιο pL4440 στη θέση περιορισµού KpnI. 

Κατασκευάστηκε από τη Marta Artal-Sanz. 

 

lgg-1 

Αλληλουχία µήκους ~700 bp, που περιελάµβανε σχεδόν ολόκληρο το ORF του γονιδίου lgg-

1, αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GGAATTCAAGTGGGCTTACAAGGAG-3′ και  

5΄-GGAATTCGTCTTCTTCGTTTATTCATG-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 στη 

θέση περιορισµού EcoRI. 
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Κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη. 

 

lgg-3 

Αλληλουχία µήκους 443bp, που περιελάµβανε ολόκληρο το ORF του γονιδίου lgg-3, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GGAATTCAGAAACCGCCACAACTCCA-3′ και  

5΄-GGAATTCCGGTGTAATGCTGTACTGA-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 στη 

θέση περιορισµού EcoRI. 

 

let-363 

Αλληλουχία µήκους ~1250 bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 1-5 του γονιδίου let-363, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-AACTGCAGCTCCAACAACACGGAATTAG-3′ και  

5΄-GCTCTAGACAAGCCATTCAACACC-3′ και υποκλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο pL4440 

µεταξύ των θέσεων περιορισµού PstI -XbaI. 

Το πλασµίδιο αυτό κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη. 

 

nhx-4 

Αλληλουχία µήκους ~1700 bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 4-11 του γονιδίου nhx-4, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GCTCTAGACTCTTCACTGGCCTGT-3′ και  

5΄-CCGCTCGAGATCAGTATGACTGCG-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 µεταξύ 

των θέσεων περιορισµού XbaI-XhoI. 

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

nhx-5 

Αλληλουχία µήκους ~1600 bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 1-9 του γονιδίου nhx-5, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-AACTGCAGTTATGGACGATATCAAC-3′ και  

5΄-CCGCTCGAGCCACAAACTTCAGCCAC-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 

µεταξύ των θέσεων περιορισµού PstI-XhoI. 

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

nhx-9 

Αλληλουχία µήκους ~1500 bp, που περιελάµβανε ολόκληρο το ORF του γονιδίου nhx-9, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-GCTCTAGATGGTGTCCTGACTCTTC-3′ και  
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5΄-CCGCTCGAGCTTCCACTCCAGACATC-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 µεταξύ 

των θέσεων περιορισµού XbaI-XhoI. 

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

nhx-9/4 

Αλληλουχία του γονιδίου nhx-4 αποµονώθηκε από το πλασµίδιο pL4440-nhx-4(RNAi) και 

εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440-nhx-9(RNAi) µεταξύ των θέσεων περιορισµού BglII-XbaI. 

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

nhx-9/4/5 

Αλληλουχία µήκους ~676 bp από το πλασµίδιο pL4440-nhx-5(RNAi) και εντέθηκε στο 

πλασµίδιο pL4440-nhx-9/4(RNAi) µεταξύ των θέσεων περιορισµού XhoI-KpnI. 

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

pmr-1 

Αλληλουχία µήκους ~1600 bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 1-9 του γονιδίου pmr-1, 

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5′-AACTGCAGATTGAAACACTGACATC-3′ και  

5′-CCGCTCGAGTACCTGAAACATTCCG-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 µεταξύ 

των θέσεων περιορισµού PstI-XhoI. 

Κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την Πόπη Συντιχάκη. 

 

unc-51 

Αλληλουχία µήκους ~1850bp, που περιελάµβανε τα εξώνια 3 και 4 του γονιδίου unc-51 

(κωδικοποιούν την καταλυτική περιοχή της κινάσης UNC-51), αποµονώθηκε από το 

γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5΄-CATGCCATGGTAAGCCCGAATCAAGCCCTT-3′ και  

5΄-AACTGCAGGGACCAAAGGACCTAAGGAA-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 

µεταξύ των θέσεων περιορισµού NcoI-PstI. 

 

vha-2 

Αλληλουχία µήκους 476 bp, που περιελάµβανε ολόκληρο το ORF του γονιδίου vha-2,  

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5′-CGGGATCCTAAATCGTCTTCTTATCTTCCA-3′ και  

5′-CCCAAGCTTCAACGGCGAATGATTTATTCTC-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο 

pL4440 µεταξύ των θέσεων περιορισµού BamHI-HindIII. 

Κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη.  
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vha-10 

Αλληλουχία µήκους 889 bp, που περιελάµβανε ολόκληρο το ORF του γονιδίου vha-10,  

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans και υποκλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο 

pL4440 µεταξύ των θέσεων περιορισµού BamHI-HindIII, όπως περιγράφεται στην αναφορά 

(Nature 408, 325–330). Κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη. 

 

vha-12 

Αλληλουχία µήκους~1500 bp, που περιελάµβανε ολόκληρο το ORF του γονιδίου vha-12,  

αποµονώθηκε από το γονιδίωµα του C. elegans µε τα ολιγονουκλεοτίδια:  

5′-GCTCTAGAATGGCTGCCGTTGACGTC-3′ και  

5′-CCCAAGCTTGGGTGATGAAGTTCTTC-3′ και εντέθηκε στο πλασµίδιο pL4440 µεταξύ 

των θέσεων περιορισµού XbaI-HindIII. 

Κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη.  

 

 

 Ανάπτυξη και διατήρηση στελεχών C. elegans 

Η ανάπτυξη των νηµατωδών έγινε σε τρυβλία NGM επιστρωµένα µε λεπτό στρώµα 

βακτηρίων ΟΡ50, και σε θερµοκρασίες 15, 20 ή 25°C. Όπου απαιτήθηκαν υγρές 

καλλιέργειες, βακτήρια ΟΡ50 που είχαν αναπτυχθεί αρχικά σε LB, ξεπλύθηκαν µε Μ9 ώστε 

να αποµακρυνθούν ίχνη LB (δεδοµένου ότι δεν ευνοεί την αύξηση των νηµατωδών) και 

επαναιωρήθηκαν σε Μ9.  

Για τη διατήρηση αποθεµάτων νηµατωδών συγκεκριµένης γονοτυπικής σύστασης, 

εφαρµόστηκαν δύο µέθοδοι· 

 

Διατήρηση στους 15°C: 

Στη θερµοκρασία των 15°C η ανάπτυξη των νηµατωδών γίνεται µε χαµηλούς ρυθµούς και 

είναι δυνατόν να διατηρηθούν στη µορφή των dauers σε τρυβλία NGM για 3 µήνες περίπου. 

 

Διατήρηση στους -80°C: 

Νηµατώδεις αναπτυξιακών σταδίων L1-L2 είναι δυνατόν να επιβιώσουν για χρόνια σε 

καταψύκτες στους -80°C ή σε υγρό άζωτο στους-196°C. Η διαδικασία που εφαρµόστηκε για 

την κατάψυξη των νηµατωδών ήταν η εξής: 

 Συλλογή ζώων µε διάλυµα Μ9 (θερµοκρασίας 4°C) από 5-6 τρυβλία NGM, στα οποία 

µόλις έχει εξαντληθεί η τροφή και φέρουν πολλές προνύµφες L1-L2, και τοποθέτηση σε 

δοκιµαστικό σωλήνα σε πάγο. 

 Προσθήκη ίσου όγκου διαλύµατος ψύξης νηµατωδών (θερµοκρασίας 4°C) και ανάδευση. 
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 Μεταφορά του εναιωρήµατος σε 10 τουλάχιστον ειδικά δοχεία των 2ml, όπου έχουν 

αναγραφεί τα χαρακτηριστικά του στελέχους, και τοποθέτηση αυτών στους -80°C. 

 Έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της κατάψυξης µε απόψυξη ενός από τα δοχεία αφού 

περάσει χρονικό διάστηµα 3-4 ηµερών. Η απόψυξη πραγµατοποιήθηκε µε παραµονή του 

δοχείου σε θερµοκρασία δωµατίου (25°C) ώσπου να λιώσει ο πάγος και κατόπιν µεταφορά 

σε τρυβλία NGM, επώαση στους 15-20°C κι έλεγχο της βιωσιµότητας των ζώων. 

 

 

 Συγχρονισµός πληθυσµού νηµατωδών και καθαρισµός από µολύνσεις 

Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιήθηκε τόσο για την απαλλαγή από βακτηριακές και 

µυκητιακές µολύνσεις, όσο και για το σχετικό συγχρονισµό πληθυσµών, ξεκινώντας από 

τρυβλία που περιέχουν µόνο αυγά.  

Ενήλικα ζώα που περιείχαν αυγά µεταφέρονταν σε διάλυµα Μ9 και ξεπλένονταν ~2 

φορές. Στο τελικό εναιώρηµα προστίθεντο 2,5 φορές µεγαλύτερος όγκος φρέσκου 

διαλύµατος µε την ακόλουθη σύσταση: 

1ml NaOH 5N 

2ml NaOCl 5% 

7ml ddH2O. 

Το διάλυµα αυτό διαλύει ολόκληρο το ζώο, εισχωρεί όµως πιο δύσκολα στα αυγά. 

Ακολουθούσε συνεχής ανάδευση και τακτική παρατήρηση στο στερεοσκόπιο. Αµέσως µετά 

τη διάλυση της πλειοψηφίας των ζώων, κατακρηµνίζονταν τα αυγά µε φυγοκέντρηση για 

1min σε 10000rpm και ξεπλένονταν ~3 φορές µε Μ9. Το εναιώρηµα των αυγών 

τοποθετούνταν σε καθαρά τρυβλία NGM. 

Με τη µέθοδο αυτή αποµακρύνονταν πιο αποτελεσµατικά βακτηριακές µολύνσεις. 

Επίσης, ο πληθυσµός που προέκυπτε δεν ήταν απόλυτα συγχρονισµένος, δεδοµένου ότι το 

τελικό εναιώρηµα περιείχε αυγά διαφόρων σταδίων.  

 

 

 Δηµιουργία αρσενικών ζώων C. elegans 

Η συχνότητα των αρσενικών ατόµων σε ένα πληθυσµό νηµατωδών είναι πολύ µικρή 

(περίπου 0.2%) και προκύπτουν από τυχαία απώλεια του ενός φυλετικού χρωµοσώµατος Χ 

(Ian A., 1999). Συνεπώς, έχουν χρωµοσωµική σύσταση ΧΟ, σε αντίθεση µε τα ερµαφρόδιτα 

ζώα µε χρωµοσωµική σύσταση ΧΧ. Ωστόσο, είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία στελεχών 

C. elegans µέσω γενετικών διασταυρώσεων. Για τη δηµιουργία αρσενικών ζώων 

χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω µέθοδοι: 
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Θερµικό σοκ: 

• Μεταφορά 10-15 ερµαφρόδιτων ζώων σταδίου L4 σε τρυβλίο NGM. 

• Επώαση για 5-6h στους 32°C.  

• Μεταφορά του τρυβλίου στους 20°C κι έλεγχος των απογόνων για παρουσία αρσενικών 

ατόµων. 

Το θερµικό σοκ αυξάνει την πιθανότητα µη σωστού διαχωρισµού των 

χρωµοσωµάτων κατά τη µείωση και συνεπώς της απώλειας του ενός χρωµοσώµατος Χ.  

 

Γενετικές διασταυρώσεις: 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στο ότι το 50% των απογόνων µίας επιτυχούς 

διασταύρωσης αποτελείται από αρσενικά άτοµα. Χρησιµοποιήθηκε στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

i. Για τη δηµιουργία αρσενικών ατόµων στελεχών µε φυλοσύνδετα αλληλόµορφα, 

πραγµατοποιήθηκε διασταύρωση µε αρσενικά άγριου τύπου (ή γενικότερα στελεχών µε 

άγριου τύπου αλληλόµορφα στα σωµατικά χρωµοσώµατα).  

ii.Για τη δηµιουργία αρσενικών διαγονιδικών ζώων, πραγµατοποιήθηκε διασταύρωση των 

αντίστοιχων ερµαφρόδιτων διαγονιδικών ζώων µε αρσενικά άγριου τύπου (ή γενικότερα 

στελεχών µε άγριου τύπου αλληλόµορφα στα σωµατικά χρωµοσώµατα).  

iii.Για τη διατήρηση αποθέµατος αρσενικών ζώων συγκεκριµένου στελέχους, 

πραγµατοποιούνταν τακτικά διασταύρωση µεταξύ ατόµων του αυτού γονοτύπου. 

Στις περιπτώσεις i και ii αξιοποιήθηκε το γεγονός ότι οι αρσενικοί απόγονοι µιας 

διασταύρωσης κληρονοµούν το µοναδικό τους χρωµόσωµα Χ (και άρα τα χαρακτηριστικά 

αυτού) από τους ερµαφρόδιτους µόνο προγόνους. 

 

 

 Γενετικές διασταυρώσεις νηµατωδών 

Σε τρυβλίο NGM µε µικρή ποσότητα τροφής (honey-moon plate) µεταφέρονταν 4-5 

ερµαφρόδιτους νηµατώδεις αναπτυξιακού σταδίου L3-L4 και 15-20 αρσενικά ζώα 

αντίστοιχου σταδίου ανάπτυξης. Ακολουθούσε επώαση στους 15°C και τακτική παρατήρηση. 

Μετά την παραγωγή των πρώτων απογόνων, αποµακρύνονταν όλα τα αρσενικά άτοµα 

πατρικής γενιάς, ώστε να παρεµποδιστεί γονιµοποίηση από αυτά των απογόνων της 1ης 

θυγατρικής γενιάς (F1). Η διασταύρωση θεωρούνταν επιτυχής όταν η συχνότητα αρσενικών 

ζώων µεταξύ των απογόνων F1 ήταν υψηλή, οπότε 4-5 ετερόζυγοι απόγονοι F1 

µεταφέρονταν σε ξεχωριστά τρυβλία NGM. Ένα από τα τρυβλία αυτά χρησιµοποιούνταν 

συνήθως για την επιλογή των επιθυµητών οµόζυγων ατόµων µεταξύ των ατόµων 2ης 

θυγατρικής γενιάς (F2).  
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Η επιλογή ζώων κατάλληλου γονοτύπου στηριζόταν σε φαινοτυπικές παρατηρήσεις 

στην περίπτωση που το επιθυµητό αλληλόµορφο είχε εµφανή φαινότυπο, ή στο µέγεθος των 

προϊόντων αντιδράσεων ΡCR, εάν το αλληλόµορφο περιείχε κάποια έλλειψη νουκλεοτιδίων, 

µε µέγεθος ικανό να ανιχνευτεί σε πήκτωµα αγαρόζης. Σε περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η 

χρήση καµίας από τις προηγούµενες µεθόδους, εφαρµόστηκε µία τεχνική “αποκλεισµού” 

αλληλοµόρφων (“kick out”). Νηµατώδεις µε το επιθυµητό αλληλόµορφο (έστω Α) 

διασταυρώνονταν µε ζώα, στο γενετικό υπόβαθρο των οποίων υπήρχε µεταλλαγή (έστω Β) 

µε εµφανή φαινότυπο σε γονίδιο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση µε το προς µελέτη 

γονίδιο στο γενετικό χάρτη (Εικ. 17). Η µικρή γενετική απόσταση ήταν απαραίτητη 

προκειµένου να µειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα ανασυνδυασµού, που θα οδηγούσε σε 

σύνδεση των δύο αλληλοµόρφων. Η διάκριση νηµατωδών κατάλληλου γονοτύπου 

στηριζόταν στο αποκλεισµό ζώων, ο φαινότυπος των οποίων υποδήλωνε την παρουσία της 

µεταλλαγής µε τον εµφανή φαινότυπο (αλληλόµορφο Β). 

 

 
Εικόνα 17. Γενετικές διασταυρώσεις µε τη µέθοδο “kick out”. 

 

 

 Δηµιουργία διαγονιδιακών σειρών C. elegans 

Για τη διαµόλυνση νηµατωδών µε πλασµιδιακές κατασκευές πραγµατοποιήθηκαν 

ενέσεις των αντίστοιχων κατασκευών στο συγκυτιακό τµήµα των γονάδων ζώων άγριου 

τύπου. Ως δείκτης διαµόλυνσης χρησιµοποιήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις το 

πλασµίδιο  pRF4, το οποίο φέρει το επικρατές αλληλόµορφο rol-6(su1006). Η έκφραση 

αυτού του αλληλοµόρφου επηρεάζει την δοµή του κολλαγόνου, µε αποτέλεσµα η κίνηση των 

ζώων να είναι περιστροφική. Μόνο στην περίπτωση της κατασκευής plgg-1DsRED::LGG-1 

χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης διαµόλυνσης πλασµίδιο pPD122.11 µε την αλληλουχία pmyo-
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2GFP, που οδηγεί στην έκφραση GFP στο φάρυγγα των ζώων. Για τις ενέσεις 

χρησιµοποιήθηκε µίγµα ίσων συγκεντρώσεων (50µg/ml) από το πλασµίδιο-δείκτη 

διαµόλυνσης και το προς µελέτη πλασµίδιο. Προκειµένου να εξασφαλιστεί DNA υψηλής 

καθαρότητας, τα πλασµίδια αποµονώθηκαν µε τη µέθοδο της αλκαλικής λύσης από τα 

αντίστοιχα βακτήρια ξενιστές και στη συνέχεια καθαρίστηκαν µε στήλη QIAGEN-tip 20 

(QIAGEN plasmid purification). 

Η διαδικασία των ενέσεων στους νηµατώδεις είχε συνοπτικά ως εξής: 

• Φυγοκέντρηση του προς ένεση µίγµατος για 20-30min, ώστε να κατακρηµνισθούν µεγάλα 

σωµατίδια που πιθανά να περιέχει. 

• Μεταφορά µίγµατος σε κατάλληλη βελόνα, τοποθέτηση αυτής σε κατάλληλη υποδοχή και 

διάνοιξη. 

• Ακινητοποίηση ζώων σε φιλµ αγαρόζης 2% παρουσία halocarbon oil. 

• Μεταφορά σε µικροσκόπιο διαφορικής συµβολής (Nomarski) κι ένεση στα δύο σκέλη των 

γονάδων. 

• Προσθήκη διαλύµατος Μ9 στα ζώα και µεταφορά σε τρυβλίο NGM στους 20°C, ώστε να 

ανακάµψουν. 

• Παρατήρηση των απογόνων για την ανίχνευση αυτών που φέρουν το δείκτης διαµόλυνσης 

και µεταφορά αυτών σε ξεχωριστά τρυβλία. 

Όταν τα κυκλικά πλασµίδια εντίθεται στις γονάδες των νηµατωδών πραγµατοποιείται 

διάσπαση σε τυχαίες θέσεις (Ian A., 1999). Οι γραµµικές πλέον αλληλουχίες συνδέονται 

µεταξύ τους, οδηγώντας στο σχηµατισµό εξωχρωµοσωµικών αλληλουχιών DNA. Οι 

τελευταίες, ανάλογα µε το µήκος τους κυρίως, κληρονοµούνται µε συχνότητα 5-95%. 

Συνεπώς, τα διαγονιδιακά ζώα που προκύπτουν είναι µωσαϊκά και για τη συντήρησή τους 

απαιτείται τακτική επιλογή µε βάση το φαινότυπο του δείκτη διαµόλυνσης.  

 

 

 Προσδιορισµός νεκρωτικού θανάτου 

Για την επαγωγή νεκρωτικού θανάτου στο C. elegans χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα 

διαφορετικά ερεθίσµατα: τα αλληλόµορφα mec-(d), deg-3(d) και αs(gf), καθώς και συνθήκες 

υποξίας. Ακολουθεί αναφορά της µεθόδου προσδιορισµού της νέκρωσης σε κάθε περίπτωση. 

Κατά νεκρωτικό θάνατο στο νηµατώδη C. elegans παρατηρείται διόγκωση του 

κυτταροπλάσµατος, µε αποτέλεσµα το κύτταρο να είναι ορατό σε µικροσκόπιο διαφορικής 

συµβολής (DIC, Differential Interference Contrast-Nomarski), ως ένα µεγάλο κενοτόπιο ή 

κυστίδιο (Εικ. 18). Αυτό το µορφολογικό χαρακτηριστικό χρησιµοποιήθηκε για τον 

προσδιορισµό του αριθµού των εκφυλιζόµενων κυττάρων στα στελέχη mec-(d) και deg-

3(d).Τρυβλία µε ικανό αριθµό εύρρωστων ενήλικων ατόµων ξεπλένονταν µε νερό, ώστε µόνο 

τα αυγά να παραµείνουν στο τρυβλίο. Ακολουθούσε παρατήρηση και µέτρηση των 
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νευρώνων-κενοτοπίων αµέσως µετά την εκκόλαψη των αυγών, σε προνύµφες σταδίου L1, 

όπου παρατηρούνται και τα µέγιστα ποσοστά νέκρωσης. Στο στέλεχος mec-(d) 

παρατηρήθηκαν οι 6 αισθητικοί νευρώνες AVM, ALMR, ALML, PVM, PLMR και PLML, 

ενώ στο στέλεχος deg-3(d), ο αισθητικός νευρώνας IL1 της κεφαλής και οι ενδιάµεσοι 

νευρώνες PVC της ουράς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκφραση των τοξικών γονιδίων δεν 

οδηγεί απαραίτητα στο θάνατο των κυττάρων που τα εκφράζουν. Η πιθανότητα θανάτου 

σχετίζεται κυρίως µε τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης. Έτσι, στην περίπτωση του 

γονιδίου mec-(d), η διαπίστωση νέκρωσης είναι πιο συχνή στους νευρώνες PLMs και ALMs 

(Hall et al., 1997).  

 
Εικόνα 18: Νεκρωτικό πτώµα (άσπρο βέλος δεξιά) νευρώνα στην ουρά ζώου µε τη µεταλλαγή mec-4(d), όπως 

φαίνεται µε µικροσκόπιο διαφορικής συµβολής. 
 

Στο στέλεχος αs(gf) τα επίπεδα του νεκρωτικού θανάτου προσδιορίστηκαν µε 

µέτρηση του αριθµού των νευρώνων PVC που επιβιώνουν και άρα εκφράζουν GFP. Για το 

σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε παρατήρηση ενήλικων ατόµων µε µικροσκόπιο φθορισµού. 

Για την επαγωγή νεκρωτικού θανάτου υπό συνθήκες υποξίας, άτοµα προνυµφικού 

σταδίου L4 ξεπλένονταν 2-3 φορές µε 1ml διαλύµατος Μ9 και στη συνέχεια επωάζονταν για 

30-40min στους 20°C σε φρέσκο διάλυµα αζιδίου του νατρίου NaN3 (Sigma, Munich 

Germany) 0.5M σε Μ9 (πρωτόκολλο τροποποιηµένο από (Scott et al., 2002)). Ακολουθούσε 

ξέπλυµα των ζώων µε Μ9 2-3 φορές και τοποθέτηση σε τρυβλίο µε NGM, για να 

ανακάµψουν. Μετά από επώαση για 12-18h στους 20°C προσδιοριζόταν το ποσοστό των 

ζώων που επιβίωναν. 

Προκειµένου να θεωρηθεί το αποτέλεσµα στατιστικά σηµαντικό, γινόταν 

παρατήρηση 100 τουλάχιστον ατόµων σε κάθε πείραµα. 
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 Επώαση νηµατωδών παρουσία χηµικών ή φαρµακευτικών παραγόντων 

 

Χλωριούχο αµµώνιο (NH4Cl), acridine orange και 3-methyladenine (3-MA) 

Οι ουσίες NH4Cl και acridine orange έχουν την ιδιότητα να συγκεντρώνονται σε 

όξινα οργανίδια του κυττάρου και σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν αύξηση του pH 

αυτών. Η 3-methyladenine (3-MA) αναστέλλει τη δράση των φωσφατιδυλ-ινοσιτολ-κινασών 

(PI3-kinases) και κατά συνέπεια το σχηµατισµό αυτοφαγοσωµάτων στα κύτταρα.  

Προκειµένου να µελετηθεί η επίδρασή τους στο νεκρωτικό θάνατο κυττάρων του 

νηµατώδους, νεαρά ενήλικα άτοµα τοποθετούνταν σε υγρές καλλιέργειες (OP50 σε Μ9), που 

περιείχαν NH4Cl 5mM ή acridine orange 40-150µM (Sigma-Aldrich) ή 3-MA 10mM (Sigma, 

Munich Germany). Μετά από επώαση για 12h (NH4Cl και acridine orange) ή 15-20h (3-ΜΑ) 

στους 20°C µε ανάδευση, προσδιοριζόταν το ποσοστό νευροεκφυλισµού στους απογόνους 

σταδίου L1 αυτών των ατόµων. 

 

Bafilomycin A1 και filomycin 

Τα αντιβιοτικά bafilomycin A1 και filomycin είναι ειδικοί αναστολείς της 

λειτουργίας των αντλιών πρωτονίων που είναι γνωστές ως V-ATPases. Προκειµένου να 

διαπιστωθεί η επίδρασή τους στη νέκρωση, πραγµατοποιήθηκε ένεση διαλύµατος 

bafilomycin A1 50µΜ (LC Laboratories, Woburn, Massachusetts) ή filomycin 30µΜ (Sigma, 

Munich, Germany) στη σωµατική κοιλότητα εύρωστων ενήλικων ατόµων και µετρήθηκε το 

ποσοστό των κενοτοπίων-νευρώνων στους απογόνους σταδίου L1 αυτών. Δεδοµένου ότι ως 

διαλύτης αυτών των αντιβιοτικών χρησιµοποιήθηκε dimethyl sulfoxide (DMSO), στα 

πειράµατα ελέγχου πραγµατοποιήθηκε ένεση διαλυµάτων µε την αντίστοιχη συγκέντρωση 

DMSO. Τα πειράµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν από τον Νεκτάριο Ταβερναράκη.  

 

 

 Καταστολή της έκφρασης γονιδίων µε την τεχνική του RNAi 

Πλασµίδια pL4440 τα οποία περιείχαν αλληλουχία του γονιδίου-στόχου µεταξύ 

αντιπαράλληλων υποκινητών της πολυµεράσης Τ7, χρησιµοποιήθηκαν για το 

µετασχηµατισµό βακτηρίων Escherichia coli του στελέχους HT115(DE3). Η απουσία RNase-

E από το συγκεκριµένο στέλεχος, καθιστά δυνατή την παραγωγή σταθερών δίκλωνων µορίων 

RNA. Τα βακτήρια αυτά χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια ως τροφή για τους νηµατώδεις, 

σύµφωνα µε µέθοδο που περιγράφεται στην αναφορά (Kamath et al., 2001). 

Πιο αναλυτικά, εφαρµόστηκε το εξής πρωτόκολλο: 

• Διαµόλυνση θρεπτικού διαλύµατος LB+amp+tet όγκου 5ml µε αποικία των κατάλληλων 

βακτηρίων κι επώαση για 16-18h στους 37°C 
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• Μεταφορά ~150µl από την προηγούµενη καλλιέργεια σε 5ml LB+amp κι επώαση για 5-6h 

στους 37°C, ώσπου η νέα καλλιέργεια να προσεγγίσει την εκθετική φάση αύξησης 

• Τοποθέτηση σε τρυβλίο NGM 100µl τελικής καλλιέργειας µε 2mM IPTG (isopropyl-beta-

D-thiogalactopyranoside) κι επώαση για 16-18h στους 25°C  

• Μεταφορά στα τρυβλία αυγών ή νηµατωδών απαλλαγµένων από άλλα στελέχη βακτηρίων 

• Επώαση για 1 ή 2 γενιές στους 15 ή 20°C 

Σε κάθε περίπτωση ως πειράµατα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν τρυβλία µε ισάριθµα 

ζώα του ίδιου στελέχους και σταδίου, που αναπτύσσονταν για το ίδιο χρονικό διάστηµα και 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε βακτήρια µετασχηµατισµένα µε τον κενό φορέα pL4440 

(χωρίς οποιοδήποτε ένθεµα). Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε 

έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου για το εκάστοτε γονίδιο, µε προσδιορισµό της 

έκφρασης χιµαιρικής πρωτεΐνης GFP σε σύνδεση µε την πρωτεΐνη-προϊόν του γονιδίου-

στόχου. 

 

 

 Αποµόνωση γενωµικού DNA από νηµατώδεις 

Αποµόνωση γενωµικού DNA από 1 ζώο για πολλαπλές χρήσεις: 

• Τοποθέτηση ενός ζώου σε 2,5µl διαλύµατος λύσης νηµατωδών (worm lysis buffer), στο 

οποίο είχε προστεθεί πρωτεϊνάση Proteinase K σε τελική συγκέντρωση 200µg/ml. Η 

πρωτεϊνάση προστίθεται στο διάλυµα λύσης ακριβώς πριν από τη χρήση αυτού.  

• Επώαση για 1,5h στους -80°C. Η απότοµη εναλλαγή θερµοκρασίας από τους -80°C στους 

65°C (βλέπε επόµενο στάδιο) διευκολύνει τη διάρρηξη του επιδερµιδίου των ζώων. 

• Επώαση για 1h στους 65°C µε τακτική ανάδευση. Στη θερµοκρασία αυτή δρα η 

πρωτεϊνάση.  

• Επώαση για 15min στους 95-100°C. Στο στάδιο αυτό επιτυγχάνεται απενεργοποίηση της 

πρωτεϊνάσης.  

• Αραίωση µε προσθήκη ddH2O. 

• Αποθήκευση στους -80°C. 

 

Το διάλυµα λύσης νηµατωδών που χρησιµοποιήθηκε είχε την εξής σύσταση: 

50 mM KCl 

10 mM Tris pH 8.3 

2.5 mM MgCl2 

0.45% NP-40 (IGEPAL) 

0.45% Tween-20 
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Αποµόνωση γενωµικού DNA από πληθυσµό ζώων: 

• Εύρρωστος πληθυσµός νηµατωδών από 5 τουλάχιστον τρυβλία, στα οποία η τροφή είχε 

σχεδόν εξαντληθεί, ξεπλύθηκε 3-4 φορές µε ddH2O, ώστε να αποµακρυνθούν τα βακτήρια 

• Κατακρήµνιση ζώων µε φυγοκέντρηση  

• Επαναιώρηση ζώων σε ddH2O και προσθήκη ίσου όγκου διαλύµατος λύσης νηµατωδών 

(worm lysis buffer), στο οποίο είχε προστεθεί proteinase K σε τελική συγκέντρωση 

200µg/ml. 

• Επώαση για 30min στους -80°C. 

• Επώαση για 1h στους 65°C µε τακτική ανάδευση, ώσπου το εναιώρηµα να γίνει διαυγές.  

• Επώαση για 15min στους 95-100°C. 

• Αποθήκευση στους -80°C. 

Η σύσταση του διαλύµατος λύσης στην περίπτωση αυτή είχε ως εξής:  

0,1M Tris pH 8.5 

0,1M NaCl 

5mM NaEDTA 

1 % SDS  

 

Αποµόνωση γενωµικού DNA υψηλής καθαρότητας από πληθυσµό ζώων: 

• Εύρρωστος πληθυσµός νηµατωδών από 10 τουλάχιστον τρυβλία, στα οποία η τροφή είχε 

σχεδόν εξαντληθεί, ξεπλύθηκε 4-5 φορές µε ddH2O, ώστε να αποµακρυνθούν τα βακτήρια. 

• Κατακρήµνιση ζώων µε φυγοκέντρηση. 

• Αποµόνωση και καθαρισµός DNA µε χρήση του Nucleospin® Tissue (MACHEREY-

NAGEL, Düren, Germany). Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα της 

µεθόδου (παραλαβή της µέγιστης δυνατής συγκέντρωσης DNA), το τελικό στάδιο της 

έκλουσης πραγµατοποιήθηκε σε δύο στάδια αντί ενός, µε χρήση υποδιπλάσιου όγκου 

διαλύµατος έκλουσης σε καθένα από αυτά.  

 

 

 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) 

Aλυσιδωτές αντιδράσεις πολυµεράσης (PCR) χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία 

πολλαπλών αντιγράφων συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA. Οι περισσότερες αντιδράσεις 

πραγµατοποιήθηκαν σε συνολικό όγκο 20µl διαλύµατος µε την παρακάτω σύσταση: 

1pg-1µg υποστρώµατος DNA, 

1µΜ από κάθε εκκινητή, 

0.25mM καθενός από τα τέσσερα dNTPs, 

1-5 Units πολυµεράσης Taq του DNA, 

Ρυθµιστικό διάλυµα πολυµεράσης Taq (1.5mΜ MgCl2, 50mM KCl), και 
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dH2O ως τα 20µl. 

Οι συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν διέφεραν ανάλογα µε το µέγεθος της 

πολλαπλασιαζόµενης αλληλουχίας και τις θερµοδυναµικές ιδιότητες των εκκινητών. 

Συνήθως περιελάµβαναν τα ακόλουθα στάδια: 

1) 3 min στους 94°C, ώστε να αποδιαταχθεί πλήρως το υπόστρωµα DNA,  

2) 30 sec 92°C, για την αποδιάταξη δίκλωνων αλυσίδων DNA, 

3) 30 sec σε θερµοκρασία 2-5°C χαµηλότερη από την Τm των εκκινητών, για να 

πραγµατοποιηθεί υβριδοποίηση των εκκινητών µε συµπληρωµατικές αλληλουχίες DNA, 

4) 71°C για χρόνο που εξαρτάται από το µέγεθος της πολλαπλασιαζόµενης αλληλουχίας 

(1min/ 1000bp), ώστε να δράση η πολυµεράση, 

5) επανάληψη των σταδίων 2-4 για 35 κύκλους, 

6) 15 min στους 70°C, για την ολοκλήρωση των αντιδράσεων αντιγραφής του DNA,  

7) λήξη της αντίδρασης και παραµονή στους 4-10°C. 

 

 

 Τεχνικές µικροσκοπίας 

Σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) για την προετοιµασία 

των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε ξέπλυµα των ζώων µε διάλυµα Μ9 και αναισθητοποίηση 

αυτών σε διάλυµα NaN3 10mM σε Μ9 ή αγαρόζη 2%. Η παρατήρηση και φωτογράφηση 

έγιναν σε θερµοκρασία δωµατίου (25°C).  

Για τη λήψη εικόνων από µικροσκόπιο διαφορικής συµβολής (Nomarski), έγινε:  

•  µε κάµερα MCCamera (Motic China Group Co., Ltd.), η οποία προσαρµόστηκε σε 

µικροσκόπιο Zeiss Axiovert και το πρόγραµµα Motic Images Plus 2.0, ή 

•  από µικροσκόπιο Zeiss Axioscop 2 (µετά από τοποθέτηση των απαραίτητων φίλτρων για 

την πόλωση του φωτός), είτε µε κάµερα AxioCam (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.) και το 

πρόγραµµα AxioVision3.1 (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.), είτε µε το πρόγραµµα Laser 

Sharp 2000 (Bio-Rad Laboratories).  

Οι φωτογραφήσεις που απαιτούσαν σάρωση του δείγµατος, πραγµατοποιήθηκαν σε 

συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης (Zeiss Axioscop 2 plus µε κεφαλή σάρωσης Bio-Rad 

Radiance 2100, BioRad, Hercules, USA) µε το πρόγραµµα Laser Sharp 2000. Η 

φωτογράφηση από απλό µικροσκόπιο φθορισµού έγινε µε το πρόγραµµα AxioVision3.1 από 

κάµερα AxioCam. Η επεξεργασία και τροποποίηση των εικόνων, όπου χρειάστηκε, 

πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα Photoshop (version 7.0.1; Adobe). Για τον 

προσδιορισµό της έντασης του φθορισµού µε µέτρηση της φωτεινότητας των pixels από 

επιλεγµένη περιοχή, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το πρόγραµµα Excel του πακέτου της 

Microsoft Office 2003 (Microsoft Corporation, Redmond Washington USA). 
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Στη συνέχεια αναγράφονται πιο αναλυτικά οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν σε κάποιες 

ειδικές περιπτώσεις. 

 

Προσδιορισµός µεταβολών του ενδοκυτταρικού pH 

Η µέτρηση των απόλυτων τιµών του ενδοκυτταρικού pH σε ολόκληρους νηµατώδεις 

δεν ήταν δυνατή· η τοποθέτηση των εκφυλιζόµενων νευρώνες του στελέχους mec-4(d) (που 

χρησιµοποιήθηκε γι’ αυτόν το σκοπό) στην υποδερµίδα, παρεµποδίζει την άµεση πρόσβαση 

αυτών σε ρυθµιστικά διαλύµατα. Έτσι, οι µεταβολές στην οξύτητα των κυττάρων κατά τη 

νέκρωση, προσδιορίστηκαν έµµεσα, µέσω των διαφορών στην ένταση εκποµπής των 

ευαίσθητων στο pH φθοριζόντων µορίων superecliptic και ratiometric pHluorin (Εικ. 19) 

(Miesenbock et al., 1998; Sankaranarayanan et al., 2000).  

 
Εικόνα 19. Φάσµα εκποµπής της ratiometric (α) και της 

superecliptic pHluorin (β) µετά από διέγερση µε ακτινοβολία 

µήκους κύµατος 508 nm. Μείωση του pH από 7.5 στην τιµή 5.5 

προκαλεί αύξηση της εκποµπής της ratiometric pHluorin στα 

475 nm, ενώ η εκποµπή της superecliptic pHluorin στο ίδιο 

µήκος κύµατος ελαττώνεται (Miesenbock et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι pHluorins εκφράστηκαν στους έξι ευαίσθητους σε µηχανικά ερεθίσµατα νευρώνες 

του νηµατώδους, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-7, και δηµιουργήθηκαν 

διαγονιδιακές σειρές άγριου τύπου, mec-4(d) και vha-12mec-4(d). Συγχρονισµένοι πληθυσµοί 

σταδίου L1 από κάθε σειρά παρατηρήθηκαν σε συνεστιακό µικροσκόπιο. Διατηρώντας 

σταθερές όλες τις παραµέτρους (ένταση laser, µεγέθυνση 2000x (40x10x5), ανάλυση 

512x512) και φωτογραφήθηκαν ανεξάρτητοι νευρώνες PLM (άγριου τύπου ή 

εκφυλιζόµενοι). Η σάρωση πραγµατοποιήθηκε µε ακτινοβολία laser µήκους κύµατος 478 nm, 

ενώ συλλέχθηκε µε κατάλληλο φίλτρο (HQ515/30) εκπεµπόµενη ακτινοβολία εύρους 515±15 
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nm. Για κάθε νευρώνα πραγµατοποιήθηκε σάρωση κατάλληλου αριθµού επιπέδων, ώστε να 

καλύπτεται όλο το πάχος του κυττάρου, και δηµιουργήθηκε µία εικόνα από τη µέγιστη 

προβολή όλων των επιπέδων. Με το πρόγραµµα ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/) 

µετρήθηκε η µέγιστη και µέση ένταση των pixels ανά νευρώνα, από εικόνες των 8 bit στην 

κλίµακα του γκρι.  

Για κάθε διαγονιδιακή σειρά πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία τουλάχιστον 150 

νευρώνων σε 3 ανεξάρτητα πειράµατα. 

 

Προσδιορισµός του αριθµού των αυτοφαγοσωµάτων σε νευρώνες 

Ως δείκτης αυτοφαγοσωµάτων χρησιµοποιήθηκε η πρωτεΐνη LGG-1 συνδεδεµένη µε 

το καρβοξυ-τελικό άκρο φθορίζουσας πρωτεΐνης GFP. Η χίµαιρα GFP::LGG-1 εκφράστηκε 

ειδικά στους νευρώνες που αντιλαµβάνονται µηχανικά ερεθίσµατα υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή του γονιδίου mec-7. Ζώα προνυµφικού σταδίου L1-L2 παρατηρήθηκαν σε 

συνεστιακό µικροσκόπιο µε καταδυτικό φακό (63x, Zeiss Plan-Neofluar; numerical 

aperture1.4; Carl Zeiss, Jena, Germany) και µετρήθηκε ο αριθµός των φθοριζόντων 

κουκκίδων σε κάθε νευρώνα PLM και ALM. Φωτογράφηση ανεξάρτητων νευρώνων 

πραγµατοποιήθηκε µετά από σάρωση µε ακτίνα laser µήκους κύµατος 488nm και συλλογή 

εκπεµπόµενης ακτινοβολίας εύρους 515±15 nm.  

Για κάθε διαγονιδιακή σειρά πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία τουλάχιστον 150 

νευρώνων σε τρία ανεξάρτητα πειράµατα. 

 

Παρατήρηση και φωτογράφηση ενδοκυτταρικών οργανιδίων 

Αυτοφαγοσώµατα 

Για την απλή παρατήρηση και φωτογράφηση αυτοφαγοσωµάτων, καθώς και τη συσχέτισή 

τους µε άλλα ενδοκυτταρικά οργανίδια, χρησιµοποιήθηκε η χιµαιρική πρωτεΐνη 

DsRED::LGG-1. Πραγµατοποιήθηκε φωτογράφηση νευρώνων µετά από σάρωση µε 

ακτινοβολία laser µήκους κύµατος 543 nm, και φωτογράφηση µε συλλογή εκπεµπόµενης 

ακτινοβολίας εύρους 600±25 nm. 

 

Λυσοσώµατα, µιτοχόνδρια 

Ως δείκτης λυσοσωµάτων χρησιµοποιήθηκε η χιµαιρική πρωτεΐνη LMP-1::GFP, ενώ ως 

δείκτης µιτοχονδρίων, η φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP στο αµινο-τελικό άκρο της οποίας είχε 

προστεθεί σηµατοδοτική αλληλουχία για την τοποθέτηση σε µιτοχόνδρια (mitoGFP). Και 

στις δύο περιπτώσεις, ελήφθησαν φωτογραφίες από ζώα προνυµφικού σταδίου L1-L2, µετά 

από σάρωση  µε ακτίνα laser 488nm και συλλογή εκπεµπόµενης ακτινοβολίας εύρους 515 ± 

15nm και µε αντικειµενικό φακό 40x Plan-Neofluar, NA 0.75. 
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Χρώση πυρήνων µε DAPI 

Ζώα προνυµφικού σταδίου L1 µονιµοποιήθηκαν µε µεθανόλη και στη συνέχεια 

επωάστηκαν για 15min σε διάλυµα της χρωστικής DAPI (4',6'-diamidino-2-phenylindole 

hydrochloride) συγκέντρωσης 1µg/ml. Ακολούθησε παρατήρηση και φωτογράφηση µε 

αντικειµενικό φακό 40x (Plan-Neofluar, Carl Zeiss MicroImaging Inc., ΝA 0.75, 365 ± 12nm 

band-pass excitation/397nm longpass emission filter set) σε µικροσκόπιο φθορισµού.  

 

Χρώση νεκρωτικών κυττάρων µε acridine orange 

Η χρώση εκφυλιζόµενων νευρώνων του στελέχους mec-4(d) έγινε µε επώαση ζώων 

προνυµφικού σταδίου L1 σε διάλυµα acridine orange 1µM για 20min. Πραγµατοποιήθηκε 

σάρωση σε συνεστιακό µικροσκόπιο µε ακτινοβολία laser µήκους κύµατος 543 nm, και 

φωτογράφηση µε συλλογή εκπεµπόµενης ακτινοβολίας εύρους 590 ± 35 nm. 

 

 

 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, που ελήφθησαν από τις µετρήσεις των 

ποσοστών νεκρωτικού θανάτου, του αριθµού αυτοφαγοσωµάτων και από τον προσδιορισµό 

των εντάσεων φθορισµού, πραγµατοποιήθηκε µε το υπολογιστικό πρόγραµµα Microsoft 

Office 2003 Excel software package (Microsoft Corporation, Redmond, USA). Τουλάχιστον 

τρία πειράµατα, αντιπροσωπευτικά της πλειοψηφίας των πειραµατικών αποτελεσµάτων, 

χρησιµοποιήθηκαν για τη στατιστική επεξεργασία σε κάθε περίπτωση. Προσδιορίστηκε το 

τυπικό σφάλµα ή η τυπική απόκλιση, που απεικονίζονται ως κατακόρυφες γραµµές σε κάθε 

διάγραµµα. Για το έλεγχο της στατιστικής σηµασίας των αποκλίσεων των τιµών, 

πραγµατοποιήθηκε unpaired t-test και θεωρήθηκαν σηµαντικές οι διαφορές µε p-value<0.01 

ή <0.05 
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Υποσηµείωση: Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφονται τα αποτελέσµατα των πειραµατικών 

προσεγγίσεων που εφαρµόστηκαν προκειµένου να διερευνηθούν οι µηχανισµοί νεκρωτικού θανάτου 

στους νηµατώδεις. Με στόχο να καταστούν κατανοητά τα εξαγόµενα συµπεράσµατα, παρατίθενται 

επίσης δεδοµένα που ελήφθησαν από τον ερευνητή Νεκτάριο Ταβερναράκη και τις µετα-

διδακτορικούς Πόπη Συντιχάκη και Marta Artal-Sanz, µε τις οποίες συνεργάστηκα στα πλαίσια της 

διδακτορικής µου διατριβής. Τα αρχικά των ονοµάτων τους αναγράφονται εντός παρενθέσεων, 

τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα προέκυψαν σχεδόν αποκλειστικά από 

προσωπική τους προσπάθεια. 
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Α. Η Οµοιόσταση του pH στο Νεκρωτικό Θάνατο 

Προηγούµενες µελέτες σε νηµατώδεις έδειξαν ότι η δράση υδρολυτικών ενζύµων, 

όπως οι πρωτεάσες ασπαρτικού ASP-3 και ASP-4, είναι απαραίτητη για την επιτέλεση του 

νεκρωτικού θανάτου (Syntichaki et al., 2002). Η ενεργότητα αυτών των υδρολασών 

αυξάνεται σηµαντικά υπό όξινες συνθήκες (Goll et al., 2003; Ishidoh and Kominami, 2002). 

Όξινο είναι άλλωστε το εσωτερικό των λυσοσωµάτων, όπου δρα η πελιοψηφία των 

συγκεκριµένων ενζύµων. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αναφέρονται σε 

µεταβολές του ενδοκυτταρικού pH και στη σηµασία αυτών κατά τη διάρκεια της νέκρωσης, 

καθώς και σε πιθανούς µηχανισµούς µε τους οποίους πραγµατοποιούνται.  

 

Α1. Η λειτουργία της κυστιδιακής ΑΤΡάσης είναι απαραίτητη για τη νέκρωση στο C. 

elegans 

Οι κυστιδιακές ΑΤΡάσες (V-ΑΤΡάσες) είναι πολυπρωτεϊνικά διαµεµβρανικά 

σύµπλοκα, που καταναλώνουν ενέργεια, για να µεταφέρουν πρωτόνια αντίθετα προς την 

κλίση συγκέντρωσής τους (Nishi and Forgac, 2002). Εντοπίζονται στην πλασµατική 

µεµβράνη και κυρίως στην περιφέρεια όξινων οργανιδίων, όπως λυσοσώµατα και συναπτικά 

κυστίδια. Με τη λειτουργία τους συµβάλλουν στη ρύθµιση του pH του κυττάρου κι 

ενδοκυτταρικών διαµερισµάτων. Στο C. elegans έχουν ανιχνευθεί 17 γονίδια, που 

κωδικοποιούν υποµονάδες της αντλίας πρωτονίων (Oka et al., 2001; Oka et al., 1997; Oka et 

al., 1998; Pujol et al., 2001, P.D. Hartley, G.-d. Zhu & S.W. L’ Hernault, Emory University 

και R. Weimer & E. Jorgensen, University of Utah, προσωπική επικοινωνία µε το Ν. 

Ταβερναράκη). Τα γονίδια αυτά, η έκφρασή τους, καθώς και οι συνέπειες της δυσλειτουργίας 

τους απεικονίζονται στον πίνακα 1 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Προκειµένου να µελετηθεί ο ρόλος των 

κυστιδιακών ΑΤΡασών κατά τη νέκρωση στους νηµατώδεις, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις 

της δυσλειτουργίας υποµονάδων τόσο της περιφερειακής (V1) όσο και της διαµεµβρανικής 

(V0) περιοχής των αντλιών. Κριτήρια για την επιλογή των γονιδίων-στόχων αποτέλεσαν α) η 

διαθεσιµότητα βιώσιµων µεταλλαγµένων στελεχών και β) η έκφραση σε νευρικά κύτταρα. 

Το τελευταίο κριτήριο δεν εφαρµόστηκε απόλυτα και αφορούσε κύρια στις περιπτώσεις, 

όπου η επαγωγή νεκρωτικού θανάτου βασίστηκε σε γενετικά ερεθίσµατα, που επιδρούν σε 

νευρώνες. 

Καταρχάς, διερευνήθηκε η επίδραση της δυσλειτουργίας των V-ΑΤΡασών σε 

στελέχη mec-4(d). Το επικρατές αλληλόµορφο u231 του γονιδίου mec-4 προκαλεί νέκρωση 

στους έξι νευρώνες του νηµατώδους, που ευθύνονται για την αντίληψη µηχανικών 

ερεθισµάτων (ALM-R, ALM-L, AVM, PLM-R, PLM-L και PVM). Χορήγηση των 

αντιβιοτικών bafilomycin A1 ή filomycin, που αναστέλλουν ειδικά τη λειτουργία της V-
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ΑΤΡάσης (Bowman et al., 1988; Oka and Futai, 2000), είχε προστατευτική επίδραση σε 

στελέχη mec-4(d) (Εικ. Α1(i)) (Ν.Τ.). Μεταλλαγές στα γονίδια spe-5 και vha-12, τα οποία 

κωδικοποιούν διαφορετικές ισοµορφές της υποµονάδας Β, ή στο unc-32, που κωδικοποιεί 

την υποµονάδα a  της V-ΑΤΡάσης, προκάλεσαν επίσης καταστολή της νέκρωσης σε ζώα µε 

το ίδιο γενετικό υπόβαθρο (mec-4(d)) (Εικ. Α1(i)) (Π.Σ). Παρόµοια µείωση του κυτταρικού 

θανάτου διαπιστώθηκε, όταν ελαττώθηκε η έκφραση των γονιδίων vha-2, vha-10 και vha-12 

µε την τεχνική του RNAi (Εικ. Α1(i)). Η VHA-2 είναι µία ισοµορφή της υποµονάδας c, ενώ 

το vha-10 κωδικοποιεί την υποµονάδα G της V-ΑΤΡάσης. Η καταστολή της νέκρωσης που 

παρατηρήθηκε ήταν σηµαντική αλλά όχι πλήρης, πιθανά λόγω µερικής αναστολής της 

δράσης της V-ΑΤΡάσης. Προκειµένου να επιτευχθεί πλήρης αναστολή, πραγµατοποιήθηκε 

RNAi τα γονίδια vha-2 ή vha-12 σε στελέχη vha-12(n2915)mec-4(d). Ο προσδιορισµός της 

νέκρωσης ωστόσο δεν ήταν δυνατός γιατί στην 1η περίπτωση προέκυψε µεγάλο ποσοστό 

εµβρυϊκής θνησιµότητας, ενώ RNAi για το vha-12 προκάλεσε στειρότητα στα ζώα. Το 

αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε προϋπάρχοντα δεδοµένα σχετικά µε τους φαινοτύπους που 

προκαλεί η απώλεια της ενεργότητας της V-ΑΤΡάσης, όπως αυτοί αναγράφονται στον 

πίνακα 1. 

Η επιβίωση και λειτουργικότητα των νευρώνων σε ζώα µε δυσλειτουργική V-

ΑΤΡάση επιβεβαιώθηκε µετά από παρατήρηση της έκφρασης της φθορίζουσας πρωτεΐνης 

GFP σε ενήλικα άτοµα zdIs5[pmec-4GFP];unc-32(e189);mec-4(d) ((Εικ. Α1(ii)) (Π.Σ.). Η 

καταστολή της νέκρωσης δεν ήταν αποτέλεσµα µείωσης των επιπέδων της τοξικής πρωτεΐνης 

MEC-4(d). Τα επίπεδα έκφρασης της εξωχρωµοσωµικής αλληλουχίας pmec-4MEC-4::GFP 

ήταν παρόµοια σε στελέχη άγριου τύπου και σε µεταλλαγµένα στελέχη unc-32(e189) (Εικ. 

Α1(iv)) (Π.Σ.). Επιπλέον, η παρατηρούµενη καταστολή δεν οφείλεται απλά σε καθυστέρηση 

του νεκρωτικού θανάτου. Μέτρηση του ποσοστού νεκρωτικών κυττάρων σε διαφορετικά 

προνυµφικά στάδια έδειξε ότι το µέγιστο ποσοστό εµφανίζεται στο 1ο προνυµφικό στάδιο L1 

και µειώνεται στη συνέχεια (Εικ. Α1(iii)). Αυτό ίσχυε τόσο για τα απλά µεταλλαγµένα 

στελέχη mec-4(d) όσο και για τα διπλά µεταλλαγµένα unc-32(e189);mec-4(d) και vha-

12(n2915)mec-4(d). 

Προκειµένου να διερευνηθεί αν η ενεργότητα της V-ΑΤΡάσης απαιτείται γενικότερα 

για τη νέκρωση και όχι ειδικά και µόνο στην περίπτωση του mec-4(d), µελετήθηκε η 

επίπτωση της δυσλειτουργίας της σε στελέχη νηµατωδών deg-3(d), αs(gf) και µετά από 

επώαση ζώων σε διάλυµα αζιδίου του νατρίου (NaN3). Το αλληλόµορφο deg-3(d) οδηγεί 

στην έκφραση ενός υπερενεργού καναλιού ασβεστίου κυρίως σε ενδιάµεσους (ΡVCs και 

AVG) και αισθητικούς (ALMs, PLMs, PVDs και IL1s) νευρώνες (Chalfie and Wolinsky, 

1990; Treinin and Chalfie, 1995). Τα στελέχη αs(gf) παράγουν τριµερείς πρωτεΐνες G µε 

συνεχώς ενεργή υποµονάδα α, µε αποτέλεσµα τη νέκρωση ορισµένων ενδιάµεσων (AVΑ, 
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AVΒ, AVD, AVΕ και ΡVC) και κινητικών νευρώνων (Berger et al., 1998; Korswagen et al., 

1997; Maricq et al., 1995). Το NaN3 αναστέλλει τη δράση της αναπνευστικής αλυσίδας και 

άρα τη σύνθεση ΑΤΡ. Η χρήση του προσοµοιάζει τις συνθήκες υποξίας, όπου απουσία 

οξυγόνου δεν είναι δυνατή η δράση της συνθάσης ΑΤΡ των µιτοχονδρίων, και προκαλεί το 

θάνατο του οργανισµού (Scott et al., 2002). Μεταλλαγές στα γονίδια unc-32 και vha-12 

προκάλεσαν αφενός µείωση της απώλειας νευρικών κυττάρων σε στελέχη deg-3(d) και αs(gf) 

(Εικ. Α1(v)) και αφετέρου αύξηση της βιωσιµότητας των ζώων µετά από επίδραση NaN3 

(Εικ. Α1(vi)). Κατά συνέπεια, η δυσλειτουργία της V-ΑΤΡάσης δρα προστατευτικά έναντι 

στο νεκρωτικό θάνατο, ανεξάρτητα από το ερέθισµα που τον προκαλεί. 

 

Εικόνα Α1. Η λειτουργία των κυστιδιακών ΑΤΡασών απαιτείται για το νεκρωτικό θάνατο σε νηµατώδεις. 

(i) Ποσοστό νεκρωτικών πτωµάτων νευρώνων σε ζώα προνυµφικού σταδίου L1, τα οποία εκφράζουν το 
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αλληλόµορφο mec-4(d) κι έχουν µειωµένη ενεργότητα V-ΑΤΡασών, λόγω µεταλλαγών ή RNAi για γονίδια που 

κωδικοποιούν υποµονάδες αυτών, καθώς και µετά από χορήγηση των ειδικών χηµικών αναστολέων bafilomycin 

A1 και filomycin. (ii) Οι νευρώνες που επιβιώνουν σε διπλά µεταλλαγµένα στελέχη unc-32(e189);mec-4(d) 

διατηρούν τη λειτουργικότητά τους, όπως φαίνεται από την ικανότητα να εκφράζουν GFP. (iii) Ποσοστό 

νεκρωτικών πτωµάτων σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια στελεχών mec-4(d), vha-12(n2915)mec-4(d) και unc-

32(e189);mec-4(d). Σε όλες τις περιπτώσεις, το µέγιστο ποσοστό νέκρωσης διαπιστώνεται στο 1ο προνυµφικό 

στάδιο L1. (iv) Δυσλειτουργία των V-ΑΤΡασών σε νηµατώδεις µε τη µεταλλαγή unc-32(e189) δεν επηρεάζει την 

έκφραση και τη σταθερότητα της χίµαιρας MEC-4::GFP. (v) Προσδιορισµός των επιπέδων νεκρωτικού θανάτου 

σε στελέχη deg-3(d) και αs(gf) µε δυσλειτουργική V-ΑΤΡάση. (vi) Μέτρηση του ποσοστού των ζώων που 

επιβιώνουν µετά από χορήγηση του αναστολέα της αναπνευστικής αλυσίδας ΝaΝ3. Μειώνοντας την παραγωγή 

ΑΤΡ, το ΝaΝ3 έχει ανάλογη δράση µε συνθήκες υποξίας. 

 

Α2. Αύξηση του pH ενδοσωµάτων και λυσοσωµάτων προστατεύει τα κύτταρα από το 

νεκρωτικό θάνατο 

Οι V-ΑΤΡάσες, που όπως φάνηκε προηγουµένως απαιτούνται για το νεκρωτικό 

θάνατο, ρυθµίζουν την οξίνιση κυτταροπλασµατικών οργανιδίων. Προκειµένου να ελεχθεί η 

σηµασία της ύπαρξης όξινων ενδοκυτταρικών διαµερισµάτων κατά τη νέκρωση, 

χρησιµοποιήθηκαν διαλύµατα των ασθενών βάσεων χλωριούχο αµµώνιο (ΝΗ4Cl) και 

acridine orange (A.O.). Οι ουσίες αυτές τείνουν να συσσωρεύονται σε λυσοσώµατα και άλλα 

όξινα οργανίδια και σε µεγάλες συγκεντρώσεις µειώνουν την οξύτητα αυτών (Oka and Futai, 

2000). Επώαση νηµατωδών σε 5mΜ ΝΗ4Cl ή 80µΜ Α.Ο. προκάλεσε καταστολή της 

νέκρωσης σε στελέχη mec-4(d), deg-3(d) και αs(gf) (Εικ. Α2(i)). Επιπλέον, αύξησε την 

ανθεκτικότητα και βιωσιµότητα των ζώων µετά από επώαση σε NaN3 (Εικ. Α2(ii)). Συνεπώς, 

η επιτέλεση του νεκρωτικού θανάτου εξαρτάται άµεσα από την ανάπτυξη όξινων συνθηκών 

σε ενδοκυτταρικά οργανίδια.  

 

Εικόνα Α2. Αύξηση του pH ενδοσωµικών διαµερισµάτων µε χορήγηση ασθενών βάσεων προστατεύει από 

το νεκρωτικό θάνατο. (i) Αριθµός νεκρωτικών νευρώνων ανά 100 ζώα σταδίου L1 των στελεχών mec-4(d), deg-

3(d) και αs(gf) µετά από επώαση σε διαλύµατα υψηλών συγκεντρωσεων των ασθενών βάσεων ΝΗ4Cl και acridine 

orange. (ii) Επώαση νηµατωδών σε ΝΗ4Cl ή acridine orange µείωσε την ευαισθησία αυτών σε συνθήκες υποξίας. 
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Α3. Προσδιορισµός των µεταβολών του ενδοκυτταρικού pH κατά τη νέκρωση 

Για την παρακολούθηση της οξύτητας των κυττάρων κατά τη διάρκεια της 

νέκρωσης, χρησιµοποιήθηκαν µορφές της φθορίζουσας πρωτεΐνης GFP ευαίσθητες στις 

αλλαγές του pH (pHluorins). Όταν οι ratiometric και superecliptic pHluorins (RmpHluorins 

και SepHluorins αντίστοιχα) διεγείρονται µε ακτινοβολία µήκους κύµατος 515nm, η εκποµπή 

αυτών στα 476nm εξαρτάται από την τιµή του pH (Miesenbock et al., 1998; 

Sankaranarayanan et al., 2000). Η εκποµπή της RmpHluorin αυξάνεται σε χαµηλό pH, ενώ 

της SepHluorin µειώνεται. Οι δύο µορφές pHluorins εκφράστηκαν στους έξι αισθητήριους 

νευρώνες, που είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη µηχανικών ερεθισµάτων και 

προσδιορίστηκε η ένταση του φθορισµού σε νευρώνες στελεχών άγριου τύπου και στελεχών 

mec-4(d). Διαπιστώθηκε αύξηση της έντασης της RmpHluorin (Εικ. Α3(i)) και µείωση της 

SepHluorin (Εικ. Α3(ii)) σε διογκωµένα λόγω νέκρωσης νευρικά κύτταρα στελεχών mec-

4(d). Κατά συνέπεια, ο νεκρωτικός θάνατος συνοδεύεται από οξίνιση του 

κυτταρόπλασµατος. Αντίστοιχη οξίνιση ωστόσο δεν παρατηρήθηκε όταν οι pHluorins 

εκφράστηκαν σε διπλά µεταλλαγµένα στελέχη vha-12(n2915)mec-4(d), στα οποία 

δυσλειτουργούν οι V-ΑΤΡάσες (Εικ. Α3). Εποµένως, η ενεργότητα των V-ΑΤΡασών είναι 

απαραίτητη για τη µείωση του κυτταροπλασµατικού pH. Δεδοµένου ότι η δυσλειτουργία των 

κυστιδιακών αντλιών πρωτονίων οδηγεί επίσης σε καταστολή της νέκρωσης (Εικ. Α1), 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η οξίνιση του κυτταροπλάσµατος δεν είναι απλά συνέπεια 

της καταστροφής των κυττάρων, αλλά είναι αναγκαία για το νεκρωτικό θάνατο.  

 

 

Εικόνα Α3. Η οξίνιση του κυτταροπλάσµατος νευρικών κυττάρων που υφίστανται νέκρωση απαιτεί τη 

δράση των V-ΑΤΡασών. (i) Η ένταση εκποµπής της RmpHluorin στα 515nm είναι µεγαλύτερη σε 

εκφυλιζόµενους νευρώνες στελεχών mec-4(d) σε σύγκριση µε τους νευρώνες ζώων άγριου τύπου. Μειώνεται 

ωστόσο στα διπλά µεταλλαγµένα στελέχη vha-12(n2915)mec-4(d), υποδεικνύοντας ότι δε συµβαίνει οξίνιση των 

νευρικών κυττάρων σε αυτά τα ζώα. (ii) Αντίστροφα, η ένταση εκποµπής της SepHluorin είναι χαµηλή στο όξινο 

πριβάλλον εκφυλιζόµενων νευρώνων και αυξάνεται στο πιο αλκαλικό περριβάλλον του κυτταροπλάσµατος των 

νευρικών κυττάρων στελεχών άγριου τύπου και vha-12(n2915)mec-4(d).  
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Α4. Συσχέτιση της δράσης των V-ΑΤΡασών µε το µονοπάτι καλπαϊνών-καθεψινών κατά 

το νευροεκφυλισµό 

Προηγούµενες µελέτες σε νηµατώδεις έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση αρχικά των 

καλπαϊνών CLP-1 και TRA-3 και ακολούθως των πρωτεασών ασπαρτικού ASP-3 και ASP-4 

συµβάλλει στο νεκρωτικό θάνατο (Syntichaki et al., 2002). Αντίστοιχα µόρια εµπλέκονται 

και στον εκφυλισµό νευρώνων θηλαστικών (Yoshida et al., 2002). Προκειµένου να 

διερευνηθεί η συσχέτιση της δράσης αυτών των παραγόντων µε τη δράση των V-ΑΤΡασών 

κατά τη νέκρωση, µελετήθηκε το αποτέλεσµα της συνδυασµένης καταστολής τους σε 

γενετικό υπόβαθρο mec-4(d). RNAi για το γονίδιο clp-1 σε διπλά µεταλλαγµένα στελέχη 

vha-12(n2915)mec-4(d) προκάλεσε µικρή περαιτέρω µείωση στο ποσοστό νευροεκφυλισµού 

(Εικ. Α4(i)). Το τελικό αποτέλεσµα ωστόσο δε διέφερε σηµαντικά από την επίδραση RNAi 

για το clp-1 σε στελέχη mec-4(d). Πιθανότατα, οι V-ΑΤΡάσες συµµετέχουν στον κυτταρικό 

θάνατο, δρώντας στο ίδιο µονοπάτι µε τις καλπαΐνες. Λαµβάνοντας υπόψη και την 

προστατευτική επίδραση της δυσλειτουργίας των V-ΑΤΡασών σε στελέχη µε υπερενεργά 

κανάλια ασβεστίου (deg-3(d)) (Εικ. Α1(v)), θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η δράση των 

αντλιών πρωτονίων έπεται της ανόδου της συγκέντρωσης του κυτταροπλασµατικού 

ασβεστίου και της ενεργοποίησης των καλπαϊνών. 

Για τον προσδιορισµό της συσχέτισης V-ΑΤΡασών και πρωτεασών ασπαρτικού κατά 

τη νέκρωση, στοχεύθηκε καταρχήν µε RNAi το γονίδιο vha-2 σε στελέχη cad-1(j1);mec-4(d). 

Η ενεργότητα των καθεψινών είναι µειωµένη κατά 90% σε γενετικό υπόβαθρο cad-1(j1), µε 

συνέπεια την καταστολή του νεκρωτικού θανάτου (Jacobson et al., 1988; Syntichaki et al., 

2002). Η καταστολή ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο, όταν στα ίδια ζώα ελαττώθηκε η 

λειτουργία των V-ΑΤΡασών (Εικ. Α4(ii)). Παροµοίως, ταυτόχρονη µείωση της έκφρασης 

των ενζύµων ASP-3 ή ASP-4 και της δραστηριότητας των αντλιών Η+ σε νηµατώδεις που 

εκφράζουν το αλληλόµορφο vha-12(n2915), οδήγησε σε αυξηµένη προστασία έναντι στο 

νεκρωτικό θάνατο σε σύγκριση µε το αποτέλεσµα της µεµονωµένης επίδρασης κάθε 

παράγοντα (Εικ. Α4(ii)). Η οξίνιση του κυττάρου µέσω της δραστηριότητας των V-ΑΤΡασών 

συµβάλλει πιθανά στη δηµιουργία συνθηκών πιο ιδανικών για την αποδοµητική δράση 

υδρολυτικών ενζύµων κατά τη νέκρωση. Εξάλλου, άριστη ενεργότητα των πρωτεασών 

ασπαρτικού επιτυγχάνεται σε όξινο περιβάλλον, όπως αυτό που επικρατεί στο εσωτερικό των 

λυσοσωµάτων (Goll et al., 2003; Ishidoh and Kominami, 2002). 
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Εικόνα Α4. Οι V-ΑΤΡάσες συνεργάζονται µε πρωτεολυτικά ένζυµα για την επιτέλεση του νεκρωτικού 

θανάτου νευρώνων στο C. elegans. (i) Δυσλειτουργία των V-ΑΤΡασών δεν είχε καµία επιπλέον επίδραση στην 

καταστολή της νέκρωσης λόγω µειωµένης έκφρασης της καλπαϊνης CLP-1. (ii) Η καταστολή της νέκρωσης λόγω 

µείωσης της ενεργότητας των πρωτεασών ασπαρτικού ενισχύεται όταν στα ίδια ζώα παρεµποδίζεται ταυτόχρονα η 

δράση των V-ΑΤΡασών.  

 

Α5. Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών µηχανισµών οµοιόστασης του ενδοκυτταρικού 

pH στη νέκρωση  

Σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της οµοιόστασης του pH στο κύτταρο παίζουν οι 

αντλίες ανταλλαγής ιόντων Na+/Η+, που εντοπίζονται σε µεµβράνες ενδοκυτταρικών 

οργανιδίων και στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Στο C. elegans έχουν ανιχνευθεί εννέα 

αντλίες Na+/Η+ (ΝΗΧ-1 ως ΝΗΧ-9) µε διαφορετικό πρότυπο έκφρασης τόσο σε ιστολογικό 

όσο και σε υποκυτταρικό επίπεδο (πίνακας 2-ΕΙΣΑΓΩΓΗ) (Nehrke and Melvin, 2002). 

Δεδοµένου ότι η πλειονότητα των γενετικών ερεθισµάτων νέκρωσης επιδρά σε νευρικά 

κύτταρα, επελέχθησαν µε βάση το ιστολογικό πρότυπο τα κανάλια ΝΗΧ-4, -5 και -9, 

προκειµένου να διερευνηθεί ο ρόλος των αντλιών κατά το νεκρωτικό θάνατο. Το ΝΗΧ-4 

εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα του νηµατώδους, ενώ τα ΝΗΧ-5 και -9 σε νευρώνες και στο 

εκκριτικό κύτταρο αντίστοιχα. Η λειτουργία του εκκριτικού κυττάρου επηρεάζει την 

οµοιόσταση ιόντων σε ολόκληρο το σώµα των νηµατωδών. Επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιµα 

στελέχη µε µεταλλαγές στα αντίστοιχα γονίδια, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του RNAi για τη 

µείωση της έκφρασής τους. RNAi για καθένα από αυτά τα γονίδια ξεχωριστά δεν είχε 

σηµαντική επίδραση στα επίπεδα κυτταρικού θανάτου στελεχών mec-4(d) (Εικ. Α5(i)). 

Αφενός όµως το αλληλόµορφο mec-4(d) προκαλεί υψηλά ποσοστά νέκρωσης, καθιστώντας 

δύσκολη την ανίχνευση παραγόντων που οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση, και αφετέρου είναι 

πιθανό απουσία ενός καναλιού ΝΗΧ, η λειτουργία του να επιτελείται από άλλα κανάλια του 

ίδιου τύπου. Για να εξαλειφθούν αυτοί οι περιορισµοί, στοχεύθηκαν µε RNAi ταυτόχρονα τα 
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γονίδια nhx-4 και -9, καθώς και τα nhx-4, -5 και -9 σε στελέχη deg-3(d) και σε στελέχη 

άγριου τύπου υπό συνθήκες υποξίας. Όπως φαίνεται στην εικόνα Α4(i), µικρή αύξηση της 

νέκρωσης παρατηρήθηκε σε στελέχη deg-3(d) µετά από παράλληλη στόχευση και των τριών 

γονιδίων. Ωστόσο αυτή η µεταβολή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Πιο εµφανής ήταν η 

επίδραση υπό συνθήκες υποξίας, όπου RNAi για το nhx-9 αύξησε την ευαισθησία των ζώων, 

ενώ ταυτόχρονη µείωση της έκφρασης των nhx-4, -5 και -9 έδρασε προστατευτικά (Εικ. 

Α5(ii)). Το τελευταίο αποτέλεσµα έρχεται σε αντίθεση µε την τάση που παρατηρήθηκε σε 

στελέχη deg-3(d) και δεν επιτρέπει την εξαγωγή σαφούς συµπεράσµατος σχετικά µε το ρόλο 

των αντλιών Na+/Η+ στη νέκρωση. 

Η ΑΤΡάση-µεταφορέας κατιόντων τύπου Ρ, που κωδικοποιείται από το γονίδιο pmr-

1, αποτελεί έναν ακόµη µηχανισµό ρύθµισης του pH στα κύτταρα. RNAi για το pmr-1 δεν 

είχε ωστόσο επίδραση στο νεκρωτικό θάνατο νευρώνων, που εκφράζουν την τοξική πρωτεΐνη 

MEC-4(d) (Εικ. Α5(iii)). 

 

Εικόνα Α5. Επίδραση διαφορετικών µηχανισµών ρύθµισης του κυτταρικού pH στη νέκρωση. (i) Καταστολή 

της έκφρασης ενός ή περισσότερων αντλιών ανταλλαγής Na+/H+ µε RNAi σε στελέχη mec-4(d) και deg-3(d). Σε 

καµία περίπτωση δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική επίδραση στο νεκρωτικό θάνατο. (ii) RNAi για τα 

γονίδια nhx-9, -4 και -5 σε νηµατώδεις που επωάζονται παρουσία ΝaΝ3. Ενώ η επιβίωση των ζώων µειώνεται 

µετά από καταστολή του nhx-9, αυξάνεται µετά από συνδυασµένη στόχευση και των τριών γονιδίων. (iii) RNAi 

για το γονίδιο pmr-1 δεν επηρεάζει τα επίπεδα νεκρωτικού θανάτου σε στελέχη mec-4(d). 
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Β. Τα Λυσοσώµατα στο Νεκρωτικό Θάνατο 

Τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν προηγουµένως δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της 

νέκρωσης συµβαίνει οξίνιση του κυτταροπλάσµατος, που είναι σηµαντική για την 

καταστροφή των κυττάρων. Οι παρατηρήσεις σχετικά µε την επίδραση λυσοµοτροπικών 

ασθενών βάσεων και τη συµβολή των V-ΑΤΡασών, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως σε όξινα 

ενδοκυτταρικά οργανίδια, καταδεικνύουν τη σηµασία της ύπαρξης λειτουργικών 

λυσοσωµάτων για την καταστροφή των κυττάρων. Η διερεύνηση του ρόλου των 

λυσοσωµάτων στο νευροεκφυλισµό αποτέλεσε στόχο των πειραµάτων που περιγράφονται σε 

αυτήν την ενότητα. 

 

Β1. Επίδραση αλληλοµόρφων, που επηρεάζουν τη βιογένεση των λυσοσωµάτων, στους 

µηχανισµούς νέκρωσης  

Προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος των λυσοσωµάτων, µελετήθηκαν 

καταρχάς οι επιπτώσεις µεταλλαγών σε γονίδια, τα οποία συµµετέχουν στη βιογένεση αυτών 

των οργανιδίων.  

Το γονίδιο cup-5 του νηµατώδους είναι οµόλογο µε το γονίδιο του ανθρώπου 

mucolipin-1 (Fares and Greenwald, 2001). Το προϊόν αυτού, η πρωτεΐνη Mucolipin-1, 

σχηµατίζει ένα µη εκλεκτικό κανάλι κατιόντων και έχει συσχετισθεί µε την ασθένεια 

Mucolipidosis τύπου ΙV. Το cup-5 απαιτείται για την οµαλή βιογένεση των λυσοσωµάτων 

του C. elegans (Schaheen et al., 2006). Στελέχη µε το υποµορφικό αλληλόµορφο cup-

5(ar465) παρουσιάζουν αύξηση στον αριθµό και το µέγεθος των κατά τα άλλα όξινων 

λυσοσωµάτων (Fares and Greenwald, 2001). Διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη αυτά ήταν πιο 

ευαίσθητα στην τοξική επίδραση των αλληλοµόρφων mec-4(d) και deg-3(d) (Ν.Τ. και Π.Σ.), 

καθώς και του αναστολέα της αναπνευστικής αλυσίδας NaN3 (Εικ. Β1(i) και (ii)). Η ενίσχυση 

της νέκρωσης θα µπορούσε ωστόσο να οφείλεται σε µη ταυτοποιηµένες µεταλλαγές του 

γενετικού υποβάθρου των συγκεκριµένων ζώων και όχι στο ar465. Για να διερευνηθεί αυτή η 

πιθανότητα, πραγµατοποιήθηκαν διασταυρώσεις µεταξύ στελεχών cup-5(ar465) και άγριου 

τύπου µε συνεχή επιλογή για το ar465, ώστε να απαλλαχθεί το στέλεχος cup-5(ar465) από 

πιθανές άγνωστες µεταλλαγές (Μ. Α-S). Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του RNAi, 

για να µειωθεί ειδικά η έκφραση του cup-5 (Μ. Α-S). Και µετά από αυτούς τους χειρισµούς 

τα ποσοστά νέκρωσης σε στελέχη mec-4(d) αυξήθηκαν (Εικ. Β1(i)). Το αποτέλεσµα αυτό 

αντιστράφηκε όταν ελλατώθηκε η ενεργότητα της V-ΑΤΡάσης, που είναι απαραίτητη για την 

οµαλή λειτουργία των λυσοσωµάτων. RNAi για το γονίδιο vha-2 προστάτευσε τους νευρώνες 

στελεχών cup-5(ar465);mec-4(d) (Εικ. Β1(i)). Φαίνεται λοιπόν ότι η αυξηµένη ενεργότητα 

των λυσοσωµάτων προκαλεί και αύξηση του νεκρωτικού θανάτου. 
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Σε µία αντίστροφη προσέγγιση, µελετήθηκε η νέκρωση σε στελέχη glo-1(lf), µε 

απώλεια λειτουργίας του αντίστοιχου γονιδίου (Μ. Α-S). Το glo-1 κωδικοποιεί µία GTPάση 

Rab, απαραίτητη για τη βιογένεση οργανιδίων λυσοσωµικής φύσης του πεπτικού σωλήνα 

(Hermann et al., 2005). Τόσο η ανίχνευση λυσοσωµικών δεικτών όσο και η έκφραση των 

υποµονάδων της V-ΑΤΡάσης VHA-11 και VHA-17 σε πρόδροµα κύτταρα του εντέρου είναι 

αµελητέες σε στελέχη glo-1(lf). Απώλεια λειτουργίας του glo-1, λόγω έκφρασης του 

αλληλοµόρφου zu391, kx92 ή του zu437, οδήγησε σε µείωση των επιπέδων νέκρωσης σε 

στελέχη mec-4(d) (Εικ. Β1(iii)). Το σύνολο των αποτελεσµάτων φανερώνει την καθοριστική 

σχεδόν σηµασία της παρουσίας λειτουργικών λυσοσωµάτων για την επιτέλεση του 

νεκρωτικού θανάτου. 

 

 

Εικόνα Β1. Η δηµιουργία λειτουργικών λυσοσωµάτων είναι σηµαντική για τη νέκρωση. (i) Ο 

νευροεκφυλισµός στελεχών mec-4(d) και deg-3(d) ενισχύεται υπό συνθήκες όπου το λυσοσωµικό σύστηµα είναι 

εκτεταµένο, όπως σε γενετικό υπόβαθρο cup-5(ar465) ή µετά από RNAi για το cup-5. Τα επίπεδα κυτταρικού 

θανάτου ωστόσο µειώνονται, όταν σε νηµατώδεις cup-5(ar465);mec-4(d) παρεµποδίζεται η οξίνιση των 

λυσοσωµάτων µε RNAi για το γονίδιο vha-2. (ii) Το αλληλόµορφο cup-5(ar465) αυξάνει την ευαισθησία των 

νηµατωδών σε συνθήκες υποξίας. (iii) Αναστολή της οµαλής βιογένεσης των λυσοσωµάτων από τρία διαφορετικά 

µεταλλαγµένα αλληλόµορφα του γονιδίου glo-1 καταστέλλει τη νέκρωση που επάγεται από το mec-4(d). 
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Β2. Αλλαγές στην κατανοµή και µορφολογία των λυσοσωµάτων κατά τη διάρκεια της 

νέκρωσης 

Η παρακολούθηση υποκυτταρικών µεταβολών κατά την εξέλιξη του νεκρωτικού 

θανάτου σε ζωντανά δείγµατα (in vivo) πραγµατοποιήθηκε µε παρατήρηση ζώων, που 

εξέφραζαν κατάλληλους δείκτες, σε συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης (Μ. Α-S). Για την 

ανίχνευση λυσοσωµάτων εκφράστηκε η χιµαιρική πρωτεΐνη LMP-1::GFP στους έξι νευρώνες 

του C. elegans, που αντιλαµβάνονται µηχανικά ερεθίσµατα. Η LMP-1 παρουσιάζει 

οµοιότητες µε τη LΑMP/CD68 της λυσοσωµικής µεµβράνης σπονδυλωτών (Eskelinen et al., 

2003; Kostich et al., 2000). Είναι η µοναδική γνωστή πρωτεΐνη του νηµατώδους, το καρβοξυ-

τελικό άκρο της οποίας φέρει αλληλουχία στόχευσης στα λυσοσώµατα (GΥΧΧΦ, όπου Φ 

ένα µεγάλο υδρόφοβο αµινοξύ) (Kostich et al., 2000). Έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για την 

ανίχνευση λυσοσωµάτων και ώριµων ενδοσωµάτων (Hermann et al., 2005; Nunes et al., 

2005; Treusch et al., 2004). 

Τα λυσοσώµατα στελεχών άγριου τύπου ήταν διάσπαρτα στο κυτταρόπλασµα των 

νευρώνων (Εικ. Β2(i)). Σε νευρικά κύτταρα στελεχών mec-4(d) η κατανοµή και το σχήµα των 

λυσοσωµάτων παρουσίασε µεταβολές κατά την εξέλιξη του νεκρωτικού θανάτου (Εικ. 

Β2(ii)). Σε πρώιµα στάδια, διογκωµένα λυσοσώµατα εντοπίστηκαν γύρω από των πυρήνα 

(Εικ. Β2(ii)a). Σταδιακά, οι µεµβράνες των λυσοσωµάτων συντήχθηκαν στην περιφέρεια 

µίας ενδοκυτταρικής δοµής µε µορφή κυστιδίου (Εικ. Β2(ii)b-e). Χρώση µε DΑΡΙ έδειξε ότι 

η δοµή αυτή αντιπροσώπευε πιθανότατα το διογκωµένο πυρήνα του καταστρεφόµενου 

κυττάρου (Εικ. Β3). Η σύντηξη των λυσοσωµικών µεµβρανών ήταν πιθανά αποτέλεσµα της 

αύξησης της συγκέντρωσης του ασβεστίου, που συµβαίνει άλλωστε κατά τη νέκρωση 

(Bakker et al., 1997). Αργότερα ο πυρήνας µετατοπίστηκε προς την περιφέρεια του νευρώνα 

και συρρικνώθηκε (Εικ. Β2(ii)f και g). Η ένταση του φθορισµού µειώθηκε σε πιο 

προχωρηµένα στάδια (Εικ. Β2(ii)h). Ο φθορισµός δεν ήταν πλέον εντοπισµένος σε 

συγκεκριµένες δοµές αλλά διάχυτος στο εσωτερικό του κυττάρου, πιθανά εξαιτίας της 

διάρρηξης των λυσοσωµάτων. Διάρρηξη της λυσοσωµικής µεµβράνης κατά τον κυτταρικό 

θάνατο έχει περιγραφεί και σε προηγούµενες αναφορές (Kroemer and Jaattela, 2005). Έχει 

συσχετισθεί µάλιστα µε τον εντοπισµό καλπαϊνών στην περιφέρεια των λυσοσωµάτων 

(Yamashima, 2000; Yamashima et al., 2003).  

Για να επιβεβαιωθεί η αποσταθεροποίηση των λυσοσωµάτων πραγµατοποιήθηκε 

χρώση νευρώνων, που υφίστανται νέκρωση, µε acridine orange (Π.Σ.). Παρόλο που αυτή η 

χρωστική τείνει να συγκεντρώνεται σε όξινα οργανίδια, η κατανοµή της ήταν διάχυτη στο 

εσωτερικό διογκωµένων νευρώνων mec-4(d) (Εικ. Β4). Αυτή η παρατήρηση συνιστά µία 

επιπλέον ένδειξη της οξίνισης του κυττάρου κατά τη νέκρωση, όπως είχε διαπιστωθεί και µε 

τη χρήση των pHlourins. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η διάρρηξη των λυσοσωµάτων 
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και η επακόλουθη απελευθέρωση του όξινου περιεχοµένου αυτών συµβάλλει, µερικώς 

τουλάχιστον, στη µείωση του κυτταροπλασµατικού pH κατά τη νέκρωση. Άµεση συνέπεια 

είναι βέβαια και η απελευθέρωση υδρολυτικών ενζύµων, που συµµετέχουν στην αποδόµηση 

κυτταρικών συστατικών. 

Παρόµοιες λυσοσωµικές µεταβολές συνόδευσαν το νεκρωτικό θάνατο µετά από 

χειρισµούς, που οδήγησαν στην αύξηση ή την καταστολή αυτού (στελέχη cad-1(j1), 

µεταλλαγές στα γονίδια cup-5 και glo-1, επίδραση ΝΗ4Cl και Α.Ο.) (Εικ. Β5) (Μ. Α-S). Σε 

κάθε περίπτωση παρατηρήθηκε η αναµενόµενη διαφορά στο ποσοστό των κυττάρων που 

πεθαίνουν. Είναι επίσης εµφανής σε όλες τις εικόνες ο εντοπισµός της LMP-1::GFP στην 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη (Εικ. Β2 και Β5). Η παρατήρηση αυτή συµφωνεί µε 

προηγούµενες µελέτες σχετικές µε την υποκυτταρική τοποθέτηση της LMP-1 (Hermann et 

al., 2005; Hughes and August, 1982; Lippincott-Schwartz and Fambrough, 1986). 

 

Εικόνα Β2. Μορφολογία και κατανοµή των λυσοσωµάτων κατά τη νέκρωση. Η χίµαιρα LMP-1::GFP 

χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης λυσοσωµάτων κι εκφράστηκε στους νευρώνες που αντιλαµβάνονται µηχανικά 

ερεθίσµατα υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-17. Απεικονίζονται φωτογραφίες από συνεστιακό 

µικροσκόπιο σάρωσης, από µικροσκόπιο διαφορικής συµβολής (DIC), καθώς και το αποτέλεσµα συνδυασµού 

αυτών (merge). (i) Τα λυσοσώµατα εµφανίζονται διάσπαρτα στο κυτταρόπλασµα νευρώνων PVM και ALMs 

ζώων άγριου τύπου. (ii) Κατανοµή των λυσοσωµάτων σε νευρώνες ΡLMs στελεχών mec-4(d). Κατά τα πρώτα κι 

ενδιάµεσα στάδια του νευροεκφυλισµού τα λυσοσώµατα αυξάνουν σε µέγεθος και συγκεντρώνονται γύρω από 

ένα διογκωµένο πυρήνα (a-d). Στη συνέχεια ο πυρήνας µετακινείται προς την περιφέρεια του κυττάρου και 
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συρρικνώνεται (d-g). Σε προχωρηµένα στάδια της νέκρωσης δεν είναι δυνατή η ανίχνευση διακριτών 

λυσοσωµάτων και εκπέµπεται διάχυτος φθορισµός από τα διογκωµένα κύτταρα (g, h). 

 

 
Εικόνα Β3. Χρώση πυρήνων µε DAPI σε στελέχη mec-4(d) που εκφράζουν τη χίµαιρα LMP-1::GFP. (Α) 

Νευρώνας ALM. (Β και C) Νευρώνες ΡLMs. Τα βέλη δείχνουν πυρήνες εκφυλιζόµενων νευρώνων βαµµένους µε 

DΑΡΙ. 

 

 
Εικόνα Β4. Χρώση όξινων ενδοκυτταρικών διαµερισµάτων µε acridine orange. (i) Σε ζώα άγριου τύπου η 

χρωστική acridine orange συγκεντρώνεται σε λυσοσώµατα (βέλη φωτογραφίας a), µε αποτέλεσµα το ουδέτερο 

κυτταρόπλασµα να φαίνεται πιο σκούρο (a). Αντίθετα, η acridine orange διαχέεται στο πιο όξινο κυτταρόπλασµα 

των εκφυλιζόµενων νευρικών κυττάρων σε στελέχη mec-4(d) (b). Οι λευκές γραµµές αντιπροσωπεύουν µήκος 

περίπου 5µm. (ii) Για την ανίχνευση των εκφυλιζόµενων κυττάρων χρησιµοποιήθηκε GFP, η οποία εκφράστηκε 

στους νευρώνες που αντιλαµβάνονται µηχανικά ερεθίσµατα υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-4 (a). 
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Η acridine orange  συγκεντρώνεται στο κυτταρόπλασµα νευρώνων που υφίστανται νέκρωση (b, d), το οποίο είναι 

εµφανώς διογκωµένο στα συγκεκριµένα κύτταρα (c, d). Οι λευκές γραµµές αντιπροσωπεύουν µήκος περίπου 

25µm. 

 

 

 

Εικόνα Β5. Επίδραση της παρεµπόδισης της βιογένεσης και λειτουργικότητας των λυσοσωµάτων στην 

κατανοµή και τη µορφολογία αυτών κατά τη νέκρωση. Απεικονίζονται φωτογραφίες ζώων που φέρουν το 

αλληλόµορφο mec-4(d) και οι νευρώνες ΡLMs των οποίων βρίσκονται σε πρώιµα (αριστερά) ή πιο προχωρηµένα 

(δεξιά) στάδια νέκρωσης. Η χίµαιρα LMP-1::GFP χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης λυσοσωµάτων σε νευρικά 

κύτταρα που αντιλαµβάνονται µηχανικά ερεθίσµατα. Φωτογραφίες ελήφθησαν από συνεστιακό µικροσκόπιο 

σάρωσης και µικροσκόπιο διαφορικής συµβολής (DIC), ενώ απεικονίζεται και το αποτέλεσµα συνδυασµού αυτών 

(merge). (i και ii) Εκφυλιζόµενοι νευρώνες µετά από χορήγηση ΝΗ4Cl 5mΜ (i) και Α.Ο. 40µΜ (ii). Στη δεύτερη 

περίπτωση ανιχνεύονται και πυρήνες, επειδή η Α.Ο. σε υψηλές συγκεντρώσεις βάφει και DNA. (iii-v) 

Εκφυλιζόµενοι νευρώνες σε στελέχη µε αυξηµένα (iii) και µειωµένα (iiv, v) επίπεδα νέκρωσης. Οι λευκές 

γραµµές αντιπροσωπεύουν µήκος περίπου 5µm. 
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Γ. Η Συµβολή της Αυτοφαγίας στο Νεκρωτικό Θάνατο 

Ο ρόλος της αυτοφαγίας σε µηχανισµούς κυτταρικού θανάτου έχει αποτελέσει 

αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Τα δεδοµένα σχετικά µε το αν η ενεργοποίησή της έχει 

προστατευτική ή καταστροφική δράση είναι αντιφατικά. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις η 

επαγωγή της φαίνεται να αποτελεί απλή συνέπεια της έναρξης µηχανισµών θανάτου, χωρίς 

ουσιαστική επίδραση σε αυτόν (Degterev et al., 2005). Στην παρούσα διατριβή 

χρησιµοποιήθηκε ο νηµατώδης C. elegans, προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανή συµµετοχή 

της αυτοφαγίας στη νέκρωση. Καταρχάς, αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία και µέσω του 

προγράµµατος BLAST (Basic Local Allignment Search Tool), γονίδια του νηµατώδους 

οµόλογα µε αυτοφαγικά γονίδια της ζύµης Saccharomyces cerevisiae ή θηλαστικών (πίνακας 

3-ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Επιλέχθηκαν συγκεκριµένα γονίδια από κάθε στάδιο, για να µελετηθεί η 

επίδραση της δυσλειτουργίας τους στο νεκρωτικό θάνατο. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν 

φαρµακευτικοί παράγοντες για την αναστολή της αυτοφαγίας και κατάλληλοι δείκτες για την 

παρατήρηση αυτοφαγοσωµάτων στα κύτταρα και τη συσχέτισή τους µε άλλα οργανίδια κατά 

τη νέκρωση. Τα αποτελέσµατα αναγράφονται στη συνέχεια. 

 

Γ1. Η κινάση UNC-51 απαιτείται για τη νέκρωση στο C. elegans 

Το γονίδιο unc-51 κωδικοποιεί µία κινάση σερίνης/θρεονίνης και είναι οµόλογο του 

γονιδίου της ζύµης Atg1, που συµµετέχει στην έναρξη σχηµατισµού αυτοφαγικών κυστιδίων. 

Μείωση της λειτουργίας του unc-51 µε RNAi, καθώς και σε στελέχη που εκφράζουν τα 

µεταλλαγµένα αλληλόµορφα e369 ή e1189, κατέστειλε σηµαντικά την τοξικότητα της 

πρωτεΐνης MEC-4(d) (Εικ. Γ1(i)). Το αλληλόµορφο e1189 προκαλεί µείωση των επιπέδων 

mRNA του unc-51, ενώ το e369 φέρει πρώιµα κωδικόνια λήξης και θεωρείται το πιο ισχυρό 

αλληλόµορφο (Ogura et al., 1997). Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι δεν οδηγεί σε πλήρη 

απώλεια της ενεργότητας της UNC-51 (Lai and Garriga, 2004). Προκειµένου να επιτευχθεί 

ολική αναστολή της δράσης της κινάσης, πραγµατοποιήθηκε RNAi για το unc-51 σε ζώα µε 

γενετικό υπόβαθρο unc-51(e369);mec-4(d). Δεν ενισχύθηκε όµως η καταστολή της νέκρωσης 

(Εικ. Γ1(i)). Κατά τον προσδιορισµό των ποσοστών του κυτταρικού θανάτου διαπιστώθηκε 

ότι ζώα µε µεταλλαγές στο unc-51 διατηρούσαν σχετικά µεγάλο αριθµό διογκωµένων-

νεκρωτικών κυττάρων στο 2ο προνυµφικό στάδιο (L2). Δεδοµένου ότι η νέκρωση που 

επάγεται από το mec-4(d) κορυφώνεται στο στάδιο L1 ((Hall et al., 1997), Εικ. Α1(iii)), η 

προηγούµενη παρατήρηση θα µπορούσε να αποτελεί ένδειξη καθυστέρησης του νεκρωτικού 

θανάτου. Μέτρηση των ποσοστών νέκρωσης σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια έδειξε ότι η 

καταστολή της νέκρωσης σε στελέχη unc-51(e369);mec-4(d) δεν οφείλεται σε αλλαγή του 

χρονικού προτύπου εκδήλωσης της τοξικότητας του mec-4(d) (Εικ. Γ1(ii)). Διαπιστώθηκε 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 102 - 

επίσης ότι ο συνολικός αριθµός των καταστρεφόµενων κυττάρων ήταν σηµαντικά µικρότερος 

στα ζώα µε δυσλειτουργική UNC-51 (131.8±21.6 σε στελέχη unc-51(e369);mec-4(d) έναντι 

413.1±26.2 σε στελέχη mec-4(d)). Οι νευρώνες που επιβίωσαν, λόγω µείωσης της 

ενεργότητας της πρωτεΐνης UNC-51, διατήρησαν τη λειτουργικότητά τους, όπως φάνηκε από 

την ικανότητά τους να εκφράζουν GFP (Εικ. Γ1(iii)) (Π.Σ.). 

Για να διαπιστωθεί αν η προστατευτική δράση της δυσλειτουργίας της UNC-51 

οφείλεται σε µεταβολές στην έκφραση του τοξικού ερεθίσµατος, συγκρίθηκαν τα επίπεδα 

φθορισµού σε στελέχη άγριου τύπου και unc-51(e1189), που έφεραν την εξωχρωµοσωµική 

αλληλουχία Ex[pmec-4MEC-4::GFP]. Η ένταση της GFP δεν παρουσίασε καµία διαφορά (Εικ. 

Γ1(iv)), δείχνοντας ότι η έκφραση του γονιδίου mec-4 δεν επηρεάζεται από µεταλλαγές στο 

unc-51. Η φυσιολογική απόκριση στελεχών unc-51(e369) σε µηχανικά ερεθίσµατα, 

συµπεριφορά η οποία εξαρτάται από τη MEC-4, επιβεβαίωσε ότι ούτε η λειτουργικότητα 

αυτής της τελευταίας επηρεάζεται από την UNC-51. Επιπλέον, ο σχηµατισµός των έξι 

αισθητήριων νευρώνων, που ευθύνονται για τη συγκεκριµένη συµπεριφορά κι εκφράζουν το 

γονίδιο mec-4, δεν παρεµποδίζεται σε ζώα unc-51(e369) και µόνο οι άξονες αυτών 

εµφανίζονται παραµορφωµένοι (Εικ. Γ1(v)) (Π.Σ.). Άλλωστε η πρωτεΐνη UNC-51 των 

νηµατωδών συµµετέχει σε διαδικασίες επιµήκυνσης νευραξόνων (Lai and Garriga, 2004). 

Φαίνεται λοιπόν ότι η UNC-51 παίζει ρόλο στην επιτέλεση της νέκρωσης, επιδρώντας σε 

κάποιο στάδιο µετά την επαγωγή του κυτταρικού θανάτου. 

Για να διαπιστωθεί αν το γονίδιο unc-51 είναι γενικότερα απαραίτητο στη νέκρωση, 

ανεξάρτητα από το ερέθισµα που την προκαλεί, µελετήθηκε η επίδραση των αλληλοµόρφων 

e369 ή/και e1189 σε στελέχη deg-3(d) και αs(gf), καθώς και υπό συνθήκες υποξίας. Το 

ποσοστό των νεκρών κυττάρων ήταν σηµαντικά µικρότερο σε ζώα deg-3(d)unc-51(e369) σε 

σύγκριση µε τα απλά µεταλλαγµένα στελέχη deg-3(d) (Εικ. Γ1(vi) και (ix)). Παροµοίως, 

µέτρηση των λειτουργικών-φθοριζόντων νευρώνων PVC σε ενήλικα ζώα µε γενετικό 

υπόβαθρο αs(gf) έδειξε ότι ο αριθµός τους ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος σε στελέχη που 

εξέφραζαν παράλληλα το unc-51(e1189) (Εικ. Γ1(vii) και (x)). Ακόµη, και τα δύο 

αλληλόµορφα (e369 και e1189) του unc-51 έδρασαν προστατευτικά κατά την επώαση 

νηµατωδών σε NaN3 (Εικ. Γ1(viii)). Συνεπώς, η δράση της αυτοφαγικής πρωτεΐνης UNC-51 

συµµετέχει στον εκφυλισµό που επάγεται από νεκρωτικά ερεθίσµατα. 
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Εικόνα Γ1. Η πρωτεΐνη UNC-51 απαιτείται για το νεκρωτικό θάνατο σε νηµατώδεις. (i) Αριθµός νεκρωτικών 

πτωµάτων ανά 100 ζώα του στελέχους mec-4(d), που βρίσκονται στο 1ο προνυµφικό στάδιο ανάπτυξης L1 και 

στα οποία καταστέλλεται η δράση της πρωτεάσης UNC-51 µε µεταλλαγές ή RΝΑi. (ii) Ποσοστό νεκρωτικών 

πτωµάτων σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια ζώων mec-4(d) και unc-51(e369);mec-4(d). (iii) Έκφραση GFP 

υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-4 στους νευρώνες που αντιλαµβάνονται µηχανικά ερεθίσµατα. Τα 

κύτταρα που επιβιώνουν σε στελέχη unc-51(e369);mec-4(d) παραµένουν λειτουργικά κι εξακολουθούν να 

εκφράζουν GFP. (iv) Ποσοτικοποίηση των επιπέδων έκφρασης της χίµαιρας MEC-4::GFP, που εκφράζεται υπό 

τον έλεγχο του ενδογενούς υποκινητή του mec-4. Δυσλειτουργία της UNC-51 δεν επηρεάζει την έκφραση και τη 

σταθερότητα της χιµαιρικής πρωτεΐνης. (v) Έκφραση της αλληλουχίας pmec-4GFP σε στελέχη unc-51(e369) δείχνει 

ότι ο σχηµατισµός των νευρώνων που αντιλαµβάνονται µηχανικά ερεθίσµατα δεν παρεµποδίζεται στα 

συγκεκριµένα ζώα. Παρόλο που οι νευράξονες αυτών εµφανίζονται παραµορφωµένοι, τα κύτταρα είναι 

λειτουργικά και ικανά να συνθέτουν GFP. (vi) Το αλληλόµορφο unc-51(e369) µειώνει τα επίπεδα της νέκρωσης 

σε στελέχη deg-3(d). (vii) Προσδιορισµός του ποσοστού των ενδιάµεσων νευρώνων PVC που επιβιώνουν σε 

ενήλικα ζώα του στελέχους αs(gf), στα οποία η ενεργότητα της UNC-51 είναι µειωµένη. (viii) Ποσοστό 
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νηµατωδών µε µεταλλαγές στο γονίδιο unc-51, που επιβιώνουν µετά από επώαση σε υψηλές συγκεντρώσεις ΝaΝ3 

(συνθήκες υποξίας). (ix) Φωτογραφίες ζώων µε γονότυπο deg-3(d) και deg-3(d)unc-51(e369) σε µικροσκόπιο 

διαφορικής συµβολής (DIC). Στο στέλεχος deg-3(d)unc-51(e369) δεν ανιχνεύονται διογκωµένοι νευρώνες-

νεκρωτικά κύτταρα. (x) Φωτογραφίες ζώων αs(gf) και unc-51(e1189);αs(gf) σε µικροσκόπιο φθορισµού. Οι 

νευρώνες PVC απουσιάζουν από ενήλικα ζώα του στελέχους αs(gf), ενώ επιβιώνουν και παράγουν GFP, όταν η 

UNC-51 δυσλειτουργεί. 

 

Γ2. Πιθανοί µηχανισµοί δράσης της UNC-51 κατά τη νέκρωση 

Μορφολογικές παρατηρήσεις στελεχών µε µεταλλαγές στο γονίδιο unc-51 παρέχουν 

ενδείξεις για συµµετοχή της UNC-51 γενικά σε διαδικασίες µετακίνησης κυτταρικών 

µεµβρανών (Ogura et al., 1994). Σε νηµατώδεις έχει εµπλακεί ειδικά στην αύξηση και τη 

µετανάστευση νευραξόνων και µυοβλαστών των γονάδων κατά την ανάπτυξη των ζώων 

(Branda and Stern, 2000; Ogura et al., 1997). Οι λειτουργίες αυτές απαιτούν αλληλεπίδραση 

των πρωτεϊνών VΑΒ-8 ή/και UNC-14 µε το καρβοξυτελικό άκρο της UNC-51 (Lai and 

Garriga, 2004). Αυτή ακριβώς η θέση απουσιάζει από το αλληλόµορφο e369, που όπως 

δείχθηκε προηγουµένως δρα προστατευτικά έναντι του νεκρωτικού θανάτου (Εικ. Γ1). 

Δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν αναφορές για συµµετοχή των VΑΒ-8 και UNC-14 στην 

αυτοφαγία, έγινε προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι µηχανισµοί συµβολής της UNC-51 στη 

νέκρωση. 

Καταρχήν, διερευνήθηκε αν η συµµετοχή της UNC-51 στο νεκρωτικό θάνατο 

πραγµατοποιείται όντως µέσω αυτοφαγικών διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό στοχεύθηκε µε 

RNAi το γονίδιο lgg-1 σε διπλά µεταλλαγµένα στελέχη unc-51(e369);mec-4(d). Η πρωτεΐνη 

LGG-1 απαιτείται για το σχηµατισµό των αυτοφαγοσωµάτων (πίνακας 3-ΕΙΣΑΓΩΓΗ) (δρα 

συνεπώς σε στάδιο που έπεται του σταδίου δράσης της UNC-51) και όπως περιγράφεται στην 

επόµενη ενότητα (Γ3), η δυσλειτουργία της καταστέλλει τη νέκρωση νευρικών κυττάρων. 

Μείωση της έκφρασης του lgg-1 δεν επηρέασε ωστόσο τα επίπεδα νευροεκφυλισµού ζώων 

unc-51(e369);mec-4(d) (Εικ. Γ2(i)). Εποµένως, είναι πολύ πιθανό ότι η διαδικασία της 

αυτοφαγίας παίζει ρόλο στη δράση της UNC-51 κατά τη νέκρωση.  

Διερευνήθηκε στη συνέχεια ρόλος των µορίων VΑΒ-8 και UNC-14. Η πρωτεΐνη 

VAB-8 είναι απαραίτητη για τη µετανάστευση νευραξόνων προς το οπίσθιο τµήµα του 

σώµατος (Wightman et al., 1996). Απαντά σε δύο µορφές, τη VAB-8S, που δεν παρουσιάζει 

καµία οµολογία µε ήδη γνωστές πρωτεΐνες, και τη VAB-8L η οποία περιέχει µία περιοχή 

κινεσίνης στο αµινο-τελικό της άκρο (Wolf et al., 1998). Εκτός από τον άγριο τύπο του 

γονιδίου vab-8, είναι διαθέσιµα δύο αλληλόµορφα, το ισχυρό αλληλόµορφο gm99, που 

προκαλεί απώλεια λειτουργίας και των δύο τύπων της πρωτεΐνης και οδηγεί στη δηµιουργία 

ζώων µε πολλαπλές ανωµαλίες, και το πιο ασθενές gm107, το οποίο επηρεάζει µόνο τη VAB-
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8L και προκαλεί απλά έλλειψη συντονισµού κατά την κίνηση. Τόσο το gm99 όσο και το 

gm107 προκάλεσαν µικρή καταστολή του νεκρωτικού θανάτου (Εικ. Γ2(ii)). Μικρή αλλά 

στατιστικά πιο σηµαντική ήταν η µείωση της νέκρωσης σε στελέχη unc-14(e57);mec-4(d) 

(Εικ. Γ2(iii)). Η UNC-14 είναι µία πρωτεΐνη 665 αµινοξέων, που εκφράζεται σε όλους 

σχεδόν τους νευρώνες του C. elegans (Ogura et al., 1997). Επειδή η επίδρασή της θεωρήθηκε 

αρκετά σηµαντική, διερευνήθηκε περαιτέρω ο ρόλος της.  

 

Εικόνα Γ2. Μηχανισµοί δράσης της UNC-51 κατά τη νέκρωση. (i) Μέτρηση του ποσοστού εκφυλιζόµενων 

νευρώνων σε νηµατώδεις σταδίου L1. RΝΑi για το αυτοφαγικό γονίδιο lgg-1 δεν επηρεάζει τα επίπεδα νέκρωσης 

του στελέχους unc-51(e369);mec-4(d). (ii) Προσδιορισµός των επιπέδων νεκρωτικού θανάτου, που επάγεται από 

το mec-4(d), σε στελέχη µε δυσλειτουργική πρωτεΐνη VΑΒ-8. (iii) Μεταλλαγή στο γονίδιο unc-14 προκαλεί 

στατιστικά σηµαντική καταστολή της νέκρωσης σε νηµατώδεις που εκφράζουν το αλληλόµορφο mec-4(d). Αυτή 

η καταστολή ενισχύεται ακόµα περισσότερο µε ταυτόχρονη µείωση της αυτοφαγίας στα διπλά µεταλλαγµένα 

στελέχη unc-14(e57);mec-4(d), οπότε και τα επίπεδα του κυτταρικού θανάτου προσεγγίζουν αυτά του στελέχους 

unc-51(e369);mec-4(d). (iv) Χρονικό πρότυπο του νεκρωτικού θανάτου σε στελέχη mec-4(d), unc-51(e369);mec-

4(d), unc-14(e57);mec-4(d) και µετά από RΝΑi για το lgg-1 σε νηµατώδεις unc-14(e57);mec-4(d). (v) 

Φωτογραφίες νηµατωδών σε µικροσκόπιο διαφορικής συµβολής (DIC). Κυστιδιακές δοµές είναι εµφανείς (λευκά 

βέλη) στην περιοχή της κεφαλής ζώων µε γονότυπο unc-51(e369);mec-4(d), καθώς και µετά από καταστολή της 

αυτοφαγίας σε ζώα µε γενετικό υπόβαθρο unc-14(e57);mec-4(d). 
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Αν η UNC-14, που αλληλεπιδρά µε την UNC-51, συµβάλλει στη νέκρωση µέσω 

αυτοφαγίας, δυσλειτουργία γνωστών αυτοφαγικών µορίων δε θα είχε καµία επιπρόσθετη 

επίδραση στο ποσοστό νευροεκφυλισµού στελεχών unc-14(e57);mec-4(d). Ωστόσο, RNAi 

για το αυτοφαγικό γονίδιο lgg-1 ενίσχυσε την επιβίωση των νευρώνων, µε αποτέλεσµα τα 

επίπεδα νέκρωσης να είναι παρόµοια µε αυτά στελεχών unc-51(e369);mec-4(d) (Εικ. Γ2(iii)). 

Επιπλέον, το χρονικό πρότυπο της νέκρωσης µετά από ταυτόχρονη καταστολή της 

λειτουργίας των unc-14 και lgg-1 έµοιαζε µε το αντίστοιχο ζώων µε δυσλειτουργία του unc-

51 (Εικ. Γ2(iv)), ενώ οµοιότητες παρουσιάστηκαν και στη µορφολογία του σώµατος (Εικ. 

Γ2(v)). Οι νηµατώδεις µε γονότυπο unc-51(e369);mec-4(d) έχουν κοντό και πιο παχύ σώµα 

και συχνά εµφανίζουν δοµές που φαίνονται σαν κενά κυστίδια στη περιοχή της κεφαλής. 

Παρόµοια ήταν και η µορφολογία στελεχών unc-14(e57);mec-4(d) µετά από RNAi για το 

lgg-1. Το σύνολο αυτών των παρατηρήσεων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πρωτεΐνη UNC-51 

εµπλέκεται στο νεκρωτικό θάνατο µέσω δύο διαφορετικών µονοπατιών, της αυτοφαγίας και 

µίας διαδικασίας που περιλαµβάνει τη δράση του µορίου UNC-14. Η συγκεκριµένη διατριβή 

εστιάστηκε στη διερεύνηση του ρόλου της αυτοφαγίας στη νέκρωση. Σχετικά δεδοµένα 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Γ3. Διερεύνηση της συµµετοχής λοιπών αυτοφαγικών µορίων στο νεκρωτικό θάνατο 

Η καταστολή της νέκρωσης σε νηµατώδεις µε δυσλειτουργική UNC-51 αποτελεί 

ένδειξη της συµµετοχής της αυτοφαγίας σε µηχανισµούς νεκρωτικού θανάτου. Με σκοπό την 

περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της αυτοφαγίας, µελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών 

αυτοφαγικών παραγόντων στη νέκρωση.  

Το γονίδιο bec-1 είναι ορθόλογο µε το Atg6/Vps30 της ζύµης και παρουσιάζει 31% 

οµοιότητα µε το γονίδιο Beclin1 του ανθρώπου (Melendez et al., 2003). Συµµετέχει στα 

αρχικά στάδια σχηµατισµού αυτοφαγικών κυστιδίων, ως συστατικό ενός συµπλόκου κινασών 

ΡΙ3 τάξης ΙΙΙ. RNAi για το bec-1 προκάλεσε µικρή µείωση του νευροεκφυλισµού σε στελέχη 

νηµατωδών mec-4(d) και deg-3(d) (Εικ. Γ3.I(i)). Έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της 

µεθόδου µε προσδιορισµό των επιπέδων έκφρασης της χίµαιρας BEC-1::GFP, έδειξε ότι το 

RNAi για το bec-1 κατέστειλε µερικώς µόνο την έκφραση του γονιδίου (Εικ. Γ3.I(iii)). 

Πιθανά αυτός να ήταν και ο λόγος του ασθενούς φαινοτύπου που παρατηρήθηκε. 

Προκειµένου να αυξηθεί η απόδοση της τεχνικής, χρησιµοποιήθηκαν στελέχη µε γενετικό 

υπόβαθρο eri-1(mg366), lin-35(n745) ή rrf-3(pk1426), τα νευρικά κύτταρα των οποίων έχουν 

αυξηµένη ευαισθησία στο RNAi (Kennedy et al., 2004; Lehner et al., 2006; Simmer et al., 

2003; Timmons, 2004). Αν και το στέλεχος rrf-3(pk1426);mec-4(d) εµφάνισε ελαφρώς 

µειωµένο ποσοστό κυτταρικού θανάτου, καµία επίδραση δεν παρατηρήθηκε στο eri-
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1(mg366);mec-4(d), ενώ αύξηση της νέκρωσης διαπιστώθηκε µετά από στόχευση του bec-1 

σε στελέχη lin-35(n745);mec-4(d) (Εικ. Γ3.I(ii)), περιπλέκοντας την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. 

 

Εικόνα Γ3.Ι. Επίδραση της δυσλειτουργίας µορίων που επάγουν το σχηµατισµό αυτοφαγοσωµάτων στο 

νευροεκφυλισµό. (i) Αριθµός εκφυλιζόµενων νευρώνων ανά 100 ζώα σταδίου L1 σε στελέχη mec-4(d) και deg-

3(d), µετά από µείωση της έκφρασης του γονιδίου bec-1 µε RNAi. (ii) RNAi για το bec-1 σε γενετικά υπόβαθρα 

µε αυξηµένη ευαισθησία στη συγκεκριµένη τεχνική. (iii) Προσδιορισµός του βαθµού καταστολής της 

εκφραζόµενης χιµαιρικής πρωτεΐνης BEC-1::GFP µετά από RNAi για το bec-1. Ο έλεγχος της 

αποτελεσµατικότητας του RNAi πραγµατοποιήθηκε σε νηµατώδεις που εκφράζουν τη χίµαιρα BEC-1::GFP ειδικά 

σε νευρώνες, οι οποίοι εκφράζουν και το γονίδιο mec-4. (iv) Στελέχη µε έλλειψη της BEC-1 εµφανίζουν 

µεγαλύτερη ανθεκτικότητα υπό συνθήκες υποξίας. (v) Ποσοστό νεκρωτικών πτωµάτων σε απογόνους στελεχών 

mec-4(d), που εκφράζουν ένα µεταλλαγµένο αλληλόµορφο της κινάσης VPS-34, καθώς και σε νηµατώδεις µε 

παρεµφερές γενετικό υπόβαθρο. 

 

Στην προσπάθεια να διαλευκανθεί ο ρόλος του bec-1 χρησιµοποιήθηκε το 

µεταλλαγµένο αλληλόµορφο ok691. Οµόζυγα στελέχη bec-1(ok691) σταµατούν συνήθως την 

ανάπτυξή τους σε κάποιο προνυµφικό στάδιο και τα λίγα άτοµα που καταφέρνουν να 

φτάσουν στην ενηλικίωση είναι στείρα. Το στέλεχος λοιπόν διατηρείται ως ετερόζυγο στη 

µορφή bec-1(ok691)IV/nT1[qIs51](IV;V), όπου τµήµα του χρωµοσώµατος IV µε το 

αλληλόµορφο άγριου τύπου του bec-1 και την κωδική αλληλουχία της GFP ως δείκτη έχει 
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µετατοπιστεί στο χρωµόσωµα V. Οι οµόζυγοι για το αλληλόµορφο ok691 απόγονοι αυτού 

του στελέχους µπορούν να διακριθούν, επειδή είναι οι µόνοι που δεν εκφράζουν GFP. Σε 

αυτόν το φαινότυπο βασίστηκε ο προσδιορισµός της ευαισθησίας ενήλικων ζώων, οµόζυγων 

για το bec-1(ok691) στην υποξία και διαπιστώθηκε ότι είναι πιο ανθεκτικά από νηµατώδεις 

άγριου τύπου (Εικ. Γ3.I(iv)). Λόγω τεχνικών δυσκολιών στην κατασκευή κατάλληλων 

στελεχών δεν διερευνήθηκε η επίδραση του αλληλοµόρφου ok691 στη νέκρωση που επάγεται 

από γενετικά ερεθίσµατα, όπως το mec-4(d). Παρ’ όλα αυτά η πλειοψηφία των δεδοµένων 

υποστηρίζει ότι η BEC-1 συµβάλλει στο νεκρωτικό θάνατο.  

Στο σύµπλοκο της κινάσης ΡΙ3 τύπου ΙΙΙ, η BEC-1 αλληλεπιδρά µε την κινάση VPS-

34, που κωδικοποιείται στο C. elegans από το γονίδιο let-512 ή vps-34 (Takacs-Vellai et al., 

2005). Απώλεια της λειτουργίας αυτού σε ζώα οµόζυγα για το αλληλόµορφο vps-34(h797) 

προκαλεί θνησιµότητα. Είναι ωστόσο δυνατή η διατήρηση στελεχών dpy-5(e61)vps-

34(h797)unc-13(e450);sDp2, που φέρουν το αλληλόµορφο άγριου τύπου για το vps-34 στην 

εξωχρωµοσωµική αλληλουχία sDp2. Η αλληλουχία αυτή δεν είναι σταθερή και χάνεται µε 

συγκεκριµένο ρυθµό κατά τη διαίρεση των κυττάρων. Προκύπτουν µε αυτόν τον τρόπο ζώα 

χωρίς την sDp2, που πεθαίνουν σε προνυµφική φάση της ανάπτυξής τους. Συγκρίθηκαν τα 

επίπεδα νέκρωσης µεταξύ απογόνων σταδίου L1 ζώων dpy-5(e61)vps-34(h797)unc-

13(e450);mec-4(d);sDp2 και στελεχών mec-4(d) και dpy-5(e61)unc-13(e450);mec-4(d). Το 

ποσοστό νέκρωσης στους απογόνους ατόµων dpy-5(e61)vps-34(h797)unc-13(e450);mec-

4(d);sDp2 ήταν µικρότερο από το αντίστοιχο ατόµων mec-4(d) αλλά µεγαλύτερο από αυτό 

ζώων dpy-5(e61)unc-13(e450);mec-4(d), µε τα οποία διαθέτουν κοινό γενετικό υπόβαθρο 

(Εικ. Γ3.I(v)). Η αδυναµία διάκρισης µεταξύ ζώων 1ου προνυµφικού σταδίου που φέρουν ή 

δε φέρουν το διπλασιασµό sDp2, καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συµπεράσµατος από αυτό το 

αποτέλεσµα. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ), συγκεκριµένα αυτοφαγικά γονίδια 

συµµετέχουν στην ωρίµανση των αυτοφαγοσωµάτων. Μελετήθηκε η επίδραση της 

µειωµένης έκφρασης των πρωτεϊνών ATGR-5, ATGR-7, LGG-1 και LGG-3 στη νέκρωση 

που επάγεται από το mec-4(d). RNAi για το lgg-3 δεν είχε καµία επίδραση, ενώ µείωση της 

έκφρασης του atgr-7 προκάλεσε πολύ µικρή καταστολή του κυτταρικού θανάτου σε στελέχη 

eri-1(mg366);mec-4(d) (Εικ. Γ3.IΙ(i)). Μικρή ήταν επίσης η προστατευτική δράση της 

καταστολής του γονιδίου atgr-5 σε στελέχη mec-4(d) και rrf-3(pk1426);mec-4(d) (Εικ. 

Γ3.IΙ(i)). Πιο σηµαντική ήταν η επίδραση της καταστολής του lgg-1, ιδιαίτερα στα 

ευαίσθητα για το RNAi γενετικά υπόβαθρα eri-1(mg366);mec-4(d), lin-35(n745);mec-4(d) 

και rrf-3(pk1426);mec-4(d), καθώς και σε στελέχη deg-3(d) (Εικ. Γ3.IΙ(ii)). Πειράµατα 

ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου σε νηµατώδεις που εξέφραζαν τη χίµαιρα 

LGG-1::GFP, έδειξαν άλλωστε ότι η απόδοσή της ήταν αρκετά υψηλή όσον αφορούσε στο 
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γονίδιο lgg-1 (Εικ. Γ3.IΙ(iii)). Μικροσκοπική παρατήρηση ζώων που έφεραν την 

εξωχρωµοσωµική αλληλουχία Ex[pmec-4MEC-4::GFP] οδήγησε στο συµπέρασµα ότι µείωση 

της λειτουργικότητας του lgg-1 µέσω του RNAi δεν επηρέασε την έκφραση του mec-4 και 

κατ’ επέκταση του τοξικού ερεθίσµατος (στη συγκεκριµένη περίπτωση της MEC-4(d)) (Εικ. 

Γ3.IΙ(iv)). 

 

Εικόνα Γ3.ΙΙ. Πρωτεΐνες που συµµετέχουν στην ωρίµανση των αυτοφαγοσωµάτων απαιτούνται για το 

νεκρωτικό θάνατο. (i) RNAi για τα γονίδια atgr-5, atgr-7 και lgg-3 σε νηµατώδεις που φέρουν το αλληλόµορφο 

mec-4(d). Χρησιµοποιήθηκαν επίσης ζώα µε µεταλλαγές, που αυξάνουν την ευαισθησία στο RNAi. (ii) Επίδραση 

της µείωσης της έκφρασης του lgg-1 στη νέκρωση που επάγεται από τα αλληλόµορφα mec-4(d) και deg-3(d). (iii) 

RNAi για το lgg-1 µειώνει σηµαντικά την έκφραση της χίµαιρας GFP::LGG-1 στους νευρώνες που εκφράζουν και 

το γονίδιο mec-4. (iv) Μείωση της δραστικότητας της LGG-1 δεν επηρεάζει την έκφραση και τη σταθερότητα της 

χίµαιρας MEC-4::GFP. 
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Διερευνήθηκε τέλος η εξάρτηση του νεκρωτικού θανάτου από τα µόρια ATGR-9 και 

ATGR-18, που συµµετέχουν στην ανάκτηση αυτοφαγικών πρωτεϊνών µετά την ολοκλήρωση 

του σχηµατισµού των αυτοφαγοσωµάτων, µε σκοπό την επαναχρησιµοποίησή τους. Ενώ η 

µείωση της έκφρασης της ATGR-9 κατέστειλε αµυδρά µόνο την καταστροφή νευρικών 

κυττάρων σε στελέχη rrf-3(pk1426);mec-4(d) (Εικ. Γ3.IΙΙ(i)), RNAi για το atgr-18 µείωσε 

σηµαντικά το ποσοστό θανάτου σε ζώα των στελεχών eri-1(mg366);mec-4, lin-

35(n745);mec-4 και deg-3(d) (Εικ. Γ3.IΙΙ(ii)). 

 

Εικόνα Γ3.ΙΙΙ. Παρεµπόδιση της ανάκτησης αυτοφαγικών πρωτεϊνών από ώριµα αυτοφαγοσώµατα 

αναστέλλει το νεκρωτικό θάνατο. (i) Ποσοστά νεκρωτικού θανάτου στελεχών mec-4(d) µετά από µείωση της 

έκφρασης του γονιδίου atgr-9. (ii) RNAi για το atgr-18 µειώνει τα επίπεδα νευροεκφυλισµού σε νηµατώδεις που 

εκφράζουν τα αλληλόµορφα mec-4(d) ή deg-3(d). 
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Το σύνολο των αποτελεσµάτων φανερώνει ότι συγκεκριµένα γονίδια που 

απαιτούνται για την επαγωγή της αυτοφαγίας, την έναρξη σχηµατισµού αυτοφαγικών 

κυστιδίων και την ωρίµανσή τους, καθώς και για την ανακύκλωση αυτοφαγικών πρωτεϊνών, 

συµβάλλουν στην επιτέλεση του νεκρωτικού θανάτου µετά από την επίδραση τοξικών 

ερεθισµάτων σε νηµατώδεις. 

 

Γ4. Χηµική αναστολή της αυτοφαγίας προστατεύει από το νεκρωτικό θάνατο 

Η χηµική ουσία µεθυλαδενίνη-3 (3-methyladenine ή 3-ΜΑ) αναστέλλει ειδικά τη 

δράση των φωσφατιδυλ-κινασών κι έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για την καταστολή της 

αυτοφαγίας (Codogno and Meijer, 2005; Seglen and Gordon, 1982). Αναστέλλοντας την 

ενεργότητα κινασών ΡΙ3 τύπου ΙΙΙ, παρεµποδίζει συγκεκριµένα το σχηµατισµό 

αυτοφαγοσωµάτων. Επώαση νηµατωδών σε συγκεντρώσεις 3-ΜΑ µεγαλύτερες των 10mM 

µείωσε το ποσοστό νευροεκφυλισµού σε στελέχη mec-4(d) και deg-3(d) (Εικ. Γ4(i)). Για να 

ελεγχθεί αν αυτό το αποτέλεσµα ήταν συνέπεια µείωσης της έκφρασης των επιπέδων του 

τοξικού ερεθίσµατος, µελετήθηκε η σχετική έκφραση, σταθερότητα και υποκυτταρική 

τοποθέτηση της πρωτεΐνης MEC-4. Μικροσκοπική παρατήρηση ζώων που έφεραν την 

αλληλουχία pmec-4MEC-4::GFP έδειξε ότι καµία από αυτές τις παραµέτρους δεν επηρεάστηκε 

κατά τη χορήγηση 3-ΜΑ σε νηµατώδεις (Εικ. Γ4(ii)). Η προστατευτική επίδραση της 3-ΜΑ 

αποτελεί µία ακόµα ένδειξη της συµµετοχής της αυτοφαγίας στη νεκρωτική καταστροφή 

κυττάρων. 

 

 

Εικόνα Γ4. Μείωση του νευροεκφυλισµού µετά από χηµική αναστολή της αυτοφαγίας. (i) ποσοστό 

νεκρωτικών πτωµάτων στο προνυµφικό στάδιο L1 στελεχών mec-4(d) και deg-3(d), µετά από επώαση σε διάλυµα 

µεθυλαδενίνης-3 (3-methyladenine ή 3-ΜΑ). (ii) Η χορήγηση 3-ΜΑ δεν επηρεάζει την έκφραση ή τη 

σταθερότητα της χίµαιρας MEC-4::GFP. 
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Γ5. Υπερέκφραση αυτοφαγικών πρωτεϊνών σε νηµατώδεις 

Τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν υποδεικνύουν ότι η διαδιακασία της αυτοφαγίας 

συµβάλλει στην καταστροφή των κυττάρων κατά τη νέκρωση. Σε µία αντίστροφη 

προσέγγιση, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί πρώτον, αν η επαγωγή αυτοφαγίας είναι ικανή 

να προκαλέσει νεκρωτικό θάνατο και δεύτερον, αν το ποσοστό νεκρωτικού θανάτου είναι 

υψηλότερο σε ζώα µε αυξηµένα επίπεδα αυτοφαγίας.  

Προκειµένου να ενεργοποιηθεί η αυτοφαγία σε νηµατώδεις υπερεκφράστηκαν οι 

αυτοφαγικές πρωτεΐνες BEC-1 ή LGG-1, που συµµετέχουν στην έναρξη σχηµατισµού και 

στην ωρίµανση των αυτοφαγοσωµάτων αντίστοιχα. Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι η 

υπερέκφραση της ορθόλογης της BEC-1, Beclin 1, είναι ικανή να προκαλέσει επαγωγή 

αυτοφαγίας σε καλλιέργειες κυττάρων (Liang et al., 1999). Στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής, η BEC-1 εκφράστηκε ειδικά στους έξι νευρώνες που αντιλαµβάνονται µηχανικά 

ερεθίσµατα υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-17 και σε σύνδεση µε GFP στο 

καρβοξυ-τελικό της άκρο. Ένθεση της αντίστοιχης νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε 

νηµατώδεις δεν ήταν επαρκής για να ενεργοποιήσει διαδικασίες νεκρωτικού θανάτου σε ζώα 

άγριου τύπου. Επιπλέον, δεν είχε καµία επίδραση στα επίπεδα νέκρωσης στο στέλεχος mec-

4(d) (Εικ. Γ5(ii)). Παρόµοιες ήταν οι συνέπειες της υπερέκφρασης της LGG-1 µέσω των 

πλασµιδιακών κατασκευών pmec-7GFP::LGG-1 και plgg-1DsRED::LGG-1 (Εικ. Γ5(iii) και (iv)). 

Σύµφωνα µε αυτές τις παρατηρήσεις, η επαγωγή της αυτοφαγίας δεν έχει επίπτωση στη 

νέκρωση. Εναλλακτικά, τα αποτελέσµατα είναι πιθανό να οφείλονται σε απώλεια της 

λειτουργικότητας των πρωτεϊνών BEC-1 και LGG-1 λόγω σύνδεσης τους µε τις φθορίζουσες 

πρωτεΐνες GFP ή DsRED, παρόλο που µικροσκοπικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι η 

υποκυτταρική τους τοποθέτηση είναι πιθανότατα σωστή. Τόσο η χίµαιρα BEC-1::GFP όσο 

και οι GFP::LGG-1 και DsRED::LGG-1 εντοπίστηκαν σε διάστικτα σηµεία στο 

κυτταρόπλασµα (Εικ. Γ5(i), Γ7(ii) και Γ8). Επιπλέον, υπερέκφραση της LGG-1 δεν έχει 

δειχθεί να προκαλεί ενεργοποίηση της αυτοφαγίας. Τέλος, ειδικά για την περίπτωση του 

προσδιορισµού της νέκρωσης σε στελέχη mec-4(d), έχει σηµασία το γεγονός ότι τόσο η BEC-

1 όσο και η LGG-1 εκφράστηκαν µέσω εξωχρωµοσωµικών αλληλουχιών. Αυτές δεν είναι 

σταθερές αλλά χάνονται κατά τις κυτταρικές διαιρέσεις, µε συνέπεια τη δηµιουργία 

µωσαϊκών ζώων, τα οποία πιθανά να µην εκφράζουν τις αντίστοιχες πρωτεΐνες στα κύτταρα 

που υφίστανται νέκρωση.  
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Εικόνα Γ5. Υπερέκφραση αυτοφαγικών πρωτεϊνών στο C. elegans. (i) Φωτογραφίες νευρώνων, που 

εκφράζουν τη χίµαιρα BEC-1::GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή pmec-17. Τόσο σε νηµατώδεις άγριου τύπου όσο 

και στο στέλεχος mec-4(d), η BEC-1::GFP εµφανίζει διάστικτη κατανοµή κυρίως στο κυτταρόπλασµα. (ii-iii) 

Επίπεδα νέκρωσης σε ζώα mec-4(d), που υπερεκφράζουν BEC-1::GFP (ii) και GFP::LGG-1 (iii). (iv) Αριθµός 

νευρώνων που επιβιώνουν ανά 100 ενήλικα ζώα φθοριζόντων στιγµάτων mec-4(d), τα οποία υπερεκφράζουν τη 

χιµαιρική πρωτεΐνη DsRED::LGG-1. Για να είναι δυνατή η ανίχνευση των κυττάρων που εκφράζουν την τοξική 

πρωτεΐνη MEC-4(d), χρησιµοποιήθηκαν στελέχη µε ενσωµατωµένη στο γονιδίωµα νουκλεοτιδική αλληλουχία για 

την έκφραση GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-4. 

 

Γ6. Διερεύνηση του ρόλου της κινάσης TOR κατά τη νέκρωση 

Η πρωτεΐνη TOR είναι µία συντηρηµένη κινάση σερίνης/θρεονίνης, που συµµετέχει 

στη διατήρηση της οµοιόστασης του κυττάρου και του οργανισµού, ρυθµίζοντας την 

πρωτεϊνοσύνθεση, τη µετακίνηση µεµβρανών και γενικότερα τις φυσιολογικές αποκρίσεις 

στη διαθεσιµότητα θρεπτικών. Αναστολή της δραστηριότητάς της µε χορήγηση ραπαµυκίνης 

προκαλεί ενεργοποίηση της αυτοφαγίας, καθώς η κινάση TOR αποτελεί αρνητικό ρυθµιστή 

αυτής της διαδικασίας (Larsen and Sulzer, 2002). 

Στο C. elegans η TOR κωδικοποιείται από το γονίδιο let-363, µεταλλαγές του οποίου 

οδηγούν σε παύση της ανάπτυξης στο 3ο προνυµφικό στάδιο ή σε θνησιµότητα. RNAi για το 

let-363 προκάλεσε πολύ µικρή αλλά στατιστικά σηµαντική καταστολή του νευροεκφυλισµού 

σε στελέχη mec-4(d) (Εικ. Γ6(i)). Επειδή η µέθοδος του RNAi δεν είναι τόσο 

αποτελεσµατική σε νευρικά κύτταρα, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα νέκρωσης σε στελέχη που 
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φέρουν το αλληλόµορφο h98 του let-363. Αν και το h98 είναι θνησιγόνο, µπορεί να 

διατηρηθεί σε στελέχη let-363(h98)dpy-5(e61)unc-13(e450)I;sDp2(I;f), όπου το 

αλληλόµορφο άγριου τύπου βρίσκεται στην εξωχρωµοσωµική αλληλουχία sDp2. 

Διαπιστώθηκε ότι µεταλλαγές που οδηγούν σε δυσλειτουργία της TOR, προστατεύουν 

σηµαντικά από το νεκρωτικό θάνατο, που επάγεται από το mec-4(d) (Εικ. Γ6(i)). Αυτή η 

προστασία έναντι της νέκρωσης δεν οφείλεται σε µείωση των επιπέδων της τοξικής 

πρωτεΐνης ΜΕC-4(d). Τόσο η έκφραση της GFP όσο και της χίµαιρας ΜΕC-4::GFP υπό τον 

υποκινητή του γονιδίου mec-4 φαίνονται να είναι φυσιολογικές σε ζώα οµόζυγα για το 

αλληλοµόρφο h98 (Εικ. Γ6(ii)).  

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα σχετικά µε το ρόλο της κινάσης TOR στη νέκρωση, 

αντικρούουν τις προηγούµενες ενδείξεις για συµβολή της αυτοφαγίας στην καταστροφή των 

κυττάρων. Εξάλλου, αν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, θα αναµενόταν ενίσχυση του 

κυτταρικού θανάτου σε περίπτωση δυσλειτουργίας της TOR. Στο κεφάλαιο της “Συζήτησης” 

γίνεται προσπάθεια να ερµηνευτεί αυτή η αντίφαση σε συνδυασµό και µε πρόσφατα 

δεδοµένα από άλλη ερευνητική οµάδα. 

 

Εικόνα Γ6. Ρόλος της κινάσης TOR στο νεκρωτικό θάνατο που επάγεται από την τοξική πρωτεΐνη MEC-

4(d). (i) Ποσοστό νεκρωτικών πτωµάτων σε νηµατώδεις 1ου προνυµφικού σταδίου , στους οποίους δυσλειτουργεί 

η κινάση TOR, είτε επειδή φέρουν το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο αυτής h98, είτε λόγω καταστολής της 

έκφρασής της µε RNAi. (ii) Έκφραση GFP σε σύνδεση ή µη µε την πρωτεΐνη MEC-4 υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή pmec-4 σε νηµατώδεις µε έλλειψη της κινάσης TOR. 
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Γ7. Ενεργοποίηση της αυτοφαγίας σε πρώιµα στάδια της νέκρωσης 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του ρόλου της αυτοφαγίας στη νέκρωση, 

χρησιµοποιήθηκαν επίσης κατάλληλοι δείκτες για τη µικροσκοπική παρακολούθηση αυτής 

της διαδικασίας σε ζωντανούς οργανισµούς in vivo. Η πρωτεΐνη Atg8 της ζύµης και η 

οµόλογη MAP-LC3 των θηλαστικών είναι οι µόνες που παραµένουν στα αυτοφαγικά 

κυστίδια µετά την ολοκλήρωση του σχηµατισµού τους κι έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως ως 

ειδικοί δείκτες αυτοφαγοσωµάτων (Chu, 2006; Kabeya et al., 2000). Η οµόλογη πρωτεΐνη 

LGG-1 έχει χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό στους νηµατώδεις (Roudier et al., 2005). 

Κατασκευάστηκε πλασµιδιακή αλληλουχία για την έκφραση της χιµαιρικής πρωτεΐνης 

GFP::LGG-1 υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου mec-7. Ο υποκινητής αυτός είναι 

ενεργός κυρίως στους έξι αισθητικούς νευρώνες που αντιλαµβάνονται µηχανικά ερεθίσµατα. 

Η εισαγωγή του πλασµιδίου σε νηµατώδεις πραγµατοποιήθηκε µε µικροενέσεις στις γονάδες 

ζώων άγριου τύπου, ενώ η µεταφορά της αλληλουχίας σε άλλα στελέχη επετεύχθει µέσω 

γενετικών διασταυρώσεων. 

Η πλασµιδιακή κατασκευή pmec-7GFP::LGG-1 εισήχθη αρχικά σε ζώα άγριου τύπου 

και σε στελέχη mec-4(d). Τα αυτοφαγοσώµατα είχαν τη µορφή φθοριζόντων στιγµάτων στο 

κυτταρόπλασµα κατά την παρατήρηση σε συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης (Εικ. Γ7(ii)). Οι 

νευρώνες νηµατωδών άγριου τύπου έφεραν µικρό αριθµό αυτοφαγοσωµάτων, συνήθως ένα ή 

κανένα (Εικ. Γ7(i) και (ii)). Αντίθετα, ο αριθµός των αυτοφαγοσωµάτων ήταν σηµαντικά 

αυξηµένος σε νευρώνες ζώων του στελέχους mec-4(d) κατά τα πρώιµα στάδια της νέκρωσης, 

πριν η µορφολογία του κυττάρου υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση. Ο αριθµός αυτός µειώθηκε 

σταδιακά, ώστε κύτταρα σε προχωρηµένα στάδια της διαδικασίας θανάτου είχαν σπάνια ένα 

και συνήθως κανένα αυτοφαγόσωµα. Για να διαπιστωθεί αν η αύξηση των 

αυτοφαγοσωµάτων στα αρχικά στάδια οφείλεται σε ενεργοποίηση της αυτοφαγίας ή απλά σε 

ελάττωση του ρυθµού αποδόµησής τους µέσω των λυσοσωµάτων, εισήχθη η κατασκευή pmec-

7GFP::LGG-1 σε στελέχη vha-12(n2915), µε δυσλειτουργική V-ΑΤΡάση. Στα ζώα αυτά δεν 

πραγµατοποιείται οξίνιση των λυσοσωµάτων, µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η σύντηξή 

τους µε αυτοφαγοσώµατα και τα τελευταία να παραµένουν στο κυτταρόπλασµα (Kawai et al., 

2007; Yamamoto et al., 1998). Δυσλειτουργία της V-ΑΤΡάσης δεν είχε σηµαντική επίδραση 

σε ζώα “άγριου τύπου” (Εικ. Γ7(i) και (ii)). Κατά συνέπεια, ο αυξηµένος αριθµός 

αυτοφαγοσωµάτων κατά τα πρώιµα στάδια της νέκρωσης σε στελέχη mec-4(d) οφείλεται 

µερικώς τουλάχιστον σε επαγωγή της αυτοφαγίας. Ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων 

έδειξε ότι η δυσλειτουργία της V-ΑΤΡάσης δεν επηρέασε τον αριθµό αυτοφαγικών κυστιδίων 

ούτε σε ζώα µε γενετικό υπόβαθρο mec-4(d) (Εικ. Γ7(i)). Στα πλαίσια του νεκρωτικού 

θανάτου συµβαίνει σταδιακή αποσταθεροποίηση των λυσοσωµάτων (βλέπε ενότητα Β2). 

Πιθανά αυτός είναι και ο λόγος που περαιτέρω δυσλειτουργία αυτών µέσω του υποµορφικού 
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άλλωστε αλληλοµόρφου n2915, δεν είχε καµία επίπτωση στην αυτοφαγία. Περιστασιακά 

ωστόσο παρατηρήθηκαν και ζώα vha-12(n2915)mec-4(d) µε υψηλό αριθµό αυτοφαγικών 

κυστιδίων σε προχωρηµένα στάδια της νέκρωσης (Εικ. Γ7(ii)). 

 

 

Εικόνα Γ7. Αύξηση του αριθµού των αυτοφαγοσωµάτων σε πρώιµα στάδια της νέκρωσης. (i) Αριθµός 

φθοριζόντων στιγµάτων ανά 100 νευρώνες ΡVM ή ΡLMs νηµατωδών που εκφράζουν τον ειδικό δείκτη 

αυτοφαγοσωµάτων GFP::LGG-1. Προσδιορίζεται το ποσοστό φθοριζόντων στιγµάτων-αυτοφαγοσωµάτων σε 

νευρικά κύτταρα ζώων άγριου τύπου, στελεχών mec-4(d) σε διαφορετικά στάδια της νέκρωσης και νηµατωδών µε 

δυσλειτουργική V-ΑΤΡάση λόγω έκφρασης του αλληλοµόρφου vha-12(n2915). (ii) Φωτογραφίες νευρώνων, που 

εκφράζουν το διαγονίδιο pmec-7GFP::LGG-1, σε συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης. Μικρός αριθµός 

αυτοφαγοσωµάτων (συνήθως ένα ή κανένα) ανιχνεύεται σε νευρώνες ζώων άγριου τύπου (a). Το κυτταρόπλασµα 

κυττάρων που εκφράζουν το αλληλόµορφο mec-4(d) και βρίσκονται σε πρώιµα στάδια νεκρωτικού θανάτου, 

εµφανίζει αυξηµένο αριθµό αυτοφαγοσωµάτων (b). Μειώνονται όµως σε πιο προχωρηµένα στάδια της νέκρωσης, 

καθώς τα εκφυλιζόµενα κύτταρα διογκώνονται (c, d). Το πρότυπο κατανοµής των αυτοφαγοσωµάτων είναι γενικά 

παρόµοιο σε νηµατώδεις µε δυσλειτουργική V-ΑΤΡάση (e, f). Περιστασιακά ωστόσο παρατηρούνται νευρώνες 

που διατηρούν υψηλό αριθµό αυτοφαγικών κυστιδίων σε ενδιάµεσα και προχωρηµένα στάδια εκφυλισµού (g, h). 

Οι λευκές γραµµές αντιπροσωπεύουν µήκος περίπου 2µm. 
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Γ8. Διερεύνηση της συσχέτισης µεταξύ αυτοφαγίας και νέκρωσης σε στελέχη cup-

5(ar465) 

Όπως παρουσιάστηκε προηγουµένως (Εικ. Β1), τα επίπεδα νεκρωτικού θανάτου 

αυξάνονται σε νηµατώδεις που εκφράζουν το αλληλόµορφο cup-5(ar465). Τα έµβρυα αυτών 

των ζώων παρουσιάζουν επίσης ελαφρώς αυξηµένο αριθµό αυτοφαγοσωµάτων, γεγονός που 

οφείλεται πιθανότατα σε ενεργοποίηση της αυτοφαγικής διαδικασίας (Schaheen et al., 2006). 

Προκειµένου να διερευνηθεί αν η ενίσχυση της νέκρωσης σε στελέχη cup-5(ar465);mec-4(d) 

σχετίζεται µε την αύξηση των επιπέδων αυτοφαγίας, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης pmec-

7GFP::LGG-1, για να ελεγχθεί αν το αλληλόµορφο ar465 επηρεάζει τον αριθµό 

αυτοφαγοσωµάτων ειδικά στους αισθητικούς νευρώνες που εκφράζουν την πρωτεΐνη MEC-4. 

Δε διαπιστώθηκε όµως διαφορά µεταξύ νηµατωδών του στελέχους cup-5(ar465) και ζώων 

άγριου τύπου (Εικ. Γ8). Αν και αυτή η παρατήρηση θα µπορούσε να υποδηλώνει ότι η 

αύξηση του νεκρωτικού θανάτου από το αλληλόµορφο ar465 δεν αποδίδεται στην αύξηση 

των επιπέδων αυτοφαγίας στους νευρώνες που υφίσταται νέκρωση, η εξαγωγή ασφαλούς 

συµπεράσµατος παρεµποδίζεται από την έλλειψη κατάλληλου “µάρτυρα”. Οι νηµατώδεις 

άγριου τύπου (“wild type”), που χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες στο συγκεκριµένο πείραµα, 

δεν έφεραν την ενσωµατωµένη αλληλουχία arIs37[Pmyo-3::GFP]I, η οποία υπάρχει στο 

γενετικό υπόβαθρο του στελέχους cup-5(ar465)III. Επιπλέον, για τη δηµιουργία ζώων cup-

5(ar465)III;Ex[pmec-7GFP::LGG-1] χρησιµοποιήθηκαν στελέχη µε γονότυπο arIs37[Pmyo-

3::GFP]I;cup-5(ar465)III;dpy-20(e1282)IV και δεν ελέγχθηκε η παρουσία ή απουσία του 

αλληλοµόρφου dpy-20(e1282) από τα τελικά στελέχη arIs37[Pmyo-3::GFP]I;cup-

5(ar465)III;Ex[pmec-7GFP::LGG-1]. Τόσο η έκφραση της αλληλουχίας arIs37[Pmyo-

3::GFP]I όσο και η παρουσία του αλληλοµόρφου dpy-20(e1282) είναι πιθανό να επηρεάζουν 

τα επίπεδα αυτοφαγίας. 

 

Εικόνα Γ8. Προσδιορισµός του αριθµού αυτοφαγοσωµάτων σε νευρώνες ζώων που εκφράζουν το 

αλληλόµορφο cup-5(ar465). Ο αριθµός των αυτοφαγοσωµάτων είναι παρόµοιος σε αισθητικούς νευρώνες PLM 

ζώων άγριου τύπου και στελεχών cup-5(ar465). 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 118 - 

Γ9. Κατανοµή των αυτοφαγοσωµάτων κατά τη νέκρωση  

Για την παρακολούθηση της κατανοµής των αυτοφαγοσωµάτων κατά την εξέλιξη 

του νεκρωτικού θανάτου και τη συσχέτιση αυτών µε άλλα ενδοκυτταρικά οργανίδια 

χρησιµοποιήθηκε η πλασµιδιακή κατασκευή plgg-1DsRED::LGG-1. Η κατασκευή αυτή 

εισήχθη σε στελέχη που συνθέτουν τη χίµαιρα ΜΕC-4::GFP υπό τον υποκινητή του γονιδίου 

mec-4, ώστε να καταστεί δυνατή η ανίχνευση των νευρώνων που νεκρώνονται. Παρατήρηση 

ζώων άγριου τύπου επιβεβαίωσε το µικρό αριθµό αυτοφαγοσωµάτων στα νευρικά τους 

κύτταρα (Εικ. Γ9(i)). Λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν κατέστη δυνατή η παρατήρηση πολύ 

πρώιµων σταδίων νέκρωσης, στα οποία προηγουµένως είχε διαπιστωθεί αύξηση των 

αυτοφαγοσωµάτων. Ωστόσο, διεξοδική παρατήρηση ενδιάµεσων και προχωρηµένων σταδίων 

κυτταρικής καταστροφής σε στελέχη mec-4(d), έδειξε ότι τα αυτοφαγοσώµατα κατά τη 

νέκρωση τείνουν να συσσωρεύονται γύρω από το διογκωµένο πυρήνα του κυττάρου (Εικ. 

Γ9(i)). Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις διαπιστώθηκε σύντηξη αυτοφαγοσωµάτων στην 

περιφέρεια του πυρήνα, ειδικά σε πολύ προχωρηµένα στάδια κυτταρικού θανάτου. Στη θέση 

αυτή παρουσίασαν περιστασιακά µερικό ή ολικό συνεντοπισµό µε λυσοσώµατα και 

µιτοχόνδρια (Εικ. Γ9(ii)), ο οποίος θεωρείται αναµενόµενος δεδοµένης αφενός της 

φυσιολογικής σύντηξης αυτοφαγοσωµάτων µε λυσοσώµατα και αφετέρου της φυσιολογικής 

αποδόµησης µιτοχονδρίων µέσω της αυτοφαγίας. Η ανίχνευση λυσοσωµάτων και 

µιτοχονδρίων έγινε σε ζώα, που εξέφραζαν τους δείκτες LMP-1::GFP και mitoGFP 

αντίστοιχα, ταυτόχρονα µε το δείκτη αυτοφαγοσωµάτων DsRED::LGG-1. Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις συµφωνούν µε αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, σχετικά µε 

την κατανοµή των λυσοσωµάτων κατά τη νέκρωση (Εικ. Β2(ii)). Επιπλέον, φανερώνουν ότι 

η τάση µετατόπισης στην περιφέρεια του πυρήνα κατά το νεκρωτικό θάνατο είναι µάλλον 

κοινή για διαφορετικά µεµβρανικά οργανίδια.  
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Εικόνα Γ9. Κατανοµή αυτοφαγοσωµάτων και άλλων ενδοκυτταρικών οργανιδίων κατά τη διάρκεια της 

νέκρωσης. (i) Κατανοµή αυτοφαγοσωµάτων σε νευρώνες ζώων άγριου τύπου και στελεχών mec-4(d), που 

βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εκφυλισµού. Για την ανίχνευση αυτοφαγοσωµάτων χρησιµοποιήθηκε το 

διαγονίδιο plgg-1DsRED::LGG-1. Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο εντοπισµός των νευρικών κυττάρων, που 

εκφράζουν το mec-4, χρησιµοποιήθηκαν νηµατώδεις που συνθέτουν GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή αυτού 

του γονιδίου. (ii) Συσχέτιση της κατανοµής των αυτοφαγοσωµάτων µε την κατανοµή λυσοσωµάτων και 

µιτοχονδρίων σε νευρικά κύτταρα νηµατωδών άγριου τύπου και νευρώνες ζώων mec-4(d) κατά την εξέλιξη του 

νεκρωτικού θανάτου. Ως δείκτης λυσοσωµάτων χρησιµοποιήθηκε η χίµαιρα LMP-1::GFP, ενώ για την ανίχνευση 

µιτοχονδρίων χρησιµοποιήθηκε GFP σε σύνδεση µε µία αλληλουχία στόχευσης σε µιτοχόνδρια (mitoGFP). Και οι 

δύο εκφράστηκαν ειδικά στους νευρώνες που εκφράζουν την πρωτεΐνη MEC-4. 
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Γ10. Συνεργασία της αυτοφαγίας µε το µονοπάτι καλπαϊνών-καθεψινών στα πλαίσια του 

νεκρωτικού θανάτου 

Τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα δείχνουν ότι η διαδικασία της 

αυτοφαγίας ενεργοποιείται κατά τα αρχικά στάδια του νεκρωτικού θανάτου, συµβάλλοντας 

στην καταστροφή του κυττάρου. Επόµενος στόχος λοιπόν ήταν η συσχέτιση της δράσης της 

µε γνωστούς παράγοντες της νέκρωσης σε νηµατώδεις, όπως οι καλπαΐνες και το σύστηµα 

των λυσοσωµάτων. 

Όπως περιγράφηκε προηγουµένως, η δυσλειτουργία αυτοφαγικών πρωτεϊνών 

καταστέλλει τη νέκρωση σε στελέχη deg-3(d) (Εικ. Γ1(vi)). Δεδοµένου ότι αυτοί οι 

νηµατώδεις εκφράζουν υπερενεργά κανάλια ασβεστίου, η συγκεκριµένη παρατήρηση 

αποτελεί ένδειξη ότι η αυτοφαγία συµµετέχει στην κυτταρική καταστροφή σε στάδιο, που 

έπεται της αύξησης των επιπέδων ενδοκυτταρικού ασβεστίου. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί 

αυτή η υπόθεση έγινε προσπάθεια να µελετηθούν οι συνέπειες παρεµπόδισης της αυτοφαγίας 

µετά από χορήγηση της χηµικής ουσίας thapsigargin. Η thapsigargin προκαλεί νεκρωτικό 

θάνατο, προωθώντας την έξοδο ασβεστίου από το ενδοπλασµατικό δίκτυο. Ωστόσο, υπήρξαν 

τεχνικές δυσκολίες στην επιτέλεση αυτού του πειράµατος. Εναλλακτικά, διερευνήθηκαν η 

επιπτώσεις µείωσης της αυτοφαγίας σε ζώα µε δυσλειτουργικές καλπαΐνες. Αυτές οι 

πρωτεάσες άλλωστε υπερενεργοποιούνται κατά τη νέκρωση εξαιτίας των υψηλών 

συγκεντρώσεων κυτταροπλασµατικού ασβεστίου. Χρησιµοποιήθηκε αρχικά το στέλεχος clp-

1(tm858). Το αλληλόµορφο tm858 δεν είχε καµία επιπλέον επίδραση στην καταστολή της 

νέκρωσης στελεχών mec-4(d) από το αλληλόµορφο unc-51(e369) ή µετά από RNAi για το 

γονίδιο lgg-1 (Εικ. Γ10(i)). Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα µετά από RNAi για το clp-1 σε 

διπλά µεταλλαγµένα στελέχη unc-51(e369);mec-4(d) ή unc-51(e1189);mec-4(d) (Εικ. Γ9(ii)). 

Επειδή τόσο η µεταλλαγή clp-1(tm858) όσο και το RNAi για το clp-1 είχαν καθεαυτά µικρή 

επίδραση στο νευροεκφυλισµό (Εικ. Γ10(i) και (ii)), έγινε προσπάθεια να ενισχυθεί η 

δυσλειτουργία της CLP-1 αφενός µε χρήση του ευαίσθητου στο RNAi γενετικού υποβάθρου 

lin-35(n745) και αφετέρου, µε RNAi για το clp-1 σε στελέχη clp-1(tm858). Ούτε αυτοί οι 

χειρισµοί ωστόσο επηρέασαν το ποσοστό κυτταρικού θανάτου σε ζώα µε µειωµένη έκφραση 

του lgg-1 και σε στελέχη unc-51(e369);mec-4(d) αντίστοιχα (Εικ. Γ10(iii)). Το σύνολο των 

αποτελεσµάτων δείχνει ότι η αυτοφαγία ενεργοποιείται µετά από την άνοδο του 

ενδοκυτταρικού ασβεστίου κατά τη νέκρωση και δρα στο ίδιο µονοπάτι µε τις καλπαΐνες. Το 

συµπέρασµα αυτό συµφωνεί µε πειραµατικά δεδοµένα που συσχετίζουν την επαγωγή  

αυτοφαγίας µε την κυτταροπλασµατική συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου (Inbal et al., 2002). 

Η συσχέτιση της αυτοφαγίας µε το λυσοσωµικό σύστηµα κατά τη νέκρωση είναι 

αναµενόµενη, δεδοµένης της εξάρτησης της αυτοφαγικής διαδικασίας από τα λυσοσώµατα, 

προκειµένου να αποδοµηθεί το περιεχόµενο των αυτοφαγοσωµάτων. Ο ρόλος των V-
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ΑΤΡασών στη νέκρωση έχει ήδη συζητηθεί στην ενότητα Α. Οι αντλίες αυτές απαιτούνται 

για την οξίνιση και κατ΄ επέκταση τη λειτουργικότητα των λυσοσωµάτων (Nishi and Forgac, 

2002). Ταυτόχρονη µείωση της δράσης των V-ΑΤΡασών και της αυτοφαγίας, µε RNAi για το 

γονίδιο vha-2 σε νηµατώδεις unc-51(e369);mec-4(d), ή RNAi για το lgg-1 σε στελέχη vha-

12(n2915)mec-4(d), πρόσφερε µεγαλύτερη προστασία έναντι του νευροεκφυλισµού σε 

σύγκριση µε τη µεµονωµένη δυσλειτουργία V-ΑΤΡασών ή αυτοφαγίας (Εικ. Γ10(iv)). 

Παρόµοιες πειραµατικές προσεγγίσεις για τη µείωση της έκφρασης του γονιδίου vha-2 σε 

ζώα unc-51(e1189);mec-4(d), είτε για την καταστολή της έκφρασης του vha-12 σε στελέχη 

µε µεταλλαγές στο unc-51 οδήγησαν σε µεγάλο βαθµό στειρότητας ή εµβρυϊκής 

θνησιµότητας, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο προσδιορισµός των επιπέδων 

νέκρωσης. Τα προηγούµενα δεδοµένα ωστόσο υποδεικνύουν συνεργασία µεταξύ αυτοφαγίας 

και λυσοσωµάτων για την καταστροφή των κυττάρων.  

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει επίσης την εξάρτηση της νέκρωσης από τη 

λειτουργία πρωτεασών ασπαρτικού, όπως οι υδρολάσες ASP-3 και ASP-4 που δρουν κυρίως 

σε λυσοσώµατα (Syntichaki et al., 2002). Η µεταλλαγή cad-1(j1) προκαλεί µείωση της 

δραστικότητας καθεψινών κατά 90% και δρα προστατευτικά σε στελέχη mec-4(d) 

(Syntichaki et al., 2002). Προσπάθεια εισαγωγής του αλληλοµόρφου unc-51(e369) σε 

νηµατώδεις που έφεραν την µεταλλαγή cad-1(j1), προκάλεσε θνησιµότητα. Για το λόγο αυτό, 

καταστολή της αυτοφαγίας σε στελέχη cad-1(j1);mec-4(d), πραγµατοποιήθηκε µέσω 

χορήγησης 3-ΜΑ ή µε RNAi για το lgg-1 και διαπιστώθηκε περαιτέρω µείωση στο ποσοστό 

του νευροεκφυλισµού (Εικ. Γ10(v)). Αντίθετα, RNAi για το γονίδιο asp-4 δεν είχε καµία 

επίδραση σε στελέχη unc-51(e369);mec-4(d) ή στα ευαίσθητα στελέχη lin-35(n745);mec-

4(d), στα οποία παράλληλα µειώθηκε η έκφραση της LGG-1 (Εικ. Γ10(vi)). Ωστόσο, το 

αποτέλεσµα αυτό οφείλεται πιθανότατα σε αποτυχία ελάττωσης των επιπέδων έκφρασης της 

ASP-4, δεδοµένου ότι, σε αντίθεση µε προηγούµενες µελέτες ((Syntichaki et al., 2002), Εικ. 

Α4), RNAi για το asp-4 στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν πρόσφερε σηµαντική προστασία 

σε νευρώνες ζώων mec-4(d) (Εικ. Γ10(vi)). Το σύνολο των παρατηρήσεων επιβεβαιώνουν 

την προηγούµενη υπόθεση ότι η αυτοφαγία συνεργάζεται µε το λυσοσωµικό πρωτεολυτικό 

σύστηµα για την επιτέλεση του νεκρωτικού θανάτου. 
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Εικόνα Γ10. Η αυτοφαγία συµβάλλει στο νεκρωτικό θάνατο σε συνεργασία µε το πρωτεολυτικό 

λυσοσωµικό σύστηµα. (i-iii) Μείωση της ενεργότητας της καλπαΐνης CLP-1 µέσω έκφρασης του αλληλοµόρφου 

tm858 (i), RNAi για το clp-1 (ii, iii) ή συνδυασµού αυτών (iii), δεν έχει καµία επιπλέον επίδραση στα επίπεδα 

κυτταρικού θανάτου στελεχών mec-4(d), στα οποία η διαδικασία της αυτοφαγίας είναι ελαττωµατική. (iv) 

Καταστολή της λειτουργίας των V-ΑΤΡασών ενισχύει την επιβίωση νευρικών κυττάρων σε στελέχη unc-

51(e369);mec-4(d) και ζώα mec-4(d), που έχουν υποστεί RNAi για το lgg-1. (v) Η καταστολή της νέκρωσης σε 

στελέχη cad-1(j1), που διαθέτουν χαµηλή ενεργότητα πρωτεασών ασπαρτικού, ενισχύεται ακόµη περισσότερο µε 

ταυτόχρονη παρεµπόδιση της αυτοφαγίας. (vi) Ποσοστά νευροεκφυλισµού µετά από RNAi για το γονίδιο asp-4 

σε νηµατώδεις mec-4(d), που διαθέτουν ελαττωµατικούς µηχανισµούς αυτοφαγίας. 
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Α. Η Οµοιόσταση του pH στο Νεκρωτικό Θάνατο 

Τα δεδοµένα που ελήφθησαν στα πλαίσια της διερεύνησης του ρόλου της 

οµοιόστασης του pH κατά τη νέκρωση οδήγησαν στις εξής διαπιστώσεις: 

α) η λειτουργία των κυστιδιακών αντλιών πρωτονίων (V-ΑΤΡασών) είναι γενικά απαραίτητη 

για το θάνατο των κυττάρων ή του οργανισµού µετά από νεκρωτικά ερεθίσµατα (Εικ. Α1),  

β) αύξηση του pH όξινων ενδοκυτταρικών οργανιδίων, λόγω δυσλειτουργίας των V-

ΑΤΡασών ή µετά από επίδραση ασθενών βάσεων, προστατεύει έναντι της νέκρωσης (Εικ. 

Α1, Α2 και Α3), 

γ) ο νεκρωτικός νευροεκφυλισµός συνοδεύεται από οξίνιση του κυτταροπλάσµατος των 

εκφυλιζόµενων κυττάρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι V-ΑΤΡάσες είναι λειτουργικές (Εικ. 

Α3) και 

δ) οι V-ΑΤΡάσες συνεργάζονται µε πρωτεολυτικούς µηχανισµούς των κυττάρων, για να 

συµβάλλουν στην καταστροφή που έπεται της ανόδου των επιπέδων του 

κυτταροπλασµατικού ασβεστίου και της επακόλουθης ενεργοποίησης καλπαϊνών (Εικ. Α4). 

Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να ερµηνευτούν αυτά τα 

αποτελέσµατα και να συσχετισθούν µε ανάλογα ευρήµατα στο ίδιο ή σε διαφορετικά 

πειραµατικά συστήµατα, καθώς και να αναλυθεί η φυσιολογική τους σηµασία. 

 

Α1. Απορρύθµιση της οµοιόστασης του pH κατά τη νέκρωση 

Η οξίνιση του κυτταροπλάσµατος που παρατηρήθηκε σε εκφυλιζόµενα κύτταρα (Εικ. 

Α3) αποτελεί ένδειξη της απορρύθµισης της οµοιόστασης του pH κατά τη διάρκεια του 

νεκρωτικού θανάτου. Η ιοντική ανισορροπία, που δηµιουργείται κατά τη νέκρωση µε την 

υπερβολική αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυτταρικού ασβεστίου και πιθανά άλλων 

ιόντων (π.χ. Νa+), προκαλεί έντονα ωσµωτικά φαινόµενα στο εσωτερικό των κυττάρων 

(Sattler and Tymianski, 2000). Εκτός από την διόγκωση των τελευταίων, είναι πιθανό ότι το 

επερχόµενο ωσµωτικό σοκ διαταράσσει τις συγκεντρώσεις ρυθµιστικών µορίων του 

κυτταροπλάσµατος (Η3ΡΟ4, CO2, αµινοξέα, γαλακτικό, οξικό και κιτρικό οξύ), µε 

αποτέλεσµα να χάνουν τη ρυθµιστική τους ικανότητα.  

Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι αναγκαία συνθήκη, προκειµένου να µειωθεί το 

ενδοκυτταρικό pH και να επέλθει κυτταρικός θάνατος, αποτελεί η φυσιολογική δράση των 

V-ΑΤΡασών (Εικ. Α3 και Α1). Οι V-ΑΤΡάσες είναι αντλίες, υπεύθυνες για τη µετακίνηση 

πρωτονίων προς τον εξωκυττάριο χώρο ή το εσωτερικό ενδοκυτταρικών οργανιδίων (Stevens 

and Forgac, 1997). Στη λειτουργία τους στηρίζεται η οξίνιση των λυσοσωµάτων, ώστε να 
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δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για τη δράση υδρολυτικών ενζύµων. Η διατάραξη 

αυτών των συνθηκών µε τη χορήγηση των ασθενών βάσεων ΝΗ4Cl και acridine orange, 

οδήγησε σε µείωση των επιπέδων νευροεκφυλισµού (Εικ. Α2). Φαίνεται λοιπόν ότι η 

ανάπτυξη όξινων συνθηκών στον αυλό των λυσοσωµάτων είναι σηµαντική τόσο για τη 

µείωση του κυτταροπλασµατικού pH όσο και για την καταστροφή, που επάγεται από 

νεκρωτικά ερεθίσµατα.  

Μελέτες σε νευρώνες ιπποκάµπου πρωτευόντων, οι οποίοι υφίστανται ισχαιµικά 

επεισόδια, έχουν δείξει ότι η επακόλουθη άνοδος της συγκέντρωσης του ενδοκυτταρικού 

ασβεστίου προκαλεί ενεργοποίηση καλπαϊνών (Yamashima, 2000). Oι καλπαΐνες είναι 

πρωτεάσες κυστεΐνης που ενεργοποιούνται φυσιολογικά από ιόντα ασβεστίου (Goll et al., 

2003; Sorimachi and Suzuki, 2001). Η σηµασία τους στο νεκρωτικό θάνατο έχει δειχθεί 

επίσης σε νηµατώδεις (Syntichaki et al., 2002). Σε πρωτεύοντα εντοπίστηκαν ενεργοποιηµένα 

µόρια καλπαϊνών σε µεµβράνες διερρηγµένων λυσοσωµάτων (Yamashima, 2000; 

Yamashima et al., 2003). Διατυπώθηκε έτσι η υπόθεση ότι οι καλπαΐνες συµβάλλουν µε τη 

δράση τους στην καταστροφή αυτών των οργανιδίων. Αποσταθεροποίηση των λυσοσωµάτων 

παρατηρήθηκε και σε νηµατώδεις (Εικ. Β2 και Β4). Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά 

τη νέκρωση οι V-ΑΤΡάσες δρουν στο ίδιο µονοπάτι µε τις καλπαΐνες (Εικ. Α4(i)). 

Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεδοµένων, θα µπορούσε να προταθεί ένα µοντέλο 

σύµφωνα µε το οποίο η οξίνιση του κυτταροπλάσµατος κατά τη νέκρωση οφείλεται στη 

διάρρηξη όξινων οργανιδίων, όπως τα λυσοσώµατα (Εικ. 20). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, 

οι V-ΑΤΡάσες δρουν µεταφέροντας πρωτόνια στο εσωτερικό λυσοσωµάτων, ώστε να 

επιτυγχάνεται το µέγιστο της δράσης των περιεχόµενων ενζύµων. Η έναρξη της νεκρωτικής 

διαδικασίας πυροδοτεί µία σειρά γεγονότων (για παράδειγµα υπερενεργοποίηση καλπαϊνών 

και παραγωγή ROS), που µεταξύ άλλων προκαλούν παρατεταµένη αποσταθεροποίηση 

λυσοσωµικών µεµβρανών και έκλυση των συσσωρευµένων πρωτονίων. Δηµιουργούνται έτσι 

µικροπεριβάλλοντα υψηλής οξύτητας γύρω από κάθε κατεστραµµένο λυσόσωµα, τα οποία θα 

µπορούσαν να επηρεάσουν το pH ολόκληρου του κυττάρου σε προχωρηµένα στάδια ή υπό 

τις ακραίες συνθήκες, που προκαλούν νέκρωση. 

Η επαγωγή νεκρωτικού και γενικότερα µη αποπτωτικού θανάτου έχει συσχετιστεί 

επίσης µε ενδοκυτταρική οξίνιση σε καλλιέργειες ουδετερόφιλων και κοκκιωδών κυττάρων 

(Coakley et al., 2002; Schneider et al., 2004). Εκτός από τη δράση των V-ΑΤΡασών στην 

πρώτη περίπτωση, στα συγκεκριµένα µοντέλα παίζει ρόλο και η λειτουργία των καναλιών 

ΝΗΕ. Ενεργοποίηση αυτών των αντλιών έχει αναφερθεί κατά την ισχαιµία και οδηγεί σε 

αύξηση της συγκέντρωσης του κυτταροπλασµατικού νατρίου και δευτερογενώς των επιπέδων 

ενδοκυτταρικού Ca2+ (Luo et al., 2005). RNAi για τη µείωση της έκφρασης των ορθόλογων 

πρωτεϊνών των νηµατωδών ΝΗΧ δεν είχε ωστόσο σαφή επίδραση στη νέκρωση στο C. 
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elegans (Εικ. Α5(i) και (ii)). Είναι πιθανό ότι ο συγκεκριµένος οµοιοστατικός µηχανισµός 

ρύθµισης του pH δεν επηρεάζει σηµαντικά το νευροεκφυλισµό σε νηµατώδεις. Εναλλακτικά, 

τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να οφείλονται σε ανεπαρκή αποτελεσµατικότητα της 

τεχνικής που χρησιµοποιήθηκε (RNAi), η οποία άλλωστε έχει συνήθως χαµηλή απόδοση σε 

νευρικά κύτταρα. Παρόµοια µπορεί να ερµηνευτεί και το αποτελέσµα της στόχευσης του 

γονιδίου pmr-1, που κωδικοποιεί µία ΑΤΡάση-µεταφορέα κατιόντων τύπου Ρ (Εικ. Α5(iii)). 

 

 

Εικόνα 20. Μοντέλο για το ρόλο της οµοιόστασης του pH στη νέκρωση. 

 

Α2. Η σηµασία της µείωσης του pH στο νευροεκφυλισµό 

Η µείωση του pH αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό ποικίλων παθολογικών 

καταστάσεων του ανθρώπου. Όξινες συνθήκες αναπτύσσονται στον εγκέφαλο σε 

καταστάσεις έντονου ή παρατεταµένου στρες, όπως κατά την παύση της αναπνοής, την 

ταυτόχρονη δυσλειτουργία πολλών οργάνων και την κωµατώδη κατάσταση (Li et al., 2004). 

Η οµοιόσταση του pH διαταράσσεται ακόµα µετά από σοβαρούς τραυµατισµούς στην 

περιοχή της κεφαλής, αιµορραγίες στο υπαραχνοειδή χώρο και γενικότερη µείωση της 

οµαλής κυκλοφορίας του αίµατος στον εγκέφαλο (Clausen et al., 2005; Ding et al., 2000). 

Κατά την ισχαιµία, οξίνιση συµβαίνει τόσο εξωκυτταρικά όσο και στο εσωτερικό των 

κυττάρων (Kristian, 2004). Αποδίδεται κυρίως στην παραγωγή γαλακτικού οξέος µέσω 

διαδικασιών γλυκόλυσης, η οποία χρησιµοποιείται ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, επειδή η 
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χαµηλή πίεση οξυγόνου δρα περιοριστικά για τη λειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας και 

της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στα µιτοχόνδρια.  

Μελέτες σε καλλιέργειες τοµών ιπποκάµπου έχουν δείξει ότι ήπια µείωση του pH, 

περίπου στο 6.6-6.0, είναι ικανή να προκαλέσει καταστροφή νευρώνων (Ding et al., 2000; 

Xiang et al., 2004). Νέκρωση παρατηρείται πολύ νωρίς µετά την επίδραση του ερεθίσµατος, 

ενώ απόπτωση σε µετέπειτα στάδια (Ding et al., 2000). Υπό συνθήκες έντονης µείωσης του 

pH, όπως σε υπεργλυκαιµία ή υπερκάπνια (υπερβολική αύξηση της πίεσης CΟ2), η 

καταστροφή εγκεφαλικών ιστών είναι πιο εκτεταµένη και νεκρωτικό θάνατο υφίστανται όχι 

µόνο οι νευρώνες αλλά και κύτταρα γλοίας, καθώς και κύτταρα του ενδοθηλίου των αγγείων 

(Katsura et al., 1994; Kristian, 2004; Pirchl et al., 2006). Διερεύνηση των µηχανισµών 

τοξικότητας λόγω υψηλής οξύτητας “ενοχοποιεί” τα κανάλια ASICs (Acid-Sensing Ion 

Channels), που ενεργοποιούνται κυρίως από πρωτόνια. Η ευαισθησία τους εποµένως 

αυξάνεται στο όξινο περιβάλλον, το οποίο επικρατεί ιδιαίτερα στην περιφέρεια ισχαιµικών 

επεισοδίων (Culmsee and Krieglstein, 2007). Όσα κανάλια φέρουν την υποµονάδα ASIC1a 

είναι διαπερατά σε ιόντα ασβεστίου. Η ενεργοποίησή τους λοιπόν τόσο υπό όξινες συνθήκες 

όσο και δευτερογενώς µέσω της κινάσης CaΜΚΙΙ (Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein 

Kinase II) µετά από υπερδιέγερση των υποδοχέων γλουταµικού ΝΜDΑ, εντείνει την αύξηση 

του κυτταροπλασµατικού ασβεστίου και κατ’ επέκταση της κυτταροτοξικότητας 

(Yermolaieva et al., 2004). Ο καταστροφικός τους ρόλος επιβεβαιώνεται από την 

προστατευτική επίδραση της φαρµακευτικής αναστολής αυτών µετά από εγκεφαλικά 

επεισόδια (Simon and Xiong, 2006).  

Αν και η λειτουργία των καναλιών ASICs προσφέρει µία ερµηνεία για την 

τοξικότητα που επέρχεται λόγω οξίνισης του εξωκυττάριου χώρου, δεν εξηγεί τις 

καταστροφικές επιπτώσεις της µείωσης του κυτταροπλασµατικού pH. Σχετικές πληροφορίες 

έχουν προκύψει από µελέτες βλαβών του µυοκαρδίου υπό συνθήκες υποξίας. Η επακόλουθη 

οξίνιση των καρδιακών µυϊκών κυττάρων επάγει την καταστροφή τους αφενός µέσω 

ενεργοποίησης της κινάσης p38 MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) και αφετέρου, 

προκαλώντας µετατόπιση του προ-αποπτωτικού παράγοντα ΒΝΙΡ3 στη µεβράνη των 

µιτοχονδρίων (Graham et al., 2004; Zheng et al., 2005). Άµεση συνέπεια αυτού είναι η 

αποσταθεροποίηση των µιτοχονδρίων και η ενεργοποίηση ενός µηχανισµού θανάτου, που 

όµως δεν εξαρτάται από κασπάσες, αλλά περιλαµβάνει ενεργοποίηση της αυτοφαγίας, 

σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες σε εµβρυϊκούς ηπατικούς ιστούς ποντικών και σε 

καλλιέργειες κυττάρων θηλαστικών (Tracy et. al., 2007). Μελέτες του νεκρωτικού 

εκφυλισµού στο C. elegans έδειξαν ότι η παρεµπόδιση της δράσης µορίων, που ευθύνονται 

για τη µείωση του ενδοκυτταρικού pH στο συγκεκριµένο σύστηµα, ενισχύει την 

προστατευτική επίδραση που έχει η καταστολή καθεψινών (Εικ. Α4(ii)). Δεδοµένου ότι η 
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µέγιστη ενεργότητα υδρολασών, όπως οι πρωτεάσες ασπαρτικού, επιτυγχάνεται σε χαµηλό 

pH (Goll et al., 2003; Ishidoh and Kominami, 2002), είναι πιθανό ότι η οξίνιση του 

κυτταροπλάσµατος κατά τη νέκρωση ενισχύει τη δράση ενζύµων που έχουν απελευθερωθεί 

από λυσοσώµατα, αυξάνοντας έτσι την τοξικότητά τους (Εικ. 20). Εναλλακτικά, οι V-

ΑΤΡάσες µπορεί να συνεισφέρουν στον κυτταρικό θάνατο ανεξάρτητα από τη δράση 

καθεψινών. Ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης απαιτεί πλήρη αναστολή της ενεργότητας αυτών 

των µορίων, η οποία οδηγεί όµως σε εµβρυϊκή θνησιµότητα (Oka and Futai, 2000; Pujol et 

al., 2001). Η άνοδος της συγκέντρωσης πρωτονίων επηρεάζει πιθανότατα και άλλες 

κυτταρικές διαδικασίες, η διαλεύκανση των οποίων απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. 
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Β. Τα Λυσοσώµατα στο Νεκρωτικό Θάνατο 

Κατά τη διερεύνηση του ρόλου των λυσοσωµάτων σε γεγονότα νέκρωσης στο C. 

elegans πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

α) µεταλλαγές που οδηγούν σε αύξηση του αριθµού και µεγέθους των λυσοσωµάτων 

προωθούν το νεκρωτικό θάνατο (Εικ. Β1(i) και (ii)), ενώ παρεµπόδιση της φυσιολογικής 

βιογένεσης αυτών των οργανιδίων δρα προστατευτικά (Εικ. Β1(iii)), και 

β) κατά τα πρώιµα κι ενδιάµεσα στάδια της νέκρωσης τα λυσοσώµατα συσσωρεύονται και 

συντήκονται στην περιφέρεια διογκωµένων πυρήνων, ενώ σε πιο προχωρηµένα στάδια του 

εκφυλισµού η ανίχνευσή τους καθίσταται αδύνατη (Εικ. Β2-5). 

Αναλύονται στη συνέχεια οι πιθανοί µηχανισµοί που οδηγούν στη συγκεκριµένη 

τοποθέτηση-συµπεριφορά των λυσοσωµάτων κατά τη νέκρωση, καθώς και η συµβολή τους 

σε εκφυλιστικές κυτταρικές διαδικασίες.  

 

Β1. Συσσώρευση και αποσταθεροποίηση λυσοσωµάτων και άλλων ενδοκυτταρικών 

οργανιδίων κατά τη νέκρωση 

Η έκφραση του δείκτη των λυσοσωµάτων LMP-1::GFP ειδικά σε νευρώνες 

νηµατωδών που υφίστανται νέκρωση, κατέστησε δυνατή την παρακολούθηση των 

λυσοσωµάτων σε ζωντανούς οργανισµούς (in vivo) κατά την εξέλιξη του κυτταρικού 

θανάτου (Εικ. Β2). Σε αρχικά στάδια διαπιστώθηκε διόγκωση και συσσώρευση αυτών των 

οργανιδίων γύρω από διογκωµένους κυτταρικούς πυρήνες (Εικ. Β2(ii)a-e). Η διόγκωση είναι 

πιθανά αποτέλεσµα του ωσµωτικού σοκ που υφίστανται τα εκφυλιζόµενα κύτταρα. Αύξηση 

του µεγέθους ώριµων ενδοσωµάτων και λυσοσωµάτων έχει παρατηρηθεί επίσης σε πολύ 

πρώιµα στάδια µετά από χηµική επαγωγή εκφυλισµού σε πρωτογενείς καλλιέργειες 

νευρώνων ιπποκάµπου αρουραίων (Adamec et al., 2000). Η τοποθέτηση λυσοσωµάτων γύρω 

από τον πυρήνα αντανακλά πιθανά πρώιµες αλλοιώσεις του κυτταροσκελετού κατά το 

νευροεκφυλισµό. H µετακίνηση τους υπό φυσιολογικές συνθήκες πραγµατοποιείται άλλωστε 

µε τη µεσολάβηση µικροσωληνίσκων και ινιδίων ακτίνης (Burkhardt et al., 1997). Ενδείξεις 

που υποστηρίζουν την παραπάνω υπόθεση προέρχονται από την ανίχνευση υποστρωµάτων 

των ενζύµων που δρουν κατά τη νέκρωση, όπως οι καλπαΐνες και οι καθεψίνες. Η πρωτεΐνη 

tau, που παίζει ρόλο στη διασύνδεση µικροσωληνίσκων, αποτελεί υπόστρωµα τόσο των 

καλπαϊνών όσο και της καθεψίνης D (Bi et al., 2000; Grynspan et al., 1997). Η 

κυτταροσκελετική πρωτεΐνη σπεκτρίνη είναι ένας καλά µελετηµένος στόχος των καλπαϊνών 

κατά τον αποπτωτικό αλλά και κατά το νεκρωτικό θάνατο (Martin et al., 1995; Masliah et al., 

1990). Οι καλπαΐνες ευθύνονται επίσης για τη διάσπαση των συστατικών του 
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κυτταροσκελετού cain/cabin 1, νευροϊνιδίων και φοδρίνης (Aki et al., 2002; Kim et al., 2002; 

Stys and Jiang, 2002). Η µη ελεγχόµενη αποδόµηση της cain/cabin 1 έχει συσχετιστεί µε 

διαφορετικές µορφές κυτταρικού θανάτου, µέσω αποκαταστολής της δράσης της 

καλσινευρίνης (Kim et al., 2002). Τα νευροϊνίδια αποτελούν βασικό συστατικό των 

νευραξόνων και η διάσπασή τους έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των νευρώνων (Stys and 

Jiang, 2002). Πρωτεόλυση της φοδρίνης έχει παρατηρηθεί κατά τη νέκρωση καρδιακών 

µυϊκών κυττάρων σε αρουραίους υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (Aki et al., 2002). 

Βέβαια, δεν υπάρχουν στοιχεία που αποκλείουν την πιθανότητα ελεγχόµενης συσσώρευσης 

των λυσοσωµάτων στην περιφέρεια πυρήνων µέσω εξειδικευµένων διαδικασιών. 

Αύξηση του µεγέθους και συσσώρευση στην περιφέρεια πυρήνων παρατηρήθηκε 

επίσης και στην περίπτωση αυτοφαγοσωµάτων και µιτοχονδρίων (Εικ. Γ9). Ως δείκτες αυτών 

χρησιµοποιήθηκαν οι χίµαιρες GFP::LGG-1 ή DsRED::LGG-1 και mitoGFP αντίστοιχα. Οι 

µεταβολές στην ωσµωτική πίεση και οι αλλοιώσεις του κυτταρικού σκελετού, που 

περιγράφηκαν προηγουµένως για τα λυσοσώµατα, είναι πιθανά υπεύθυνες και για τις 

αλλαγές στη µορφολογία και κατανοµή αυτών των οργανιδίων. Ωστόσο, τα λυσοσώµατα, τα 

αυτοφαγοσώµατα και τα µιτοχόνδρια διαφέρουν µεταξύ τους τόσο στη δοµή όσο και στη 

λειτουργία, µε συνέπεια να έχουν και διαφορετική σύσταση µεµβρανικών ή εσωτερικών-

περιεχόµενων µορίων. Είναι εποµένως πιθανό οι διαδικασίες και τα γεγονότα, που 

επηρεάζουν την κατανοµή και τη µορφολογία τους κατά τη νέκρωση, να διαφέρουν σε 

κάποιο βαθµό. Πέρα από τις διαφορές όµως, υπάρχει και συσχέτιση µεταξύ αυτών των 

ενδοκυτταρικών οργανιδίων. Τα αυτοφαγοσώµατα συντήκονται µε λυσοσώµατα προκειµένου 

να διασπαστεί το φορτίο τους. Επιπλέον, η αποδόµηση µιτοχονδρίων πραγµατοποείται µέσω 

αυτοφαγίας. Σε αυτή τη λειτουργική συσχέτιση οφείλεται πιθανότατα ο µερικός 

συνεντοπισµός που παρατηρήθηκε µετά από συνέκφραση διαφορετικών φθοριζόντων 

δεικτών σε εκφυλιζόµενους νευρώνες (Εικ. Γ9(ii)). 

Σε προχωρηµένα στάδια της νέκρωσης ήταν αδύνατη η ανίχνευση διακριτών 

λυσοσωµάτων (Εικ. Β2(ii)h και Β4), αποτέλεσµα πιθανότατα της διάρρηξης και 

καταστροφής αυτών. Μείωση της σταθερότητας της λυσοσωµικής µεµβράνης µε άµεση 

συνέπεια την αυξηµένη συγέντρωση καθεψίνης D στο κυτταρόπλασµα έχει διαπιστωθεί σε 

γηρασµένους εγκεφάλους και κατά τη νόσο του Alzheimer (Samara and Tavernarakis, 2003). 

Επιπλέον, απελευθέρωση λυσοσωµικών ενζύµων λόγω τραυµατισµού ή διάρρηξης 

λυσοσωµάτων συµβαίνει σε περιπτώσεις καρδιακής και εγκεφαλικής ισχαιµίας (Decker et al., 

1980). Ο εντοπισµός ενεργοποιηµένων µορίων καλπαΐνης σε λυσοσωµικές µεµβράνες µετά 

από επαγωγή ισχαιµικών επεισοδίων σε πρωτεύοντα υποδηλώνει συµµετοχή αυτών των 

πρωτεασών κυστεΐνης στην αποσταθεροποίησή των συγκεκριµένων οργανιδίων (Yamashima, 

2000; Yamashima et al., 2003). Η υπερβολική αύξηση των ιόντων ασβεστίου στο 
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κυτταρόπλασµα κατά τη νέκρωση, εκτός από την ενεργοποίηση καλπαϊνών, είναι πιθανό να 

υποβοηθά τη διάρρηξη των λυσοσωµάτων, προκαλώντας ωσµωτικό σοκ σε αυτά µέσω της 

δράσης της φωσφορικής λιπάσης C (PLC, phospholipase C) (Zhao et al., 2005). 

Ενεργοποίηση αυτού του ενζύµου εξάλλου έχει διαπιστωθεί κατά την απόπτωση, τη νέκρωση 

και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις. Η περίπτωση της διάρρηξης των λυσοσωµάτων µετά 

από ενεργοποίηση του υποδοχέα TNFR1 έχει µελετηθεί πιο διεξοδικά. Εξαρτάται από τον 

τύπο του κυττάρου αλλά και τη µεταβολική του κατάσταση ή το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκεται (Kroemer and Jaattela, 2005). Συνήθως πραγµατοποιείται µέσω ενεργοποίησης της 

κασπάσης-8 και οδηγεί σε απόπτωση. Σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος του κεραµιδίου, που 

παράγεται µέσω της δράσης της σφιγγοµυελινάσης της κυτταρικής µεµβράνης. Το κεραµίδιο 

είτε δρα απευθείας στη λυσοσωµική µεµβράνη, είτε µετατρέπεται µέσω της ενεργότητας της 

όξινης κεραµιδάσης των λυσοσωµάτων σε σφιγγοσίνη, η οποία έχει ιδιότητες 

απορρυπαντικού. Η συσσώρευση κεραµιδίου σε διογκωµένα ενδοσώµατα/λυσοσώµατα έχει 

συνδεθεί ακόµα µε ενεργοποίηση των κασπασών-3, -8 και -9 (Ditaranto-Desimone et al., 

2003). Διάρρηξη των λυσοσωµάτων µπορεί να συµβεί ωστόσο και µέσω της πρωτεΐνης RIP1 

(Kroemer and Jaattela, 2005). Η RIP1 σε συνδυασµό µε την παραγωγή ενεργών ριζών 

οξυγόνου, που αποσταθεροποιούν τη µεµβράνη οξειδώνοντας τα λιπίδιά της, επάγει συνήθως 

νεκρωτικό θάνατο. Μελέτες σε κυτταροκαλλιέργειες νευρικών κυττάρων και σε διαγονιδιακά 

ποντίκια έχουν δείξει ότι η παρουσία της απολιποπρωτεΐνης Ε4 και πεπτιδίων Αβ1-42 

ενισχύει την ευαισθησία των λυσοσωµικών µεµβρανών (Ji et al., 2006).  

Εκτός από τα λυσοσώµατα και ο αριθµός των αυτοφαγοσωµάτων µειώθηκε 

σηµαντικά σε πολύ προχωρηµένα στάδια του νευροεκφυλισµού (Εικ. Γ7). Η καταστολή της 

αυτοφαγίας είναι πιθανά αποτέλεσµα της γενικότερης δυσλειτουργίας του κυττάρου, εξαιτίας 

της καταβολικής δραστηριότητας υδρολυτικών ενζύµων στο κυτταρόπλασµα και ίσως της 

οξειδωτικής επίδρασης ενεργών ριζών οξυγόνου. Η ενεργοποίηση της TOR και κινασών Akt 

αναφέρεται επίσης ως υπεύθυνη για την απενεργοποίηση της αυτοφαγίας σε ένα µοντέλο 

τοξικής υπερ-διέγερσης υποδοχέων γλουταµινικού σε ποντίκια (Shacka et al., 2007). Αν και 

ελαττώνεται λοιπόν ο ρυθµός αποδόµησης αυτοφαγικών κυστιδίων λόγω της κατάρρευσης 

του λυσοσωµικού συστήµατος κατά τη νέκρωση (Εικ. Β2(ii)h και Β4), η απουσία 

αυτοφαγοσωµάτων υποδηλώνει ότι ο ρυθµός σύνθεσής τους είχε µειωθεί σηµαντικά πριν τα 

λυσοσώµατα καταστούν ανενεργά. 
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Β2. Το λυσοσωµικό σύστηµα σε εκφυλιστικές-παθολογικές καταστάσεις 

Πειραµατικά δεδοµένα µελετών στο C. elegans έδειξαν ότι η λειτουργία των 

λυσοσωµάτων έχει καθοριστική σηµασία στη νέκρωση και η παρεµπόδιση της βιογένεσής 

τους δρα προστατευτικά (Εικ. Β1). Σε συνδυασµό µε προηγούµενες µελέτες σε νηµατώδεις 

(Syntichaki et al., 2002) καθώς και µε παρατηρήσεις σχετικά µε την οξίνιση του 

κυτταροπλάσµατος και τη συµµετοχή των V-ΑΤΡασών, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι τα 

λυσοσώµατα έχουν διττό ρόλο κατά τη νέκρωση. Με τη διάρρηξή τους συµβάλλουν αφενός 

στην οξίνιση του κυτταροπλάσµατος και αφετέρου στην έκλυση υδρολυτικών ενζύµων, τα 

οποία δρουν στο όξινο περιβάλλον αποδοµώντας κυτταρικά συστατικά. Γενικότερα, το 

λυσοσωµικό σύστηµα συµµετέχει µε διάφορους τρόπους στο θάνατο των κυττάρων (Kroemer 

and Jaattela, 2005). Καταρχήν, είναι απαραίτητο κατά την απόπτωση για την αποδόµηση των 

αποπτωτικών σωµάτων µε τη διαδικασία της φαγοκύτωσης. Στον προγραµµατισµένο θάνατο 

τύπου ΙΙ, η σύντηξή λυσοσωµάτων µε αυτοφαγοσώµατα οδηγεί στην αυτόλυση του 

κυττάρου. Μέσω της συµβολής τους στη διαδικασία της αυτοφαγίας τα λυσοσώµατα µπορεί 

να έχουν ωστόσο και προστατευτικό ρόλο. Έτσι, µελέτες σε καλλιέργειες νευρικών και 

άλλων κυττάρων έχουν δείξει ότι συµβάλλουν στην αποµάκρυνση ολιγοµερών α-synuclein, 

πριν σχηµατιστούν ώριµα ινώδη έγκλειστα σωµάτια (Lee et al., 2004). Επιπλέον, η διάρρηξη 

της λυσοσωµικής µεµβράνης µε την επακόλουθη απελευθέρωση υδρολυτικών ενζύµων και 

δευτερογενών µηνυµάτων, ή ακόµα και την οξίνιση του κυττάρου, είναι δυνατό να 

ενεργοποιήσει ή να ενισχύσει µονοπάτια κυτταρικού θανάτου (Kroemer and Jaattela, 2005). 

Σε ήπιες καταστάσεις ενεργοποιούνται συνήθως κλασσικά αποπτωτικά µονοπάτια ή 

παρόµοιες διαδικασίες, που όµως δεν περιλαµβάνουν ενεργοποίηση κασπασών ή/και 

συµµετοχή µιτοχονδρίων. Έντονη αποσταθεροποίηση ωστόσο, προκαλεί µαζική έκλυση 

υδρολασών και οδηγεί σε νέκρωση. 

Μεταβολές στο σύστηµα των λυσοσωµάτων έχουν συσχετιστεί µε διάφορες 

εκφυλιστικές καταστάσεις στον άνθρωπο και σε πειραµατικά µοντέλα. Η γήρανση προκαλεί 

προοδευτική αλλαγή στην υποκυτταρική τοποθέτηση της καθεψίνης D και µετατόπισή της 

από τα λυσοσώµατα στο κυτταρόπλασµα (Syntichaki and Tavernarakis, 2003). Πειράµατα σε 

αρουραίους, ποντίκια και κυτταρικές καλλιέργειες, καθώς και παρατηρήσεις σε ανθρώπινους 

ιστούς φανέρωσαν ενεργοποίηση της καθεψίνης D σε συγκεκριµένες περιοχές του 

γηρασµένου εγκεφάλου και σε γηρασµένα κύτταρα, όπως ο ενδορρινικός φλοιός και οι 

νευρώνες CΑ1 του ιπποκάµπου (Samara and Tavernarakis, 2003). Σε νευρώνες γηρασµένων 

ποντικών και ανθρώπων, όπως και σε νευρώνες ευαίσθητους κατά τη νόσο του Alzheimer, 

αυξάνεται ακόµα ο αριθµός των λυσοσωµάτων (Crawford et al., 2000). Η νόσος του 

Alzheimer χαρακτηρίζεται από πρώιµη ενεργοποίηση του ενδοσωµικού-λυσοσωµικού 

συστήµατος και αύξηση των επιπέδων της καθεψίνης D σε πληθυσµούς πυραµιδικών 
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νευρώνων (Cataldo et al., 1995). Η συγκεκριµένη πρωτεάση ανιχνεύεται επίσης σε 

αµυλοϊδείς πλάκες ασθενών, ενώ η συγκέντρωσή της µειώνεται στους ινοβλάστες του 

δέρµατος αυτών των ατόµων, υποδηλώνοντας µια γενικότερη απορρύθµιση του 

λυσοσωµικού συστήµατος στη συγκεκριµένη ασθένεια (Nixon and Cataldo, 2006; Urbanelli 

et al., 2006). Τόσο οι λυσοσωµικές καθεψίνες ασπαρτικού D και E όσο και οι καθεψίνες 

κυστεΐνης Β και L εµπλέκονται ακόµα σε γεγονότα νευροεκφυλισµού, τα οποία συνοδεύουν 

ισχαιµικά επεισόδια (Syntichaki and Tavernarakis, 2003). Χορήγηση αναστολέων καθεψινών 

σε νευρώνες πρωτευόντων που έχουν εκτεθεί σε συνθήκες ισχαιµίας προστατεύει από 

καθυστερηµένο νευροεκφυλισµό (Yoshida et al., 2002). Επιπλέον, αύξηση της έκφρασης της 

καθεψίνης D έχει διαπιστωθεί σε νευρικά ή/και νευρογλοιακά κύτταρα µετά από 

υπερδιέγερση νευρώνων από γλουταµικό ή καϊνικό οξύ (Syntichaki and Tavernarakis, 2003). 

Ενεργοποίηση του λυσοσωµικού-αυτοφαγικού συστήµατος φαίνεται ότι συµβάλλει και στο 

θάνατο κοκκιωδών εγκεφαλικών νευρώνων αρουραίων σε πρωτογενείς καλλιέργειες απουσία 

ορού και καλίου (Kaasik et al., 2005). 

Υπάρχει όµως και πληθώρα νευροεκφυλιστικών συνδρόµων, η εκδήλωση των 

οποίων προκαλείται από µείωση της ενεργότητας του λυσοσωµικού συστήµατος. Κάποια από 

αυτά σχετίζονται µε την αποθηκευτική ικανότητα των λυσοσωµάτων και εµφανίζονται 

συνήθως πριν την ενηλικίωση (Bahr and Bendiske, 2002). Η γενετική δυσλειτουργία των 

λυσοσωµάτων είναι η κύρια αιτία µιας οµάδας παθολογικών καταστάσεων γνωστών µε το 

όνοµα Batten ή Neuronal Ceroid Lipofuscinosces (NCL) (Shacka et al., 2007). Μεταλλαγές 

στην καθεψίνη D έχουν διαπιστωθεί πρόσφατα σε ασθενείς. Η δυσλειτουργία λυσοσωµάτων 

κατά τη γήρανση, µερικώς λόγω της ευαισθησίας αυτών στις συσσωρευµένες ενεργές ρίζες 

οξυγόνου, έχει συσχετιστεί µε δηµιουργία αµυλοειδών και τη συσσωµάτωση της α-synuclein 

και µεταλλαγµένων µορφών της huntingtin (Bahr and Bendiske, 2002). Πειραµατικά 

επαγώµενη δυσλειτουργία λυσοσωµάτων in vitro και in vivo οδηγεί στην εµφάνιση 

χαρακτηριστικών, όπως απόθεση πρωτεϊνών και απώλεια συνάψεων, που προσοµοιάζουν 

στις παραπάνω ασθένειες. Για παράδειγµα, έλλειψη της καθεψίνης D σε ποντίκια δηµιουργεί 

συµπτώµατα ανάλογα µε αυτά της NCL. Επίσης, δυσλειτουργία στο λυσοσωµικό µεταφορέα 

σακχάρων benchwarmer (bnch) στη Drosophila δηµιουργεί προβλήµατα στην ενδοκύτωση µε 

επιπτώσεις στη συναπτική λειτουργία, ενισχύει την τοξικότητα της πρωτεΐνης tau και 

προκαλεί νευροεκφυλισµό (Dermaut et al., 2005). 
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Γ. Η Συµβολή της Αυτοφαγίας στο Νεκρωτικό Θάνατο 

Το σύνολο των πειραµατικών αποτελεσµάτων που ελήφθησαν στα πλαίσια της 

διερεύνησης της συµµετοχής της αυτοφαγίας στο νεκρωτικό θάνατο, οδήγησαν στις 

παρακάτω διαπιστώσεις: 

α) η αυτοφαγία είναι απαραίτητη για τη νέκρωση στο C. elegans· η µείωση της λειτουργίας 

αυτοφαγικών µορίων και η χηµική καταστολή αυτής της διαδικασίας έχουν προστατευτική 

δράση (Εικ. Γ1-4), 

β) σχηµατισµός αυτοφαγοσωµάτων επάγεται έντονα σε πρώιµα στάδια του νευροεκφυλισµού 

(Εικ. Γ7), και 

γ) η αυτοφαγία συµβάλλει στην επιτέλεση του νεκρωτικού θανάτου σε συνεργασία µε 

λυσοσωµικούς πρωτεολυτικούς µηχανισµούς των κυττάρων (Εικ. Γ10). 

Στο κείµενο που ακολουθεί σχολιάζεται ο ρόλος της αυτοφαγίας σε διαδικασίες 

κυτταρικής καταστροφής µε έµφαση στο νεκρωτικό θάνατο και σε σύγκριση µε πρόσφατα 

ευρήµατα άλλων ερευνητικών οµάδων στο ίδιο πειραµατικό µοντέλο. Επιπλέον, 

πραγµατοποιείται προσπάθεια να ερµηνευτούν και να αναλυθούν πιο διεξοδικά 

αποτελέσµατα σχετικά µε το ρόλο συγκεκριµένων µορίων στη νέκρωση. 

 

Γ1. Αυτοφαγία και νέκρωση 

Τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Γ των “Αποτελεσµάτων” 

καταδεικνύουν στο σύνολό τους τη συµµετοχή της αυτοφαγίας στο νεκρωτικό εκφυλισµό 

(πιο ειδικά βλέπε Εικ. Γ1, Γ2(i)), Γ3 και Γ4). Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύονται από 

πρόσφατες µελέτες που αναφέρουν µερική καταστολή της νέκρωσης, η οποία επάγεται από 

υπερενεργοποίηση των καναλιών ιόντων MEC-4, DEG-1 και DEG-3, σε νηµατώδεις µε 

µειωµένη έκφραση των αυτοφαγικών γονιδίων unc-51, bec-1 και lgg-1 (Toth et al., 2007). 

Έκφραση φθοριζόντων δεικτών σε εκφυλιζόµενους νευρώνες έδειξε επιπλέον ότι η 

αυτοφαγία ενεργοποιείται σε πολύ πρώιµα στάδια του νεκρωτικού θανάτου (Εικ. Γ7). 

Πιθανότατα να συµβάλλει στο σχηµατισµό των κυτταροπλασµατικών κυστιδιακών δοµών, 

που έχουν παρατηρηθεί σε εκφυλιζόµενους νευρώνες νηµατωδών (Εικ. 8, (Hall et al., 1997)). 

Παρόµοια παροδική αύξηση του αριθµού των αυτοφαγοσωµάτων έχει αναφερθεί επίσης πολύ 

νωρίς, πριν από τον εκφυλισµό νευρώνων του ιπποκάµπου ποντικών, όταν αυτοί υπερ-

διεγείρονται από καϊνικό οξύ (Shacka et al., 2007). Η ταυτόχρονη παρεµπόδιση διαδικασιών 

αυτοφαγίας και της δράσης γνωστών νεκρωτικών παραγόντων (Syntichaki et al., 2005; 

Syntichaki et al., 2002), αποκάλυψε ότι η αυτοφαγία δρα στο ίδιο µοριακό µονοπάτι µε 

καλπαΐνες, ενώ συνεργάζεται µε πρωτεάσες ασπαρτικού και V-ATPάσες, προκειµένου να 
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επιτελεστεί η καταστροφή των κυττάρων (Εικ. Γ10). Οι καλπαΐνες είναι πρωτεάσες που 

ενεργοποιούνται από ιόντα ασβεστίου (Goll et al., 2003; Sorimachi and Suzuki, 2001). 

Πρόσφατες µελέτες εµπλέκουν τόσο αυτές όσο και την αύξηση των επιπέδων ασβεστίου 

στην επαγωγή αυτοφαγίας. Ο σχηµατισµός αυτοφαγοσωµάτων σε επιθηλιακά κύτταρα µετά 

από ενεργοποίηση υποδοχέων θανάτου απαιτεί την πρόσδεση καλµοδουλίνης-Ca2+ στις 

κινάσες DAPk και DRP-1 (Inbal et al., 2002). Επίσης, υπερέκφραση της καλπαΐνης-10 των 

µιτοχονδρίων προκαλεί έναρξη της αυτοφαγίας, ενώ δυσλειτουργία της τελευταίας επέρχεται 

µετά από απώλεια της ρυθµιστικής υποµονάδας των καλπαϊνών (Arrington et al., 2006; 

Demarchi et al., 2006). Πρόσφατα διαπιστώθηκε ακόµα ότι η πρωτεΐνη Atg5 αποτελεί 

υπόστρωµα καλπαϊνών (Yousefi et al., 2006). 

Οι προηγούµενες παρατηρήσεις συµφωνούν µε ένα µοντέλο κατά το οποίο οι ακραίες 

συνθήκες που επάγουν νέκρωση επιφέρουν και ακραίες κυτταρικές αποκρίσεις. Τα 

κυτταροπλασµατικά επίπεδα ασβεστίου αυξάνονται υπερβολικά, µε αποτέλεσµα τη µη 

φυσιολογική ταυτόχρονη ενεργοποίηση κατά τ’ άλλα µη τοξικών µορίων και κυτταρικών 

διαδικασιών, που εξαρτώνται από ασβέστιο. Η αυτοφαγία αποτελεί ίσως µία από αυτές τις 

διαδικασίες. Η ενεργοποίησή της µπορεί να οφείλεται ακόµα στη µείωση των ενεργειακών 

επιπέδων, που συνοδεύουν την επίδραση νεκρωτικών ερεθισµάτων (Edinger and Thompson, 

2004). Παρόλο που η επαγωγή της, τουλάχιστον στην τελευταία περίπτωση, στοχεύει στην 

επιβίωση των κυττάρων, η υπερβολική ενεργοποίηση της αυτοφαγίας οδηγεί πιθανά σε 

ανεξέλεγκτη αποδόµηση κυτταρικών συστατικών, για όσο χρόνο υποστηρίζεται από ένα 

ενεργό σύστηµα λυσοσωµάτων. Συνεπώς, πρώιµη υπερ-ενεργοποίηση της αυτοφαγίας κατά 

τη νέκρωση είναι δυνατό να προωθεί την καταστροφή των κυττάρων, πριν η διάρρηξη των 

λυσοσωµάτων και η επακόλουθη απελευθέρωση υδρολυτικών ενζύµων αναλάβουν την 

ολοκλήρωσή της. Συγκέντρωση υδρολυτικών ενζύµων ωστόσο έχει διαπιστωθεί και στο 

εσωτερικό αυτοφαγοσωµάτων, που συσσωρεύονται σε δυστροφικούς νευρίτες (Rubinsztein 

et al., 2005). Η απελευθέρωση αυτών είναι πιθανό να συµβάλλει επίσης σε νεκρωτικές 

διαδικασίες.  

Η συµµετοχή της αυτοφαγίας στο νεκρωτικό εκφυλισµό υποστηρίζεται από µελέτες 

σε διαφορετικά πειραµατικά συστήµατα. Τραυµατισµός του εγκεφάλου οδηγεί σε αύξηση 

των επιπέδων της Atg6/Beclin 1 και της Atg8/LC3 σε νευρώνες και πολύ αργότερα σε 

αστροκύτταρα (Diskin et al., 2005; Egami et al., 2005; Erlich et al., 2006). Εγκεφαλικά 

κύτταρα ενήλικων ποντικών που υφίστανται υποξία λόγω αποκλεισµού της καρωτιδικής 

αρτηρίας, πεθαίνουν εκδηλώνοντας χαρακτηριστικά, όπως διόγκωση του κυτταροπλάσµατος, 

λύση ενδοκυτταρικών οργανιδίων κι ενεργοποίηση της αυτοφαγίας (Adhami et al., 2006). 

Αύξηση των επιπέδων αυτοφαγίας συνοδεύει επίσης την υπερδιέγερση υποδοχέων 

γλουταµινικού σε ποντίκια, κοτόπουλα και καλλιέργειες τοµών ιπποκάµπου (Borsello et al., 
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2003; Tarabal et al., 2005; Yue, 2007). Ενεργοποίηση του παράγοντα RIP, που είναι 

συστατικό του µοριακού µονοπατιού της κινάσης JNK, προκαλεί τοξικότητα που 

χαρακτηρίζεται από εµφάνιση πολυάριθµων αυτοφαγοσωµάτων (Yu et al., 2004). Το 

µονοπάτι της JNK έχει συσχετιστεί επίσης µε την εκδήλωση νεκρωτικού θανάτου 

(Baehrecke, 2005; Sakon et al., 2003; Xu et al., 2006; Yaglom et al., 2003). 

Παρόλο που η αυτοφαγία επάγεται σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις, δεν είναι 

σαφές αν έχει στόχο την προστασία ή την καταστροφή των κυττάρων. Εκτός από δεδοµένα 

σε νηµατώδεις ((Toth et al., 2007), αποτελέσµατα που περιγράφονται στην παρούσα 

διατριβή), µελέτες in vivo και in vitro σε µοντέλα θηλαστικών καταδεικνύουν µια θετική 

συσχέτιση µεταξύ αυτοφαγίας και νεκρωτικού θανάτου. Τα ποντίκια Lurcher εκφράζουν µία 

διαρκώς ενεργό µορφή του υποδοχέα γλουταµικού GluRδ2 (Selimi et al., 2003). Η συνεχής 

εισροή ιόντων έχει ως άµεσο αποτέλεσµα το θάνατο κυττάρων Purkinje της παρεγκεφαλίδας. 

Οι νευρώνες αυτοί εµφανίζουν µεγάλο αριθµό αυτοφαγικών κυστιδίων µε διπλές ή 

πολλαπλές µεµβράνες (Yue et al., 2002). Ο υποδοχέας GluRδ σχηµατίζει στην 

παρεγκεφαλίδα σύµπλοκα µε τις πρωτεΐνες Beclin 1 και nPIST. Συνέκφραση της Beclin 1 µε 

µία µορφή της nPIST, που δε µπορεί να αλληλεπιδράση µε το GluRδ, προκαλεί εξαρτώµενο 

από την αυτοφαγία θάνατο σε κύτταρα θηλαστικών. Σε ένα διαφορετικό πειραµατικό 

σύστηµα, η υπερέκφραση της ανθρώπινης διαµεµβρανικής πρωτεΐνης Spin1 σε καλλιέργειες 

κυττάρων προκαλεί εκφυλισµό, που συνοδεύεται από συσσώρευση πολυάριθµων µεβρανικών 

δοµών (Yanagisawa et al., 2003). Η Spin1 αλληλεπιδρά µε τους αντι-αποπτωτικούς 

παράγοντες Bcl-xL και Bcl-2 και συνεντοπίζεται µε αυτούς σε µιτοχόνδρια, κυρίως µετά την 

επίδραση αποπτωτικών ερεθισµάτων. Χορήγηση χηµικών αναστολέων τόσο της αυτοφαγίας 

όσο και της νέκρωσης µειώνει τα επίπεδα θανάτου των κυττάρων που υπερεκφράζουν τη 

Spin1.  

Αν και στα προηγούµενα παραδείγµατα η αυτοφαγία διευκολύνει την καταστροφή 

των κυττάρων, η επαγωγή της φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά ή ουδέτερα σε άλλες 

περιπτώσεις. Χορήγηση του επαγωγέα της αυτοφαγίας ραπαµυκίνη προστατεύει µερικώς 

τους νευρώνες, µειώνει την ενεργοποίηση µικρογλοίας/µακροφάγων και βελτιώνει την 

ανάρρωση ποντικιών, που έχουν υποστεί τραυµατισµό του εγκεφάλου (Erlich et al., 2007). 

Πειράµατα σε χοίρους και σε καλλιέργειες καρδιακών µυοκυττάρων δείχνουν ότι η 

προστατευτική δράση της αυτοφαγίας είναι ιδιαίτερα έντονη µετά από την εκδήλωση 

ισχαιµικών επεισοδίων στο µυοκάρδιο (Dosenko et al., 2006; Hamacher-Brady et al., 2006; 

Yan et al., 2006). Η ενεργοποίηση υποδοχέων θανάτου σε συγκεκριµένους τύπους 

κυτταρικών σειρών, µε ή χωρίς ταυτόχρονη αναστολή κασπασών, προκαλεί µία µορφή 

θανάτου που καλείται “νεκρόπτωση” (Degterev et al., 2005). Τα κύτταρα εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά νέκρωσης, όπως διόγκωση οργανιδίων και πρώιµη απώλεια της 
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ακεραιότητας της πλασµατικής µεµβράνης. Έχει παρατηρηθεί ακόµα συρρίκνωση του 

πυρήνα και αυξηµένος αριθµός αυτοφαγικών κυστιδίων. Ωστόσο, η δυσλειτουργία της 

αυτοφαγίας δεν επηρεάζει τον κυτταρικό θάνατο. Η επαγωγή της αποτελεί πιθανά 

δευτερογενή συνέπεια των συνθηκών που προκαλούν κυτταροτοξικότητα. Επιπλέον, ούτε η 

παρέµβαση στην οµοιόσταση του ασβεστίου ή τη δράση καλπαϊνών επηρεάζει τη 

νεκρόπτωση.  

Το σύνολο των παρατηρήσεων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο συνδυασµός 

παραµέτρων, όπως το είδος και η ένταση του τοξικού ερεθίσµατος, ο τύπος των κυττάρων, η 

µεταβολική τους κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, καθορίζει όχι µόνο τη 

µορφή του θανάτου αλλά και την επίδραση που έχει σε αυτόν ενδεχόµενη ενεργοποίηση της 

αυτοφαγίας. 

 

Γ2. Η συµβολή της κινάσης UNC-51 στο νεκρωτικό θάνατο 

Το γονίδιο unc-51 κωδικοποιεί µία κινάση σερίνης/θρεονίνης, ορθόλογη µε τη 

πρωτεΐνη Atg1 του σακχαροµύκητα (Matsuura et al., 1997; Ogura et al., 1994). Μόρια 

παρόµοια µε την UNC-51 κωδικοποιούνται επίσης από το γονιδίωµα του ανθρώπου (ULK1 

και ULK2) και του ποντικού (Unc51.1 και Unc51.2) (Kuroyanagi et al., 1998; Tomoda et al., 

1999; Tomoda et al., 2004; Yan et al., 1998). Υπάρχουν δεδοµένα που υποστηρίζουν τη 

συµµετοχή αυτών των ενζύµων σε διαδικασίες µετακίνησης µεµβρανών. Η Atg1p του S. 

cerevisiae προσδένεται σε αποφωσφορυλιωµένη πρωτεΐνη Atg13 σε ένα σύµπλοκο 

απαραίτητο για το σχηµατισµό των αυτοφαγοσωµάτων (Funakoshi et al., 1997; Mizushima et 

al., 2002). Η ULK1 αλληλεπιδρά µε δύο µόρια, που παρουσιάζουν οµοιότητα µε την 

πρωτεΐνη MAP-LC3 (microtubule associated protein light chain 3)· την υποµονάδα γ2 της 

πρωτεΐνης GABARAP και τη GATE-16 (Golgi-associated ATPase enhancer of 16kD) 

(Okazaki et al., 2000). Η GABARAP συνδέεται µε τον υποδοχέα GABAA (GABAA receptor 

associated protein-GABARAP) και ρυθµίζει πιθανότατα τη µεταφορά του, διασυνδέοντάς τον 

µε τον κυτταροσκελετό (Wang et al., 1999). Η GATE-16 συµµετέχει στη µετακίνηση 

πρωτεϊνών στο σύστηµα Golgi (Sagiv et al., 2000). Η Unc51.1 του ποντικού αλληλεπιδρά µε 

τις πρωτεΐνες SynGAP (synaptic GTPase-activating protein) και Syntenin (Tomoda et. al., 

2004). Η Syntenin εντοπίζεται στη µεµβράνη ενδοσωµάτων και δρα ως σύνδεσµος µεταξύ 

της Unc51.1 και του ενδοσωµικού µορίου Rab5. Η Unc51.1 αναστέλλει τη δράση της 

SynGAP, µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση σηµατοδοτικών µονοπατιών που ξεκινούν από 

τις Ras και Rab5 και κατ’ επέκταση διαδικασιών ενδοκύτωσης. Η παρατήρηση ασυνήθιστων 

κυστιδιακών δοµών σε νευρώνες νηµατωδών µε µεταλλαγές στο unc-51 υποδηλώνει 

συµµετοχή της αντίστοιχης πρωτεΐνης στη ροή µεµβρανών (McIntire et al., 1992). Η UNC-51 
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φέρει µία περιοχή 106 αµινοξέων προς το καρβοξυ-τελικό της άκρο, µε τη οποία 

αλληλεπιδρά τις πρωτεΐνες VAB-8 και UNC-14 (Lai and Garriga, 2004; Ogura et al., 1997). 

Η VAB-8 ανήκει σε µία υπο-οικογένεια µορίων που µοιάζουν µε κινεσίνες, ενώ η UNC-14 

περιέχει µία περιοχή RUN, η οποία σχετίζεται λειτουργικά µε τη µετακίνηση κυστιδίων 

(Callebaut et al., 2001; Wolf et al., 1998). Η UNC-51 ρυθµίζει τη µετανάστευση κυττάρων 

και την ανάπτυξη νευραξόνων φωσφορυλιώνοντας τις VAB-8 και UNC-14 (Lai and Garriga, 

2004). Τα δύο αυτά υποστρώµατα συµµετέχουν πιθανά σε διαφορετικές διαδικασίες, µέσω 

ελέγχου της µετακίνησης µεµβρανών. 

Πειραµατικά δεδοµένα στο C. elegans έδειξαν ότι η κινάση UNC-51 απαιτείται 

γενικά για τη νέκρωση σε νηµατώδεις (Εικ. Γ1). Πιο µικρή αλλά στατιστικά σηµαντική 

καταστολή του νευροεκφυλισµού, που επάγεται από το αλληλόµορφο mec-4(d), προέκυψε σε 

ζώα µε δυσλειτουργία της VAB-8 και κυρίως της UNC-14 (Γ2(ii) και (iii)). Εποµένως, οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συγκεκριµένων µορίων και κατά συνέπεια τα γεγονότα 

µετακίνησης µεµβρανών παίζουν ρόλο στην καταστροφή των νευρώνων. Αυτή η υπόθεση 

βρίσκεται σε συµφωνία µε δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση ανωµαλιών της ενδοκύτωσης 

στη νέκρωση (µη δηµοσιευµένες παρατηρήσεις). Καταστολή της αυτοφαγίας σε γενετικό 

υπόβαθρο µε µεταλλαγές στο γονίδιο unc-51 δεν είχε επιπλέον επίδραση στο νεκρωτικό 

εκφυλισµό (Εικ. Γ2(i)). Το σύνολο των παρατηρήσεων υποδεικνύει ότι η UNC-51 συµβάλλει 

στην καταστροφή των κυττάρων, τόσο µέσω συµµετοχής γενικά στη δυναµική µεµβρανών 

όσο και µέσω αυτοφαγικών διαδικασιών ειδικότερα. Γενικότερα, διάφορα αυτοφαγικά 

γονίδια εµπλέκονται σε λειτουργίες που σχετίζονται µε µεβράνες αλλά όχι µε την αυτοφαγία, 

όπως η ενδοκύτωση και η µετακίνηση κυστιδίων (Klionsky and Emr, 2000). Παρότι δεν έχει 

αναφερθεί µέχρι σήµερα συµµετοχή των µορίων VAB-8 και UNC-14 στην αυτοφαγία, δεν 

υπάρχουν δεδοµένα που αποκλείουν άµεσα αυτήν την πιθανότητα. Φαινοτυπικές µελέτες 

φανέρωσαν οµοιότητες, όσον αφορά στη µορφολογία αλλά και στη νέκρωση, µεταξύ 

στελεχών που φέρουν το αλληλόµορφο unc-51(e365) και µετά από καταστολή της 

αυτοφαγίας σε ζώα µε µεταλλαγές στο unc-14 (Εικ. Γ2(iii-v)). Αυτές οι παρατηρήσεις 

υποστηρίζουν ένα µοντέλο, στο οποίο η δράση της UNC-51 στη νέκρωση συντελείται µέσω 

δύο τουλάχιστον διακριτών µονοπατιών· το ένα περιλαµβάνει τη λειτουργία της UNC-14 και 

το άλλο τη διαδικασία της αυτοφαγίας. Η επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης απαιτεί 

περαιτέρω διερεύνηση. 
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Γ3. Επιπτώσεις δυσλειτουργίας της κινάσης TOR στο νευροεκφυλισµό 

Η ΤΟR είναι ένα πολύ συντηρηµένο µέλος της οικογένειας των κινασών ΡΙ3Κ. 

Επιτελεί τη λειτουργία της σχηµατίζοντας δύο διαφορετικά σύµπλοκα, τα ΤΟRC1 και 

ΤΟRC2 (Martin and Hall, 2005). Το τελευταίο ρυθµίζει κυρίως την οργάνωση των ινιδίων 

ακτίνης στον κυτταροσκελετό, ενώ το ΤΟRC1 λαµβάνει σήµατα που σχετίζονται µε τη 

διαθεσιµότητα αµινοξέων, αυξητικών παραγόντων και την ενεργειακή κατάσταση του 

κυττάρου, ώστε να ρυθµίσει κατάλληλα την κυτταρική αύξηση. Η παρουσία θρεπτικών 

συστατικών στο περιβάλλον των κυττάρων αναστέλλει τη δράση του συµπλόκου 

TSC1/TSC2, το οποίο ενεργοποιεί GTPάσες. Ενεργοποιείται τότε το συµπλόκο της ΤΟR µε 

την πρωτεΐνη raptor και ακολούθως, η µετάφραση και µεταγραφή γονιδίων µεταβολικών 

ενζύµων, καθώς και γονιδίων που σχετίζονται µε τη µεταφορά αµινοξέων (Martin and Hall, 

2005; Schmelzle and Hall, 2000). Επιπλέον, η κινάση ΤΟR αναστέλλει την αυτοφαγία είτε 

προκαλώντας (άµεσα ή έµµεσα) φωσφορυλίωση της Atg13, καθιστώντας ασθενή την 

αλληλεπίδρασή της µε την Atg1, είτε µέσω µεταγραφικού ελέγχου των αυτοφαγικών 

γονιδίων (Kamada et al., 2000; Klionsky, 2005; Noda and Ohsumi, 1998). Παρ’ όλα αυτά, 

µελέτες έχουν δείξει ότι πλήρης ενεργοποίηση της αυτοφαγίας προϋποθέτει δράση της 

κινάσης p70S6, η οποία ενεργοποιείται από την ΤΟR (Scott et al., 2004). 

Έλλειψη της ΤΟR στο C. elegans παρεµποδίζει την ανάπτυξη των νηµατωδών πέρα 

από ενδιάµεσα ή προχωρηµένα στάδια του προνυµφικού σταδίου L3 (Long et al., 2002). 

Προκαλεί επίσης σοβαρές ανωµαλίες στον πεπτικό σωλήνα, που οφείλονται πιθανά σε 

µαζική αναστολή της µετάφρασης mRNAs. Αυτές εκδηλώνονται µε τη συσσώρευση 

φθοριζόντων κυστιδίων και τη συρρίκνωση επιθηλιακών κυττάρων, η οποία συνοδεύεται από 

προοδευτική αύξηση του µεγέθους του εντερικού αυλού. Το σύµπλοκο ΤΟR/raptor του C. 

elegans (LET-363/DAF-15) αποτελεί κεντρικό σηµείο, όπου συναντώνται σηµατοδοτικά 

µονοπάτια ινσουλίνης και θρεπτικών συστατικών (Jia et al., 2004). Αναστολή του 

µεταγραφικού παράγοντα DAF-16 µετά από πρόσδεση ινσουλίνης στον υποδοχέα DAF-2 

αποκαταστέλλει το σύµπλοκο LET-363/DAF-15, επάγοντας τη σύνθεση µεταβολικών και 

αναπαραγωγικών µορίων. Αντίθετα, ενεργοποίηση του DAF-16 αναστέλλει τη δράση της 

ΤΟR, επιτρέποντας την έναρξη της αυτοφαγίας και το σχηµατισµό των ανθεκτικών µορφών 

dauers. 

Αν η αυτοφαγία απαιτείται όντως για το νεκρωτικό θάνατο, θα αναµενόταν η 

έλλειψη της κινάσης ΤΟR, του αναστολέα δηλαδή της αυτοφαγίας, να επιδεινώνει την 

καταστροφή των κυττάρων. Ωστόσο, καταστολή του γονιδίου let-363 µε RNAi και κυρίως 

µέσω του µεταλλαγµένου αλληλοµόρφου h98, έδρασε προστατευτικά σε στελέχη mec-4(d) 

(Εικ. Γ6(i)). Η επίδραση µεταλλαγής της ΤΟR στο νευροεκφυλισµό ήταν ιδιαίτερα 

σηµαντική και δε µπορεί να αποδοθεί σε µείωση της έκφρασης της τοξικής πρωτεΐνης ΜΕC-
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4(d) (Εικ. Γ6(ii)). Η νέκρωση απαιτεί τη δράση ποικίλων µορίων, όπως λυσοσωµικές 

πρωτεάσες, καλπαΐνες και πρωτεϊνες που ρυθµίζουν την οµοιόσταση του pH (Syntichaki et 

al., 2005; Syntichaki et al., 2002). Δεδοµένου ότι η ΤΟR ρυθµίζει τη γενική µετάφραση 

mRNAs, είναι πιθανό η έκφραση κάποιων από τα προαναφερθέντα µόρια να βρίσκεται υπό 

τον έλεγχό της. Εναλλακτικά, η επίδραση της µεταλλαγής let-363(h98) στο νεκρωτικό 

θάνατο, είναι αποτέλεσµα της σοβαρής ατροφίας του εντέρου των αντίστοιχων στελεχών 

(Long et al., 2002). Κατά συνέπεια τα ζώα βρίσκονται υπό συνθήκες πείνας, που επιδρούν 

αρνητικά στην ενεργότητα πρωτεασών ασπαρτικού, καταστέλλοντας έτσι το νευροεκφυλισµό 

(Syntichaki et al., 2002). Διαφορετική πειραµατική προσέγγιση οδήγησε ωστόσο σε αντίθετα 

αποτελέσµατα, αναφέροντας αύξηση του κυτταρικού θανάτου, όταν προνύµφες L1 (οπόταν 

παρατηρείται και το µέγιστο της νέκρωσης) εκτίθενται σε συνθήκες πείνας ((Toth et al., 

2007), Εικ. 21). Δεδοµένου ότι υπό αυτές τις συνθήκες αναστέλλεται η ενεργότητα της 

κινάσης ΤΟR και συµβαίνει επαγωγή της αυτοφαγίας (Levine and Klionsky, 2004), η 

παρατήρηση των Toth et al. υποστηρίζει τη συµβολή της αυτοφαγικής διαδικασίας στο 

νεκρωτικό θάνατο. Η ίδια ερευνητική οµάδα έδειξε επίσης ότι RNAi για το γονίδιο let-363 

µειώνει ακόµα περισσότερο την επιβίωση νευρώνων στο στέλεχος mec-4(d) ((Toth et al., 

2007), Εικ. 21). Παρότι η παρατηρούµενη ενίσχυση της νέκρωσης φαίνεται να είναι αρκετά 

µεγαλύτερη και πιο σαφής από το αντίθετο αποτέλεσµα (την καταστολή του κυτταρικού 

θανάτου), που παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή (Εικ. Γ6(i)), η διαλεύκανση αυτής της 

αντίφασης απαιτεί έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου του RNAi για το let-363 

ειδικά στους νευρώνες που υφίστανται νέκρωση. Σε περίπτωση απόδειξης της ορθότητας των 

αποτελεσµάτων των Toth et al., τα πειραµατικά δεδοµένα που ελήφθησαν µε χρήση 

νηµατωδών οι οποίοι εκφράζουν το let-363(h98), θα µπορούσαν να οφείλονται σε παρουσία 

άγνωστων µεταλλαγών στο γενετικό υπόβαθρο του στελέχους KR344.  

 

Εικόνα 21. Επίδραση σηµατοδοτικών µονοπατιών που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα θρεπτικών συστατικών 

στην τοξικότητα που επάγεται από υπερενεργά κανάλια Degenerins. Στις δύο πρώτες (από αριστερά) µπάρες 

φαίνεται η επίδραση της καταστολής της κινάσης TOR στο ποσοστό επιβίωσης των νευρώνων νεαρών ενήλικων 

ατόµων του στελέχους mec-4(d) (Toth et al., 2007).  
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Δ. Μηχανισµοί Νεκρωτικού Θανάτου· Αναπάντητα Ερωτήµατα 

Επίδραση ακραίων ερεθισµάτων και έντονη µείωση των ενεργειακών επιπέδων 

προκαλούν καταστροφή των κυττάρων συνήθως µέσω διαδικασιών νέκρωσης. Μελέτες 

κυρίως σε µοντέλα θηλαστικών και σε νηµατώδεις έχουν δείξει ότι κεντρικό ρόλο στον 

εκφυλισµό παίζει η υπερβολική άνοδος των επιπέδων κυτταροπλασµατικού ασβεστίου (Εικ. 

22). Ιόντα ασβεστίου εισέρχονται στα κύτταρα από το µεσοκυττάριο χώρο µέσω ιοντικών 

καναλιών (Lipton and Nicotera, 1998; Nicotera and Bano, 2003). Η παράλληλη είσοδος 

κατιόντων νατρίου αυξάνει περαιτέρω την εισροή ασβεστίου, ενεργοποιώντας αντλίες 

ανταλλαγής Na+/Ca2+ (Sattler and Tymianski, 2000). Η έξοδος ιόντων ασβεστίου από το 

ενδοπλασµατικό δίκτυο συµβάλλει επίσης σηµαντικά στην αύξηση της κυτταροπλασµατικής 

συγκέντρωσής τους κατά τη νέκρωση (Mattson et al., 2000; Paschen, 2001; Xu et al., 2001; 

Yu et al., 2000). Το ασβέστιο αποτελεί όµως ενεργοποιητή πολλών ενζύµων και κυτταρικών 

διαδικασιών. Ενεργοποίηση καλπαϊνών έχει αναφερθεί σε νευρώνες πρωτευόντων µετά από 

ισχαιµία και η σηµασία της δράσης τους στο νεκρωτικό θάνατο έχει δειχθεί επίσης στο C. 

elegans (Syntichaki et al., 2002; Yamashima, 2000; Yamashima, 2004). Η ανίχνευση 

ενεργών καλπαϊνών σε λυσοσωµικές µεµβράνες έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι 

συµµετέχουν στη διάρρηξη αυτών, µε συνέπεια την απελευθέρωση υδρολυτικών ενζύµων 

στο κυτταρόπλασµα (Εικ. 22). Η παρακολούθηση της αποσταθεροποίησης των 

λυσοσωµάτων in vivo κατά την εξέλιξη της νέκρωσης κατέστη δυνατή σε νηµατώδεις που 

εξέφραζαν κατάλληλους δείκτες. Πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στην 

παρούσα διατριβή υποδηλώνουν ότι η απώλεια της ακεραιότητας των λυσοσωµάτων 

συνοδεύεται πιθανά και από έκλυση πρωτονίων, που είχαν συσσωρευτεί στο εσωτερικό 

αυτών των οργανιδίων µε τη δράση κυστιδιακών αντλιών πρωτονίων (V-ΑΤΡασών). Άµεσο 

αποτέλεσµα είναι η οξίνιση του κυτταροπλάσµατος, η οποία συµβάλλει στην καταστροφή 

των νευρώνων αυξάνοντας την ενεργότητα των εκλυόµενων υδρολασών. Αποκαλύφθηκε 

επιπλέον ότι οι συνθήκες που δηµιουργούνται σε αρχικά στάδια του νευροεκφυλισµού, 

ανάµεσα στις οποίες πιθανά και η αύξηση των ιόντων ασβεστίου ή/και η ενεργοποίηση 

καλπαϊνών, προκαλούν παροδική επαγωγή αυτοφαγίας. Η καταστολή της δράσης 

αυτοφαγικών µορίων έδειξε ότι η αυτοφαγία έχει στη συγκεκριµένη περίπτωση 

καταστροφικό ρόλο, τον οποίο επιτελεί σε συνεργασία µε το λυσοσωµικό σύστηµα.  

Τόσο στα πλαίσια αυτής της διατριβής όσο και σε προηγούµενες µελέτες (Syntichaki 

et al., 2002), οι πειραµατικοί χειρισµοί που εφαρµόστηκαν δεν έχουν επιτύχει πλήρη 

καταστολή του νεκρωτικού θανάτου σε νηµατώδεις. Αιτία αυτού είναι πιθανά η µερική 

καταστολή των νεκρωτικών παραγόντων, εφόσον στις περισσότερες περιπτώσεις 

ολοκληρωτική απώλεια της ενεργότητάς τους θα ήταν θνησιγόνος (για παράδειγµα στην 

περίπτωση των V-ΑΤΡασών και του γονιδίου bec-1). Επιπλέον, η αποτυχία πλήρους 
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καταστολής της νέκρωσης δείχνει ότι άγνωστα µέχρι σήµερα µοριακά µονοπάτια 

συµµετέχουν στην καταστροφή των κυττάρων. Στην παρούσα διατριβή παρουσιάστηκαν 

άλλωστε ενδείξεις για τη συµβολή διαδικασιών µετακίνησης µεµβρανών, που διαφέρουν από 

την αυτοφαγία. Η ανακάλυψη του συνόλου των νεκρωτικών παραγόντων απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση. Η ανίχνευση ορισµένων γενετικών καταστολέων µπορεί ωστόσο να 

παρεµποδίζεται λόγω δυσµενών επιπτώσεων αυτών στη βιωσιµότητα ή τη γονιµότητα των 

οργανισµών. Παρόλα αυτά, η ανακάλυψή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι 

συνιστούν υποψήφιους φαρµακευτικούς στόχους στην προσπάθεια να αντιµετωπιστούν 

παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου. Ήδη, τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα υποδεικνύουν ότι παρέµβαση σε µονοπάτια που ρυθµίζουν την 

οµοιόσταση του pH και τη λειτουργικότητα των λυσοσωµάτων ή µείωση των επιπέδων 

αυτοφαγίας θα µπορούσαν να δράσουν προστατευτικά σε νευροεκφυλιστικές καταστάσεις, 

όπως τα εγκεφαλικά ισχαιµικά επεισόδια.  

 

 

Eικόνα 22. Μοντέλο νεκρωτικού θανάτου στο C. elegans.
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