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Περίληψη  

Στη μελέτη αυτή διερευνήσαμε την αλληλεπίδραση μεταξύ μιτοχονδρίων και P-

bodies και τη βιολογική σημασία αυτής. Tα P-bodies έχουν χαρακτηριστεί ως μη 

μεμβρανώδη ριβονουκλεοπρωτεινικά σωμάτια τα οποία εμπλέκονται στην 

αποθήκευση και αποικοδόμηση των mRNAs.  Ως οργανισμό μοντέλο 

χρησιμοποιήσαμε τον νηματώδη C. elegans ο οποίος είναι ένας εύχρηστος 

οργανισμός που ενδείκνυται για πειράματα γήρανσης, μικροσκοπίας και ζωντανής 

απεικόνισης, τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιήσαμε αρκετά για την μελέτη αυτή. Ένα 

άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι γονίδια τα οποία κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες των μιτοχονδρίων και των P-bodies εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 

συντήρησης σε διάφορους οργανισμούς συμπεεριλαμβανομένων του C.elegans και 

άλλων πιο πολύπλοκων ευκαρυωτικών οργανισμών μέχρι και τον άνθρωπο.  

Επιστημονικές εργασίες στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για αλληλεπίδραση μεταξύ 

μιτοχονδρίων και P-bodies σε πειράματα που έχουν γίνει σε ανθρώπινες κυτταρικές 

σειρές. Οι μελέτες αυτές είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και ουσιαστικά αποτελούν 

απλές παρατηρήσεις. Στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας 

πραγματοποιήσαμε πειράματα σίγησης γονιδίων των P-bodies του C. elegans με την 

τεχνική της RNA παρεμβολής (RNAi) και παρατηρήσαμε, μεταξύ άλλων, 

ενεργοποίηση μηχανισμών που εμπλέκονται σε μονοπάτια μιτοχονδριακού στρες. Το 

εύρημα αυτό φανερώνει πιθανή ενδοεπικοινωνία μετξύ αυτών των δύο κυτταρικών 

σχηματισμών. 

Έχοντας την γνώση της σπουδαιότητας των μιτοχονδρίων για την ομοιόσταση και την 

επιβίωση του κυττάρου και την συμμετοχή τους σε διάφορα σύνδρομα και ασθένειες 

του ανθρώπου και τον ρόλο των P-bodies στη μετα-μεταγραφική ρύθμιση της 

γονιδιακής έκφρασης, θα παρουσίαζε τεράστιο ενδιαφέρον η απόδειξη μιας τέτοιας 

θεωρίας για μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας και θα άνοιγε το δρόμο για 

νέου τύπου έρευνα. 

Στην μελέτη αυτή πραγματοποιήσαμε πειράματα στα οποία έγινε τεχνητή επέμβαση 

με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής λειτουργίας των μιτοχονδρίων και των P-

bodies με σκοπό την μελέτη των επιπτώσεων στη φυσιολογία του κάθε οργανιδίου 

αλλά και στη μεταξύ τους σχέση. Επίσης, έγινε προσπάθεια μελέτης της φυσικής 

αλληλεπίδρασης μιτοχονδρίων και P-bodies σε διάφορες συνθήκες και μελέτη των 

μηχανισμών που επηρεάζονται από την δυσλειτουργία των οργανιδίων αυτών σε 

επίπεδο οργανισμού. 
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1. Εισαγωγή 
1.1 P-bodies 

1.1.1 Η σύσταση των P-bodies 

Τα P-bodies (processing bodies)  ανακαλύφθηκαν το 1997 όταν οι  Bashkirov et al. ανέφεραν 

σε επιστημονική τους εργασία την παρατήρηση μικρών κοκκιωδών σχηματισμών στο 

κυτταρόπλασμα κυττάρων θηλαστικών κάνοντας  χρήση της εξωριβονουκλεάσης  XRN-1 ως 

κύριο φθορίζοντα μάρτυρα . Από τότε ανακαλύφθηκαν και άλλες πρωτεΐνες οι οποίες 

συνεντοπίζονται με την XRN-1 με τη λίστα τους να εμπλουτίζεται διαρκώς ακόμη και 

σήμερα.  

Τα P-bodies  αποτελούν ριβονουκλεοπρωτεινικά (mRNPs) κυτταρικά  σωματίδια τα οποία 

δεν περιβάλλονται από κάποιου είδους μεμβράνη. Συνίσταται από μόρια mRNA τα οποία 

έχουν αποκλειστεί από το μεταφραστικό μονοπάτι και από πρωτεΐνες.  Μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί με σκοπό την αποσαφήνιση της πλήρης δομής τους σε διάφορους 

οργανισμούς μοντέλα δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα καθώς δεν είναι γνωστά 

όλα τα μόρια που συμμετέχουν στο σχηματισμό των P-bodies. Η μεγάλη εξελικτική τους 

συντήρηση έχει βοηθήσει σε αυτό. Φαίνεται ότι πολλά από τα συστατικά τους έχουν 

ομόλογα σε πολλούς ευκαρυωτικούς  οργανισμούς διαφορετικής πολυπλοκότητας όπως : 

Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabtitis elegans, Drosophila melanogaster, Mus 

musculus και Homo sapiens. Τα πιο σημαντικά από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί 

μπορούν να χωριστούν σε ομάδες με βάση την λειτουργία τους ως εξής : 1. 

Πρωτεΐνες οι οποίες εμπλέκονται στην αφαίρεση του καλύμματος από το 5’ άκρο των 

mRNAs συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων : Dcp1p/Dcp2p, των ενεργοποιητών 

αφαίρεσης του καλύμματος : Dhh1p/RCK/p54, Pat1p, Scd6p/RAP55, Edc3p, του 

συμπλέγματος  των πρωτεϊνών Lsm1p-7p και της 5’ προς 3’ εξωριβονουκλεάσης  

Xrn-1p. 2. Πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη μη ειδική καταστολή/αποικοδόμηση 

μορίων mRNAs όπως το σύμπλεγμα CCR4/POP2/NOT, 3. Πρωτεΐνες οι οποίες 

βρίσκονται σε συγκεκριμένα είδη οργανισμών και δρουν ειδικά σε ορισμένες 

κατηγορίες μορίων mRNAs όπως εκείνες που συμμετέχουν στο μονοπάτι καταστολής 

μέσω miRNAs 4. Πρωτεΐνες οι οποίες εμφανίζονται στα P-bodies μόνο κάτω υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες όπως στρες, κυτταρικός τύπος, μεταλλαγή ή υπερέκφραση 

συγκεκριμένου γονιδίου, μεταξύ άλλων. Οι πρωτεΐνες αυτές συμμετέχουν στο 

μονοπάτι NMD (nonsense-mediated decay) με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο των 

υποψήφιων μεταγράφων και αφαίρεση εκείνων που έχουν πρώιμο κωδικόνιο λήξης, 

όπως θα δούμε και παρακάτω. 5. Μόρια  mRNAs τα οποία είναι απαραίτητα για το 

σχηματισμό των P-bodies όπως έχουν δείξει πειράματα χρήσης RNάσης A. 
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Ριβοσωμικές πρωτεΐνες και πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην έναρξη της μετάφρασης 

δεν εντοπίζονται στα P-bodies με εξαίρεση τον παράγοντα έναρξης της μετάφρασης 

eIF4E (initiation factor-4E) ο οποίος όμως βρισκόμενος στα P-bodies σχηματίζει 

σύμπλοκα με άλλες πρωτεΐνες τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την καταστολή της 

μετάφρασης. 

Όπως συμπεραίνουμε και από τη σύστασή τους, τα P-bodies είναι σχηματισμοί οι 

οποίοι εμπλέκονται στην αποικοδόμηση, μεταφραστική καταστολή, σίγηση και τον 

ποιοτικό έλεγχο μορίων RNA. Μόρια RNA τα οποία οδηγούνται στα P-bodies 

μπορούν να οδηγηθούν στο μονοπάτι αποικοδόμησης, να παραμείνουν αποθηκευμένα 

είτε να απελευθερωθούν και πάλι στο μεταφραστικό μονοπάτι, ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες του κυττάρου.
1-9 

 

1.1.2 Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις 

απαραίτητες για τον σχηματισμό των P-

bodies 

Η πρώτη προϋπόθεση για τον σχηματισμό των P-bodies είναι η ύπαρξη αρκετά 

μεγάλης ποσότητας mRNA τα οποία είναι σταματημένα σε μετα-μεταγραφικό 

στάδιο-κατά την έναρξη της μετάφρασης και έχουν πραγματοποιήσει έξοδο από το 

μεταφραστικό μονοπάτι. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι επαρκής καθώς στην 

συνέχεια πάνω σε αυτά τα μόρια RNA προσδένονται άλλες πρωτεΐνες ( συστατικά 

των P-bodies)  και καθώς πολλές από αυτές τις μονάδες mRNA-πρωτεΐνης 

γειτνιάζουν και κατά συνέπεια αλληλεπιδρούν, σχηματίζουν τα P-bodies στη μορφή 

που εμείς μπορούμε να παρατηρήσουμε μικροσκοπικά οδηγώντας μας στο 

συμπέρασμα ότι η δημιουργία των P-bodies αποτελεί το αποτέλεσμα της γονιδιακής 

σίγησης η οποία πρέπει να προηγείται. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στον 

ζαχαρομύκητα φέρνουν στο φως τρεις πρωτεΐνες οι οποίες φαίνεται να παίζουν 

πρωταρχικό ρόλο στον σχηματισμό των P-bodies δρώντας ως ικριώματα για τις 

υπόλοιπες. Αυτές είναι οι παρακάτω : 1. η Εdc-3, η οποία διαθέτει περιοχές 

πρόσδεσης για τον εαυτό της (περιοχή διμερισμού) και για ακόμη δύο πρωτεΐνες τις 

Dcap-2 και την RNA ελικάση Dhh1/Rck. 2. η Pat-1 , πρωτεΐνη-ενισχυτής αφαίρεσης 

του καλύμματος από το 5’ άκρο των mRNAs η οποία φαίνεται να αλληλεπιδρά με 

την Lsm1 μέσω μιας περιοχής στη μέση της αλληλουχίας της και με τις Edc-3 και 

Dcp-1 μέσω μιας περιοχής στο C’ τελικό άκρο και 3. η Lsm4 η οποία διαθέτει μια 

περιοχή στο C’ τελικό της άκρο πλούσια σε γλουταμίνη και ασπαραγίνη (Q/N-rich 

domain) χαρακτηριστικό πρωτεϊνών όπως πρωτεΐνες πρίον (prions) που έχουν την 

ιδιότητα να σχηματίζουν συσσωματώματα.  
1,2,6,10,11 

Όσον αφορά τα θηλαστικά, πρωτεΐνες-ικριώματα φαίνεται να αποτελούν οι GW182 

και Ge-1 καθώς όπως φαίνεται απαλοιφή των αντίστοιχων γονιδίων οδηγεί σε 
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εξαφάνιση των P-bodies ενώ υπερέκφρασή τους σε αύξηση του αριθμού τους. 

Επιπρόσθετα, απαλοιφή των LSm1, RCK/p54, eIF4E-T και πρωτεϊνών που 

εμπλέκονται στο μονοπάτι σίγησης μέσω των μικρών RNAs, όπως των Drosha και 

DGCR8, φαίνεται επίσης να οδηγεί σε εξαφάνιση των P-bodies. Κάτι τέτοιο μπορεί 

να εξηγηθεί από το γεγονός ότι πιθανότατα απαιτείται συγκεκριμένη συγκέντρωση 

ριβονουκλοπρωτεινικών μονάδων μέσα στο κυτταρόπλασμα για να ξεκινήσει ο 

σχηματισμός των P-bodies μέσω περαιτέρω προσδέσεων.
1-3 

Επίσης οι περισσότερες δομικές πρωτεΐνες των P-bodies αποτελούνται από πολλούς 

διαφορετικής λειτουργικότητας τομείς,  κάτι που τις καθιστά ικανές για πρόσδεση με 

πολλά μόρια  mRNAs ή/και πρωτεΐνης και κατά συνέπεια ολόκληρων 

ριβονουκλεοπρωτεινικών συμπλόκων οδηγώντας στον σχηματισμό των  P-bodies. 

Έχοντας κάνει αναφορά στη σύσταση και στο σχηματισμό των P-bodies, να 

αναφέρουμε ακόμη ότι μελέτες ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας σε ανθρώπινα κύτταρα 

φανερώνουν επιπλέον χαρακτηριστικά για τη δομή τους. Από τις μελέτες αυτές 

φαίνεται ότι τα P-bodies αποτελούνται από ένα πυκνό πυρήνα και από περιφερειακές 

προεξοχές οι οποίες βρίσκονται αγκυροβολημένες επάνω στον πυρήνα. Κάποιες από 

τις πρωτεΐνες των P-bodies βρίσκονται παντού, όπως οι Dcp-1 και Xrn-1, ενώ άλλες 

όπως η rck/p54 βρίσκεται σε αυξημένη συγκέντρωση στις προεξοχές της 

περιφέρειας.
12 

Να προσθέσουμε τέλος, ότι αποτελούν δομές πολύ δυναμικές οι οποίες έχουν την 

δυνατότητα να διαιρούνται είτε να συνενώνονται σε μεγαλύτερα σύμπλοκα, ανάλογα 

με τις ανάγκες του κυττάρου.
1-3 

Παρακάτω, στην Eικόνα 1 και 3 μπορούμε να δούμε μια σχηματική αναπαράσταση 

των βημάτων-σταδίων που απαιτούνται για τον σχηματισμό των P-bodies. 
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Εικόνα 1 : Σχηματική αναπαράσταση του σχηματισμού των P-bodies. Αύξηση των 

επιπέδων σίγησης των mRNAs που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα και επάρκεια 

δομικών πρωτεϊνών ενισχύει το σχηματισμό των P-bodies . Ανταγωνιστικό ρόλο σε 

αυτό ασκεί το μεταφραστικό μονοπάτι. 

 

1.1.3 Η πρωτεΐνη EDC-3 

Η πρωτεΐνη EDC-3 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτεΐνες τόσο για την 

δομή και την ύπαρξη όσο και για την λειτουργία των P-bodies και έχει πολλαπλές 

φορές χαρακτηριστεί ως «πρωτεΐνη-ικρίωμα» σε διάφορες επιστημονικές εργασίες. 

Ανήκει στην οικογένεια των Sm πρωτεϊνών και δρα ως ενισχυτής κατά την 

διαδικασία αφαίρεσης του καλύμματος από το 5’ άκρο των mRNAs. Αποτελείται από 

τέσσερις τομείς, καθένας από τους οποίους επιτελεί μια διαφορετική λειτουργία. 

Η περιοχή Lsm στο N’ τελικό άκρο φαίνεται ότι είναι απαραίτητη αλλά και ικανή για 

να μεταφέρει την πρωτεΐνη EDC-3 στα P-bodies καθώς επίσης φαίνεται να περιέχει 

την αλληλουχία για αλληλεπίδραση της EDC-3 με την πρωτεΐνη DCAP-1. Οι 

περιοχές  Lsm και FDF συνδέονται μέσω μια περιοχής χαμηλής πολυπλοκότητας και 

πιθανότατα μη αναδιπλούμενης η οποία αποτελείται από κατάλοιπα γλουταμίνης, 

ασπαραγίνης, γλυκίνης και αργινίνης, την περιοχή του συνδέτη (linker domain). Η 

περιοχή του συνδέτη φαίνεται να ευθύνεται για την αλληλεπίδραση μεταξύ των EDC-

3 και DCAP-2 πρωτεϊνών. Στην συνέχεια, στην περιοχή FDF βρισκόμενη κεντρικά 

της πρωτεΐνης EDC-3 φαίνεται ότι προσδένεται η  πρωτεΐνη Me31B των P-bodies 

ενώ η περιοχή YjeF-N στο C’ τελικό άκρο για το τέλος διαμεσολαβεί τον διμερισμό 

της πρωτεΐνης EDC-3 ο οποίος αποδεικνύεται απαραίτητος για την πρόσδεση μορίων 

RNA.
13,14 

Οι αναφερόμενες περιοχές της πρωτεΐνης καθώς και πληροφορίες για την λειτουργία 

τους απεικονίζονται παρακάτω, στις Εικόνες 2 και 3. 
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Εικόνα 2 : Απεικόνιση των τεσσάρων διαφορετικών λειτουργικών περιοχών της 

πρωτεΐνης EDC-3. Τα νούμερα υποδεικνύουν τα όρια της κάθε περιοχής και 

αντιστοιχούν σε αμινοξικά κατάλοιπα. Στην φωτογραφία απεικονίζεται η ομόλογη 

πρωτεΐνη του νηματώδη  C. elegans στην D. melanogaster. 

. 
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Εικόνα 3 : Απεικόνιση των λειτουργικών περιοχών της πρωτεΐνης EDC-3 αλλά και 

άλλων βασικών δομικών πρωτεϊνών των P-bodies. Επίδειξη των περιοχών που είναι 

απαραίτητες για τις αλληλεπιδράσεις που οδηγούν στο σχηματισμό των P-bodies. Στο 

κάτω μέρος της εικόνας παρατίθενται σχηματική αναπαράσταση του μονοπατιού που 

επιτελείτε στα P-bodies και οδηγεί στον κατακερματισμό των mRNAs. 

 

1.1.4  Λειτουργία : Tα μονοπάτια 

αποικοδόμησης  στα οποία εμπλέκονται 

τα P-bodies 

 

1.1.4.1 Αποικοδόμηση μορίων mRNA με χρήση 

εξωριβονουκλεασών 

Ο μηχανισμός με τον οποίο γίνεται η αποικοδόμηση των μορίων mRNAs είναι 

σχετικά απλός και μη ειδικός. Αρχικά γίνεται αφαίρεση της πολύ-Α ουράς από το 3’ 

άκρο ώριμων μορίων mRNA από ειδικά ένζυμα, τις απαδενυλάσες (όπως το 

σύμπλοκο CAF1–CCR4–NOT). Στην συνέχεια τα μόρια μπορούν να δεχθούν είτε 

αφαίρεση του καλύμματος από το 5’ άκρο τους με τη βοήθεια των ενζύμων DCP1, 

DCP2 και του ενισχυτή τους EDC-3 και επακόλουθη αποικοδόμηση με φορά 5’ προς 

3’ από την εξωνουκλεάση XRN-1 είτε άμεση αποικοδόμηση με φορά 3’ προς 5’ η 

οποία πραγματοποιείται από πρωτεΐνες του εξωσώματος σε συνεργασία με στο 

σύμπλεγμα πρωτεϊνών SKI, όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 4. 
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Εικόνα 4 :  Σχηματική απεικόνιση των δύο μονοπατιών αποικοδόμησης των mRNAs με τη 

βοήθεια εξωριβονουλεασών.  

Μελέτες στον Saccharomyces cerevisiae και σε ποντίκια έχουν δείξει ότι σε συνθήκες 

καταστολής της απαδενιλίωσης τα P-bodies δεν σχηματίζονται,  καθώς και ότι  καταστολή 

της XRN-1 με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της καταστροφής των mRNAs αυξάνει το 

μέγεθος και τον αριθμό των P-bodies, αποδεικνύουν ότι η αποικοδόμηση των mRNAs 

συμβαίνει μέσα στα σωματίδια αυτά. Συμπέρασμα των παραπάνω αποτελεί η διαπίστωση 

ότι το μέγεθος και ο αριθμός των P-bodies εξαρτάται από τον αριθμό των μορίων mRNA τα 

οποία έχουν υποστεί αφαίρεση του καλύμματος από το 5’ άκρο τους. Τέλος, ενώ 

αποικοδόμηση μορίων mRNA φαίνεται να συμβαίνει και στο κυτταρόπλασμα, η 

πραγματοποίηση της εντός των P-bodies πιθανότατα εξυπηρετεί  στην ταχύτερη 

αποικοδόμηση και απομάκρυνση τους από κυτταρικά μονοπάτια στα οποία θα 

ανταγωνίζονταν με άλλα μόρια για πρόσδεση σε ρυθμιστικές πρωτεΐνες οι οποίες δεν 

βρίσκονται σε αφθονία.1-4,15 

 

 

1.1.4.2 Σίγηση μέσω του μηχανισμού των μικρών RNAs 

Ο μηχανισμός σίγησης μέσω των μικρών RNAs -Small interfering RNAs (siRNAs) και 

microRNAs(miRNAs)- με τη συμμετοχή των πρωτεϊνών «αργοναύτες» και των πρωτεϊνών 

του συμπλέγματος RISC είναι πολύ καλά χαρακτηρισμένος. Ο ίδιος μηχανισμός φαίνεται να 

δρα και στο εσωτερικό των P-bodies ως κομμάτι  αυτών. Όπως φαίνεται μεταφραστική 

καταστολή διαφόρων mRNAs μέσω του μηχανισμού αυτού οδηγεί τα μόρια-στόχους σε 

αποικοδόμηση. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι  στόχευση μορίων  mRNA για αποικοδόμηση 

μετά από πρόσδεση των εμπλεκόμενων πρωτεϊνών στο μονοπάτι σίγησης απαιτεί την 
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στρατολόγηση επιπλέον πρωτεϊνών που παίρνουν μέρος στο μη ειδικό μονοπάτι 

αποικοδόμησης των mRNAs οδηγώντας στο σχηματισμό των P-bodies. Κάτι τέτοιο οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των P-bodies εξαρτάται από   την ποσότητα των υπό σίγηση 

mRNAs.1-4 

Στην Εικόνα 5 παρουσιάζονται τα βασικά μόρια και η λειτουργία τους στο μονοπάτι αυτό. 

 

 

Εικόνα 5 : Μηχανισμός σίγησης μέσω των μικρών RNAs ο οποίος επιτελείται στα P-bodies. 

 

 

 

1.1.5 Moνοπάτια ποιοτικού ελέγχου 

μορίων mRNAs στα οποία εμπλέκονται τα 

P-bodies 

1.1.5.1 Το μονοπάτι NMD 

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες δεν είναι πλήρως γνωστές μέχρι και σήμερα και 

χωρίς να αποτελούν κύρια δομικά συστατικά των P-bodies  εμφανίζονται πρωτεΐνες οι 

οποίες σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο μορίων mRNA. Οι πρωτεΐνες αυτές αναγνωρίζουν 

μόρια τα οποία διαθέτουν πρώιμα κωδικόνια λήξης (premature translation-termination 

codons PTCs) στην αλληλουχία τους με αποτέλεσμα να παράγουν μη φυσιολογικές ή μη 

λειτουργικές πρωτεΐνες με πιθανότατα τοξική δράση για το κύτταρο και τα σημαίνουν για 

αποικοδόμηση.  Το αποκαλούμενο «σύμπλοκο επιτήρησης» (surveillance complex) 

αποτελείται από τις συντηρημένες πρωτεΐνες UPF1-3 και τέσσερις επιπλέον παράγοντες, τις 

πρωτεΐνες : SMG1 και SMG5-7). Ο μηχανισμός είναι σχετικά απλός και κύριο μηχανισμό 

ελέγχου αποτελούν οι διαδοχικές φωσφορυλιώσεις/αποφωσφορυλιώσεις της RNA 
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ελικάσης UPF1, η οποία όταν βρίσκεται σε σύμπλοκο με τις UPF2,3  φωσφορυλιώνεται από 

την κινάση SMG1. Αποφωσφορυλίωση της UPF1 επιτυγχάνεται από τις SMG5, SMG6 και 

SMG7 (Εικόνα 6). Το σύμπλοκο αυτό στη συνέχεια καταστρατηγεί ένζυμα τα οποία 

εμπλέκονται στο μη ειδικό μονοπάτι αποικοδόμησης των RNAs με τη βοήθεια 

εξωνουκλεασών και οδηγεί τα mRNAs για αποικοδόμηση όπως περιγράψαμε παραπάνω 

(Εικόνα 7).2,3,15 

 

 

 

Εικόνα 6 : Απεικόνιση του μηχανισμού ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του 

συμπλόκου «επιτήρησης» το οποίο επιτελεί τον ποιοτικό έλεγχο μορίων mRNA με πρώιμο 

κωδικόνιο λήξης και τα οδηγεί μετέπειτα σε αποικοδομητικά μονοπάτια. 

 

 

Εικόνα 7 : Μηχανισμός καταστρατήγησης επιπλέον ενζύμων με σκοπό την αποικοδόμηση 

των mRNAs μετά από πρόσδεση του συμπλόκου «επιτήρησης» στο πρώιμο κωδικόνιο λήξης 

(PTC). 
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1.1.5.2 Το μονοπάτι ΑΜD 

Μια δεύτερη κατηγορία μορίων mRNAs τα οποία εντοπίζονται στα P-bodies είναι εκείνα τα 

οποία περιέχουν αλληλουχίες ARE(AU-rich element)  στην  3’ αμετάφραστη περιοχή τους. 

Αυτά τα μόρια RNA πιθανότατα εντοπίζονται από τις πρωτεΐνες TTP/BRF όπως έχει 

μελετηθεί σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών οι οποίες τα μεταφέρουν στα P-bodies, είτε 

προσδένονται αρχικά στα μόρια mRNA  και στη συνέχεια προσελκύουν άλλους παράγοντες 

όπως ένζυμα αποικοδόμησης χτίζοντας λειτουργικά P-bodies (Εικόνα 8).2,3 15 

 

 

Εικόνα 8 : Μηχανισμός καταστρατήγησης επιπλέον ενζύμων με σκοπό τον σχηματισμό P-

bodies και την αποικοδόμηση των mRNAs μετά από αναγνώριση και  πρόσδεση πρωτεϊνών 

TTP στις αλληλουχίες ARE στο 3’ άκρο των mRNAs . 

 

1.1.6 Τα  P-bodies αποτελούν δυναμικές 

δομές   

Πειράματα ζωντανής απεικόνισης σε κύτταρα θηλαστικών έδειξαν ότι τα P-bodies δεν 

αποτελούν στατικές δομές, αλλά αντίθετα, έχουν την ικανότητα να κινούνται μέσα στο 

κυτταρόπλασμα. Όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη τα περισσότερα P-bodies κινούνται 

γύρω από μια συγκεκριμένη περιοχή μέσα στο κυτταρόπλασμα, ενώ κάποια άλλα διανύουν 

μεγαλύτερες αποστάσεις κινούμενα  με κατεύθυνση από την περιφέρεια του κυττάρου 

προς τον πυρήνα. Περαιτέρω διερεύνηση αυτής της κατάστασης έδειξε ότι τα στατικά P-

bodies ήταν προσδεδεμένα σε ινίδια ακτίνης ενώ τα κινούμενα στο δίκτυο των 

μικροσωληνίσκων.  Τα τελευταία προσδένονται στους μικροσωληνίσκους πιθανότατα μέσω 

μορίων δυνείνης. 1 Να προσθέσουμε τέλος, ότι τα P-bodies έχουν την ικανότητα να 

διαιρούνται και να συνενώνονται σε μικρότερους ή  μεγαλύτερους σχηματισμούς 

αντίστοιχα ανάλογα με τις ανάγκες του κυττάρου την εκάστοτε χρονική στιγμή. Ο αριθμός 

τους επίσης μεταβάλλεται ανάλογα με τον υπό μελέτη ιστό ή ανάλογα με τις συνθήκες ή 

την ηλικία στην οποία βρίσκεται ο υπό μελέτη οργανισμός. 16,17 
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1.1.7 Ο κύκλος των mRNAs 

Τα μόρια mRNA με την έξοδό τους από τον πυρήνα οδηγούνται στο μεταφραστικό μονοπάτι 

μετά από πρόσδεσή τους στα ριβοσώματα. Εκεί επαναλαμβανόμενοι κύκλοι έναρξης, 

επιμήκυνσης και τερματισμού της μετάφρασης παράγουν πολυπεπτίδια. Επιπλοκές κατά 

την έναρξη της μετάφρασης καταστούν τα mRNAs αδρανή και οδηγούν στην ενσωμάτωσή 

τους στα P-bodies. Εκεί μπορεί να οδηγηθούν στο μονοπάτι της αποικοδόμησης, να 

παραμείνουν αποθηκευμένα για κάποιο χρονικό διάστημα, ή να επανατοποθετηθούν στο 

μονοπάτι της μετάφρασης. Τα σωμάτια στρες (stress granules) τα οποία έχει δειχθεί  ότι 

αλληλεπιδρούν με τα P-bodies είναι αυτά στα οποία πιθανότατα μεταφέρονται τα mRNAs 

τα οποία εισέρχονται και πάλι στο μεταφραστικό μονοπάτι. Τέλος, κυρίαρχα 

(housekeeping) mRNAs φαίνεται ότι με την έξοδό τους από τον πυρήνα αρχίζουν να 

μεταφράζονται, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες mRNAs, τα οποία  φαίνεται αρχικά να 

εισέρχονται σε ένα διαφορετικού τύπου ριβονουκλεοπρωτεινικό πυρηνικό σωμάτιο το 

οποίο οδηγεί στην ουσία τα μόρια αυτά στα P-bodies επιτυγχάνοντας αυστηρότερο 

μεταφραστικό έλεγχο. 

Υπό συνθήκες στρες Τύπου Ι( όπως θερμικό στρες )όπου σε αντίθεση με το Τύπου ΙΙ τα 

mRNAs δεν στέλνονται για αποικοδόμηση, αποθηκεύονται απευθείας στα σωμάτια στρες 

μέχρις ότου υποχωρήσει το στρες και τα mRNAs εισέλθουν και πάλι στο μεταφραστικό 

μονοπάτι, όντας χρήσιμα για το κύτταρο.  

Ο κύκλος αυτός των mRNAs και η «πορεία» που διανύουν τα μόρια στα διάφορα οργανίδια 

ανάλογα με τις ανάγκες του κυττάρου υποδηλώνει έλεγχο μεγάλης ακριβείας, σημαντικό 

για την επιβίωση και τη σωστή λειτουργία του κυττάρου. Αρχικά βλέπουμε ότι το σύμπλοκο 

αφαίρεσης του καλύμματος από το 5’ άκρο  είναι ενεργό μόνο όταν βρεθεί στα P-bodies, 

δηλαδή μετά το σχηματισμό ενός πολύ μεγαλύτερου ριβονουκλοπρωτεινικού συμπλόκου. 

Κάτι τέτοιο απομονώνει τη μηχανή αποικοδόμησης από τα ενεργά mRNAs που βρίσκονται 

διάχυτα στο κυτταρόπλασμα εμποδίζοντας κάποιο λάθος σχετικά με την αποικοδόμηση 

μορίων τα οποία θα έπρεπε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή να είναι ενεργά. Ένα δεύτερο 

σημείο ελέγχου είναι η ποσότητα και το είδος των μορίων mRNAs τα οποία εκτίθενται για 

μετάφραση κάθε χρονική στιγμή. Η αποθήκευση μορίων στα P-bodies και τα σωμάτια στρες 

εμποδίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των mRNAs για μεταφραστικούς παράγοντες οι οποίοι 

δεν βρίσκονται σε περίσσεια. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την επαρκή μετάφραση των αναγκαίων 

μορίων για το κύτταρο και μόνο.  Τέλος, με την δυνατότητα εισόδου που έχουν τα μόρια 

mRNAs στα P-bodies και τα σωμάτια στρες αποφεύγεται η διατήρηση ελαττωματικών 

μεταφραστικών συμπλόκων καθώς όταν αποδεσμεύονται τα RNAs από αυτά έχουν τη 

δυνατότητα ανακατασκευής και δημιουργίας του σωστού συμπλόκου (Εικόνα 9).3,4 
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Εικόνα 9 : Ο κύκλος των mRNAs. H είσοδός και έξοδός τους στους διάφορους 

κυτταροπλασματικούς σχηματισμούς μετά την έξοδό τους από τον πυρήνα ελέγχει τα 

επίπεδα μετάφρασης και αποικοδόμησης τους σε κάθε χρονική στιγμή. 

 

1.2 Μιτοχόνδρια  

Τα μιτοχόνδρια αποτελούν κυτταρικές δομές οι οποίες περιβάλλονται από 

μεμβράνη.  Αποτελούν ένα από τα πιο καλά μελετημένα οργανίδια και η εξελικτική 

τους συντήρηση μεταξύ των ευκαρυωτικών οργανισμών είναι πολύ υψηλή. Η 

προέλευση τους φαίνεται ότι σχετίζεται με κάποιο αρχαίο γεγονός συμβίωσης  σε 

αερόβιο προκαρυωτικό οργανισμό απόγονοι του οποίου αποτελούν τα 

μιτοχόνδρια. Η συντήρηση των μιτοχονδρίων διατηρήθηκε εξελικτικά καθώς η 

ύπαρξη τους είναι απαραίτητη για την επιβίωσή των ευκαρυωτών.  Εκτός από 

εργοστάσια παραγωγής χημικής ενέργειας με τη μορφή του ΑΤΡ η οποία είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση του κυττάρου και συνάμα ολόκληρου του 

οργανισμού, φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην συνολική φυσιολογία του 

κυττάρου, την επιβίωση, απόπτωση, τον οξειδωτικό έλεγχο, την βιογένεση 

πρωτεϊνών, την ομοιόσταση του ασβεστίου, σε σηματοδοτικά, μεταβολικά και 

βιοσυνθετικά μονοπάτια και τέλος στην ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και την 
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κυτταρική αύξηση. Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι δυσλειτουργία των 

μιτοχονδρίων έχει αποδεδειγμένα συσχετιστεί με την εμφάνιση ανθρώπινων 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών, την ρύθμιση της γήρανσης , την καρδιακή 

λειτουργία και άλλα σύνδρομα. Γίνεται κατανοητό λοιπόν από όλα τα παραπάνω 

ότι η συνεχής μελέτη και η εύρεση νέων αποτελεσμάτων τα οποία σχετίζονται με τη 

μιτοχονδριακή λειτουργία είναι πρωτίστης  σημασίας παρότι τα οργανίδια αυτά 

είναι ήδη αρκετά καλά μελετημένα. 18 

Ο αριθμός τους διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό αλλά και από ιστό σε ιστό 

και αυξάνεται πάντοτε ανάλογα με την ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού ή/και 

ιστού για ενέργεια. 

Οι διάφορες λειτουργίες  των μιτοχονδρίων επιτελούνται στα διαφορετικά 

διαμερίσματα τα οποία είναι τα ακόλουθα αναφορικά : η εξωτερική μεμβράνη, η 

διαμεμβρανική περιοχή, η εσωτερική μεμβράνη και η μήτρα. Στην  μελέτη αυτή θα 

μας απασχολήσουν πρωτεΐνες οι οποίες εντοπίζονται στην εσωτερική μεμβράνη 

των μιτοχονδρίων και αποτελούν μέρη του συμπλόκου της αναπνευστικής 

αλυσίδας.  

 

1.2.1 Το σύμπλοκο της αναπνευστικής 

αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων 

(mitochondrial electron transport chain) 

Το πρωτεϊνικό σύμπλοκο της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων αποτελείται από 

πέντε συμπλέγματα πρωτεϊνών (complex I-V) η λειτουργία των οποίων οδηγεί στην 

παραγωγή χημικής ενέργειας σε μορφή ΑΤΡ μετά από σειρά οξειδωτικών 

αντιδράσεων όπως αυτών οι οποίες σχετίζονται με την αναπνοή. Στην ουσία, αυτό 

που απαιτείται είναι  η δημιουργία διαφοράς δυναμικού μεταξύ της 

κυτταροπλασματικής επιφάνειας της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης και 

της επιφάνειας η οποία είναι εκτεθειμένη στον διαμεμβρανικό χώρο, κάτι το οποίο 

επιτυγχάνεται με την μεταφορά πρωτονίων στην διαμεμβρανική περιοχή. 

Στην Εικόνα 10 απεικονίζονται τα πέντε σύμπλοκα της αλυσίδας μεταφοράς 

ηλεκτρονίων στον νηματώδη C.  elegans . 
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Εικόνα 10 : Σχηματική αναπαράσταση των πέντε πρωτεϊνικών συμπλόκων τα οποία 

ελέγχουν την διαδικασία της αναπνοής και την παραγωγή ATP . 

 

Μελέτες στις οποίες πραγματοποιείται σίγηση γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες του συμπλέγματος αυτού σε άτομα C.  elegans, έχουν δείξει ότι στην 

περίπτωση  που η σίγηση αυτή συμβαίνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 

είναι μερική (εξαρτώμενη από το συγκεκριμένο γονίδιο το οποίο σιγείται κάθε 

φορά) τότε προκαλείται σημαντική αύξηση (20-200%) του προσδόκιμου ζωής του 

υπό μελέτη πληθυσμού C.  elegans σε κατά τα άλλα αγρίου τύπου συνθήκες. Πιο 

συγκεκριμένα,  φαίνεται ότι για να προκληθεί αύξηση της διάρκειας ζωής, η μερική 

αυτή σίγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ μέχρι τα τέλη του λαρβικού 

σταδίου τρία και τις αρχές του λαρβικού σταδίου τέσσερα, καθώς ποσοστό σίγησης 

σε γονίδιο της αναπνευστικής αλυσίδας το οποίο φαίνεται να επιφέρει μεγάλη 

αύξηση όταν αυτό πραγματοποιείται στα λαρβικά στάδια δεν έχει καμία επίδραση 

όταν πραγματοποιηθεί σε ενήλικα άτομα.19,20 

Στα λαρβικά στάδια τρία και τέσσερα είναι που συμβαίνουν οι τελευταίες 

σωματικές διαιρέσεις και αύξηση του μιτοχονδριακού DNA. Μια πολύ σημαντική 

παρατήρηση που έγινε μετά από σίγηση γονιδίων της αναπνευστικής αλυσίδας 

μέχρι τις αρχές του λαρβικού σταδίου τέσσερα, είναι ότι αύξηση του προσδόκιμου 

ζωής των ατόμων συνοδεύεται από πιο αργή μετά-εμβρυονική ανάπτυξη, 

χαμηλότερη γονιμότητα (σε επίπεδο παραγωγής και εκκόλαψης αυγών) και  

μικρότερο μέγεθος του ενήλικου ατόμου. Οι παραπάνω φαινοτυπικές αλλαγές δε 

συμβαίνουν σε περιπτώσεις πολύ υψηλών ποσοστών ή πλήρους σίγησης. Στην 

περίπτωση αυτή παρατηρούνται αρνητικά αποτελέσματα όπως σταμάτημα της 

ανάπτυξης των ατόμων στα λαρβικά στάδια και πλήρης στείρωση. 19,20 

Οι θεωρίες που επικρατούν σχετικά με τον μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιείται και 

οδηγεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των ατόμων C. elegans είναι τρεις. Η πρώτη 

βασίζεται στο γεγονός ότι σίγηση γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της 



23 

αναπνευστικής αλυσίδας οδηγούν σε πτώση των επιπέδων ATP. Η μείωση αυτή 

οδηγεί σε χαμηλότερους μεταβολικούς ρυθμούς και σύμφωνα με τη θεωρία 

«όποιος ζει με πιο αργούς ρυθμούς θα φτάσει και πιο καθυστερημένα στο 

τερματικό στάδιο της ζωής του». Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι δυσλειτουργία 

της αναπνευστικής αλυσίδας οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα παραγωγής ROS 

(reactive oxygen species) άρα και μειωμένες οξειδωτικές βλάβες σε πρωτεΐνες 

λιπίδια και νουκλεικά οξέα  που προκαλεί η ύπαρξη τους στο κύτταρο, οδηγώντας 

σε επέκταση του προσδόκιμου ζωής. Κάτι τέτοιο όμως έρχεται σε αντίθεση με νέες 

μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένα επίπεδα ROS είναι όχι μόνο 

απαραίτητα για τον οργανισμό αλλά αυξάνουν και την διάρκεια ζωής των ατόμων 

καθώς σε αυτή την περίπτωση τα ROS δρουν ως σηματοδοτικά μόρια τα οποία 

ενεργοποιούν μονοπάτια (διαμεσολαβούμενα από τους παράγοντες DAF-16, SKN-1, 

και SIR-2.1, βλ. Εικόνα 11 )  που προσδίδουν ανθεκτικότητα στο στρες μέσω μια 

απόκρισης η οποία ονομάζεται όρμηση (hormesis). Τέλος, η Τρίτη θεωρία 

υποστηρίζει ότι σίγηση των γονιδίων αυτών οδηγεί σε ενεργοποίηση εναλλακτικών 

μεταβολικών μονοπατιών τα οποία καθιστούν τα μιτοχόνδρια να έχουν δευτερεύων 

ρόλο μέσα στο κύτταρο, καταλήγοντας σε μείωση των επιπέδων ROS  και πάλι.19,21-

28 

Σε μια ερευνητική εργασία μάλιστα η οποία δημοσιεύτηκε το 2011, φαίνεται ότι το 

μονοπάτι το οποίο ενεργοποιείται κατόπιν σίγησης μιτοχονδριακών γονιδίων της 

αναπνευστικής αλυσίδας είναι το μονοπάτι απόκρισης μη αναδιπλούμενων 

πρωτεϊνών για το οποίο θα πούμε λίγα λόγια στην επόμενη ενότητα. 20 
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Εικόνα 11 : Σχηματική αναπαράσταση των σηματοδοτικών μονοπατιών τα οποία 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ROS στον C. elegans.  

(PPP: pentose phosphate pathway,  CAC: citric acid cycle;,GAPDH: glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase,  Sp: spermatheca). 

 

1.2.2 Το μονοπάτι απόκρισης  μη 

αναδιπλούμενων πρωτεϊνών 

(mitochondrial unfolded protein response, 

mtUPR) 

Σε καταστάσεις μιτοχονδριακού στρες και ως απόκριση σε αυτό, ενεργοποιείται 

ένας μηχανισμός, όπου σε «συνεργασία» με τον πυρήνα προκαλείται αύξηση των 

επιπέδων έκφρασης μιτοχονδριακών τσαπερωνών, όπως οι HSP-60 και HSP-6. Ο 

μηχανισμός αυτός είναι γνωστός ως το μονοπάτι απόκρισης  μη αναδιπλούμενων 

πρωτεϊνών (mitochondrial unfolded protein response, mtUPR). Οι καταστάσεις 

μιτοχονδριακού στρες κάτω από τις οποίες μπορεί ο μηχανισμός να ενεργοποιηθεί 
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είναι για παράδειγμα : η μη σωστή αναδίπλωση μιτοχονδριακών πρωτεϊνών ή/και 

στοιχειομετρικές ανωμαλίες μεγάλων συμπλεγμάτων όπως του συπμλέγματος 

πρωτεϊνών της αναπνευστικής αλυσίδας και τέλος σίγηση μιτοχονδριακών γονιδίων 

όπως το cco-1 το οποίο αποδεδειγμένα ενεργοποιεί το μονοπάτι , mtUPR . Μόρια –

κλειδιά για την σωστή λειτουργία του μονοπατιού αποτελεί η πρωτεΐνη UBL-5 η 

οποία εντοπίζεται στον πυρήνα και δρα ως ειδικός συνενεργοποιητής του δεύτερου 

μορίου-κλειδί, του μεταγραφικού παράγοντα DVE-1, οδηγώντας σε αυξημένα 

επίπεδα των μιτοχονδριακών τσαπερωνών όπως αναφέραμε και παραπάνω. 20 

 

1.3 Αλληλεπίδραση 

μιτοχονδρίων P-bodies 

Πρώιμες μελέτες σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές (HUVEC, HeLa cells) 

έδειξαν ότι πιθανότατα υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα μιτοχόνδρια και τα P-bodies 

καθώς οι δύο αυτές δομές φαίνεται μετά από ειδική χρώση να έρχονται πολύ κοντά 

και μάλιστα σε τόσο μικρή απόσταση η οποία υποδεικνύει μάλλον άμεση 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο, κάτι που δεν παρατηρήθηκε για άλλα οργανίδια.
22

 

Μάλιστα κάτι τέτοιο συνέβαινε αρκετά συχνά ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση της 

τυχαιότητας του συμβάντος, αποτέλεσμα το οποίο δόθηκε μετά από στατιστικές 

μελέτες των παρατηρήσεων αυτών. Άλλες μελέτες στις οποίες έγινε χρήση των 

τεχνικών ανοσοηλεκτρονικής μικροσκοπίας (immunoelectron microscopy) και 

ηλεκτρονικής τομογραφίας (electron tomography) για υψηλής ευκρίνειας μελέτη, 

παρατηρήθηκε ότι τα P-bodies γειτνιάζουν με τα μιτοχόνδρια σε στατιστικά 

σημαντικό ποσοστό (Εικόνα 12). 
21

 Η αρχική αυτή παρατήρηση αποτέλεσε το 

ερέθισμα για την δημιουργία της υπόθεσης ότι μιτοχόνδρια και P-bodies 

αγκυροβολούνται το ένα με το άλλο είτε για την πρόσληψη μορίων ATP (για  τα P-

bodies από τα μιτοχόνδρια), είτε για την ανταλλαγή άλλων μορίων, όπως δομικών 

πρωτεϊνών των P-bodies, πρωτεΐνες του συμπλέγματος RISC, μορίων miRNA ή/και 

RNA. Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν 

κατά τις οποίες μετρήθηκε και το χρονικό διάστημα στο οποίο τα δύο οργανίδια 

βρίσκονται αγκυροβολημένα το ένα με το άλλο, φάνηκε ότι το χρονικό διάστημα 

αυτό ήταν αρκετά μεγάλο έτσι ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή βιολογικών μορίων. 

Σε κυτταρικές σειρές επίσης δείχθηκε ότι τα μιτοχόνδρια είναι απαραίτητα για τα 

αρχικά στάδια σίγησης η οποία πραγματοποιείται μέσω miRNAs καθώς η 

δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων μείωσε τα επίπεδα σίγησης και άλλαξε την σύσταση 

των P-bodies τα οποία δεν φαίνεται να περιέχουν πλέον την πρωτεΐνη Ago2. 
29-31 
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Εικόνα 12 : Στην εικόνα αυτή φαίνονται οι επαφές 

που δημιουργούνται μεταξύ μιτοχονδρίων και P-

bodies σε κύτταρα θηλαστικών HUVEC. Τα 

μιτοχόνδρια έχουν βαφτεί κόκκινα με χρήση της 

χρωστικής  mitotracker (mitoT) και τα P-bodies 

φαίνονται με πράσινο μετά από ανοσοσήμανση της 

πρωτεΐνης τους Rck/p54. Η παρατήρηση έγινε με 

χρήση μικροσκοπίας ευρέως πεδίου. Η επιλεγμένη 

περιοχή στην εικόνα Α φαίνεται σε μεγαλύτερη 

μεγέθυνση στην Β για καλύτερη παρατήρηση των P-

bodies τα οποία είναι προσδεδεμένα στα 

μιτοχόνδρια. 
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2. Υλικά και  

Μέθοδοι 
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2.1 Μόρια εκκινητών (primers) 

 cco-1 

Forward :  GATGGCTCAACTTGCTAAGACG 

Reverse :  CATCTCTTTGGATCTCCTTTGC 

 

 

 atp-3 

Forward :  TATCCCAAGCAAGCCTCTTTAC 

Reverse :  AAGGGCATCCTTGTATTTCTTG 

 

 

 lsm-6 

Forward:  CAAATTCATATCAAATATACCACGAAATCTTGGC 

               Reverse : ACCGGTCCTTTCGTCGATGTGGAG3 

 

Η Παρασκευή των παραπάνω μορίων έγινε στο εργαστήριο μικροχημείας του ΙΜΒΒ 

στο ίδρυμα τεχνολογίας και έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.  
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2.2. Πλασμίδια  

 Ένθεση γονιδίου atp-3 σε βέκτορα pl4440 

 

 

H παραπάνω κατασκευή έχει γίνει μετά από : ενίσχυση  του γονιδίου atp-3 ύστερα από 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με τους προηγουμένως αναφερόμενους εκκινητές και 

ακόλουθη ενσωμάτωση του ενθέματος σε βέκτορα TOPO. Κοπή  της κατασκευής αυτής με 

το ένζυμο EcoRI για εξαγωγή του ενθέματος το οποίο θα έχει κολλώδη άκρα. Ταυτόχρονη 

πέψη βέκτορα PL4440  με EcoRI με σκοπό την ευθυγράμμησή του και την ύπαρξη 

κολλωδών άκρων. Τελικό βήμα : αντίδραση συγκόλλησης μεταξύ των κομμένων με EcoRI, 

PL4440 και του ενθέματος atp-3. 
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 Ένθεση γονιδίου cco-1 σε βέκτορα pl4440 

 

H παραπάνω κατασκευή έχει γίνει μετά από  : ενίσχυση  του γονιδίου cco-1 ύστερα από 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με τους προηγουμένως αναφερόμενους εκκινητές και 

ακόλουθη ενσωμάτωση του ενθέματος σε βέκτορα TOPO. Κοπή  της κατασκευής αυτής με 

το ένζυμο EcoRI για εξαγωγή του ενθέματος το οποίο θα έχει κολλώδη άκρα. Ταυτόχρονη 

πέψη βέκτορα PL4440  με EcoRI με σκοπό την ευθυγράμμησή του και την ύπαρξη 

κολλωδών άκρων. Τελικό βήμα : αντίδραση συγκόλλησης μεταξύ των κομμένων με EcoRI, 

PL4440 και του ενθέματος cco-1. 
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 Διαδοχική ένθεση γονιδίου edc-3(ok1427) και του εκκινητή του γονιδίου 

ran-4 σε βέκτορα pPD95.77 ο οποίος έχει ενσωματωμένη την αλληλουχία 

του γονιδίου του φθορίζοντος μορίου dsRED. 

 

 

 

H παραπάνω κατασκευή έχει γίνει μετά από :  πέψη του βέκτορα Ppd95.77 με τα ένζυμα 

AgeI και BamHI και ταυτόχρονη πέψη του ενισχυμένου από PCR κομματιού του γονιδίου 

edc-3. Την πέψη αυτή ακολουθεί αντίδραση συγκόλλησης μεταξύ του βέκτορα και του 

κομματιού του edc-3 και δεύτερη ενζυματική πέψη με τα ένζυμα BamHI και XbaI. Τέλος, μια 

δεύτερη αντίδραση συγκόλλησης με σκοπό την ενσωμάτωση του υποκινητή ran-4 στο ίδιο 

πλαίσιο ανάγνωσης, θα ολοκληρώσει την παραπάνω κατασκευή. 

 

 

 

 

 

+ran-4 promoter+edc-3(ok1427) 
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 Ένθεση γονιδίου lsm-6  σε βέκτορα pPD95.77 ο οποίος έχει ενσωματωμένη 

την αλληλουχία του γονιδίου του φθορίζοντος μορίου dsRED. 

 

 

H παραπάνω κατασκευή έχει γίνει μετά από  : ενίσχυση  του γονιδίου lsm-6 ύστερα από 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με τους προηγουμένως αναφερόμενους εκκινητές και 

ακόλουθη ενσωμάτωση του ενθέματος σε βέκτορα TOPO. Κοπή  της κατασκευής αυτής με 

τα ένζυμα BamHI, AgeI  για εξαγωγή του ενθέματος το οποίο θα έχει κολλώδη άκρα. 

Ταυτόχρονη πέψη βέκτορα Ppd95.77  με BamHI και AgeI  με σκοπό την ευθυγράμμησή του 

και την ύπαρξη κολλωδών άκρων. Τελικό βήμα : αντίδραση συγκόλλησης μεταξύ των 

κομμένων με BamHI και  AgeI  , Ppd95.77 και του ενθέματος lsm-6. 

 

2.3 Βακτηριακά στελέχη 

Τα βακτηριακά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν και οι γονότυποι αυτών είναι τα παρακάτω: 

 XL1-Blue (Stratagene) µε γενότυπο: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 

lac [F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)].  
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 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). 

 

2.4 Δημιουργία επιδεκτικών 

κυττάρων E. coli 

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία επιδεκτικών βακτηριακών 

κυττάρων E. coli  στηρίχθηκε στην μέθοδο που περιγράφεται σε δημοσιευμένη εργασία 

(Sambrook  et  al., 2001) αλλά με κάποιες τροποποιήσεις. Τα στελέχη E. coli  τα οποία 

μετατρέψαμε σε επιδεκτικά σε αυτή την εργασία είναι τα XL1-Blue και τα HT115. Και στις 

δύο περιπτώσεις η διαδικασία που ακολουθήσαμε είναι η ίδια εκτός από το γεγονός ότι 

προσθέσαμε αντιβιοτικό (τετρακυκλίνη) στις καλλιέργειες των HT115 σε αντίθεση με τα 

XL1-Blue στα οποία δεν προσθέσαμε καθόλου αντιβιοτικό. Στην συνέχεια αναφέρονται τα 

βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν και τέλος η σύσταση των διαλυμάτων. 

1. Διαμόλυνση 3ml  υγρής καλλιέργειας LB με μοναδική αποικία του επιθυμητού 

βακτηριακού στελέχους  και επώαση στους 37οC για περίπου 16 ώρες (O/N) 

2. Προσθήκη της συνολικής ποσότητας της O/N καλλιέργειας σε 500ml διαλύματος 

SOB και επώαση στους 25-30 οC μέχρις ότου η απορρόφηση των κυττάρων στα 

600nm να φτάσει την τιμή 0.5 (οπτική πυκνότητα). 

3. Τοποθέτηση της καλλιέργειας για 10 λεπτά τουλάχιστον στον πάγο έτσι ώστε να 

μειωθεί η θερμοκρασία της 

4. Φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 3000 στροφές και σε θερμοκρασία 4 οC 

5. Επαναδυάλυση της πελέτας σε 100ml ήδη παγωμένου διαλύματος TB  

6. Επώαση του διαλύματος των κυττάρων για τουλάχιστον 10 λεπτά σε πάγο 

7. Φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 3000 στροφές και σε θερμοκρασία 4 οC 

8. Επαναδυάλυση της πελέτας σε 18,6 ήδη παγωμένου διαλύματος TB (μετά από 

τοποθέτηση του στον πάγο) και προσθήκη επιπλέον 1,4ml DMSO 

9. Επώαση του διαλύματος των κυττάρων για τουλάχιστον 10 λεπτά σε πάγο 

10. Μοίρασμα των κυττάρων σε eppendorfs των 1,5ml τοποθετώντας 100μl κυττάρων 

στο καθένα 
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11. Τοποθέτηση των eppendorfs σε ξηρό πάγο έως ότου το διάλυμα κυττάρων που 

περιέχουν να παγώσει εντελώς 

12. Φύλαξη των eppendorfs στους -80 οC άμεσα 

ΤΒ buffer Διάλυμα  SOB 

10mM HEPES pH:6,7 (100mM στοκ) 20g/L bactotryptone 

15mM CaCl2 (1M) 5g/L yeast extract 

55mM MnCl2 (1M) 0,5g/L NaCl 

250mM KCl (1M) 0,186g/L KCl 

 10mM MgCl2 

 10mM MgSO4 

Filter sterilize (o,22μm filter) Heat sterilize and then add MgSO4 just before use 

 

 

 

2.5 Απομόνωση συνολικού 

γενωμικού DNA από άτομα C. 

elegans 

Για την αποµόνωση γενωµικού DNA από τον C. elegans ακολουθήθηκε μέθοδος βασισμένη 

εξολοκλήρου στο πρωτόκολλο“Standard protocol for human or animal tissue and cultured 

cells” (Nucleospin® tissue, Macherey-Nagel). 

 

2.6 Αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης (PCR) 

Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιαμός ενός συγκεκριμένου και 

επιλεγμένου τμήματος DNA. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι γνωστές οι αλληλουχίες 

εκατέρωθεν του επιθυμητού κομματιού έτσι ώστε να γίνει σωστός σχεδιασμός των 

εκκινητών. Τα απαραίτητα συστατικά για μία τέτοιου τύπου αντίδραση είναι τα παρακάτω:  
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υπόστρωμα DNA (γενωμικό), εκκινητές,  το ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου, dNTPs, Mg2+  

και το ένζυμο (Taq DNA Polymerase). 

Η αντίδραση περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια : Αρχικά γίνεται θέρµανση του 

υποστρώματος DNA(DNA template) στους92-95°C για την αποδιάταξη του DNA (DNA 

denaturation). Στη συνέχεια η θερµοκρασία ελαττώνεται στους55-65°C για την πρόσδεση 

των  κατάλληλων  εκκινητών(primer’s  annealing) στη µονόκλωνη  πλέον µήτρα  και  σε  ένα 

επόµενο στάδιο η θερµοκρασία αυξάνεται στους72°C για να δράσει η πολυµεράση και να 

πραγµατοποιηθεί η σύνθεση του τµήµατος του DNA µεταξύ των εκκινητών. 

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για πολλαπλασιαμό των : atp-3, cco-1 και lsm-6. 

 

2.7 Ενζυμική πέψη DNA 

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να ελέγξουμε εάν 

κάποιο τμήμα DNA είναι το σωστό (για παράδειγμα μετά από κάποια κατασκευή) ή σε 

περίπτωση όπου θέλουμε να κόψουμε κομμάτια DNA με σκοπό την ακόλουθη συγκόλλησή 

τους.  

Για μια αντίδραση πέψης χρειαζόμαστε τα εξής :  DNA, το ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου, 

το ένζυμο και στις περισσότερες περιπτώσεις αποστειρωμένο νερό. Σε κάθε αντίδραση θα 

πρέπει να χρησιμοποιούμε 5-10U ενζύμου για κάθε 1ng DNA.  Mετά την προσθήκη όλων 

των συστατικών της αντίδρασης, αφήνουμε το διάλυμα για μιάμιση ώρα επώασης στην 

προτεινόμενη από τον κατασκευαστή θερμοκρασία για το κάθε ένζυμο. Επίσης, ο όγκος του 

ενζύμου αλλά και του ρυθμιστικού διαλύματος του ενζύμου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 

1/10 του συνολικού όγκου της αντίδρασης  καθώς σε αυτή την περίπτωση η γλυκερόλη που 

έχουν μέσα είναι πιθανόν να δράσει ανασταλτικά στην αντίδραση πέψης. 

Τα ένζυμα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία προήλθαν από την εταιρία 

New England Biolabs (NEB) και την Minotech Biotechnology (IMBB, FORTH). 

 

2.8 Αντίδραση συγκόλλησης 

μορίων DNA  

Η αντίδραση λιγάσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να ενώσουμε δύο ή 

και περισσότερα κομμάτια DNA. Το περισσότερο σύνηθες είναι η ενσωμάτωση ενός 

κομματιού DNA το οποίο αποτελεί το ένθεμα σε ευθυγραμμισμένο πλασμιδιακό βέκτορα. 

Τα άκρα των δύο κομματιών τα οποία προορίζουμε για συγκόλληση μπορεί να είναι είτε 

κολλώδη είτε τυφλά. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε καθώς αλλάζουν οι αναλογίες 
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των μορίων βέκτορα και ενθέματος που απαιτούνται για την αντίδραση όπως θα δούμε και 

παρακάτω. 

Για τον υπολογισμό των σωστών ng βέκτορα και ενθέματος τα οποία απαιτούνται για την 

αντίδραση  ακολουθούμε την παρακάτω εξίσωση : 

mβέκτορα/Μrβέκτορα= mενθέματος/Mrενθέματος 

 Αντίδραση λιγάσης (μόρια 

με τυφλά άκρα) 

Αντίδραση λιγάσης (μόρια 

με κολλώδη άκρα) 

Βέκτορας/ ένθεμα 1/10 1/3 

 

Γενικά για την αντίδραση συγκόλλησης απαιτούνται τα παρακάτω: 

 Xλ βέκτορα 

 Yλ ενθέματος 

 1/10 Vτελικό Τ4 DNA ligase buffer (+ATP) 

 1λ T4 DNA ligase 

 Zλ H2O μέχρι τα  20λ Vτελικό (συνήθης όγκος αντίδρασης συγκόλλησης) 

 

2.9 Μετασχηματισμός 

επιδεκτικών κυττάρων E. Coli 

με θερμικό σοκ 

Σε αυτό το σημείο παρατίθενται τα βήματα για το μετασχηματισμό επιδεκτικών κυττάρων 

Ε. coli με επιθυμητό πλασμιδιακό DNA , τα οποία είναι τα ακόλουθα : 

1. Λήψη επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων από τους -80°C 

2. Τοποθέτηση των κυττάρων στον πάγο έως ότου αυτά ξεπαγώσουν 

3. Προσθήκη 5-10μl από το mix της αντίδρασης συγκόλλησης ή περίπου 5ng καθαρού 

πλασμιδιακού DNA . Ήπια ανάδευση 

4. Επώαση του μίγματος στον πάγο για 30 λεπτά 

5.  Επώαση του μίγματος για 1,5 λεπτά στους 42οC έτσι ώστε να προκληθεί θερμικό 

σοκ 
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6. Επώαση για 2-3 λεπτά στον πάγο 

7. Προσθήκη 900ml LB αποστειρωμένο χωρίς αντιβιοτικό 

8. Επώαση του διαλύματος των κυττάρων στους 37οC για 30-60 λεπτά 

9. Επίστρωση 100μl διαλύματος κυττάρων σε πιάτα LB με το κατάλληλο αντιβιοτικό 

10. Φυγοκέντρηση του διαλύματος στις 6000 στροφές για 1 λεπτό σε θερμοκρασία 

δωματίου. Απομάκρυνση 800μl από το υπερκείμενο και επαναδυάλυση της πελέτας 

των κυττάρων στα υπολειπόμενα 100μl υπερκειμένου 

11. Επίστρωση του πυκνού αυτού διαλύματος των κυττάρων σε νέο πιάτο με το 

κατάλληλο αντιβιοτικό 

 

2.10 Εξαγωγή πλασμιδιακού 

DNA μικρής κλίμακας 

(miniprep) με την μέθοδο της 

αλκαλικής λύσης κυττάρων 

Μετά τον μετασχηματισμό βακτηριακών κυττάρων E. coli  και την επίστρωσή τους σε πιάτο 

με το κατάλληλο αντιβιοτικό, επιλέγουμε μοναδικές αποικίες και μολύνουμε υγρές 

καλλιέργειες 3ml με το κατάλληλο πάντα αντιβιοτικό τις οποίες τοποθετούμε σε 

αποστειρωμένους δοκιμαστικούς σωλήνες. Μετά από O/N επώαση των καλλιεργειών στους 

37οC (για περίπου 16 ώρες) ακολουθούν τα παρακάτω βήματα : 

1. Αρίθμηση της κάθε υγρής καλλιέργειας και των eppendorfs στα οποία θα 

τοποθετήσουμε μέρος της καλλιέργειας στη συνέχεια 

2. Τοποθέτηση 1,5ml της καλλιέργειας στο αντίστοιχο eppendorf 

3. Φυγοκέντρηση στις 13000 στροφές για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου 

4. Αφαίρεση υπερκειμένου 

5. Επαναδυάλυση της πελέτας σε 100μl Ρ1 διαλύματος το οποίο περιέχει και RΝάση 

6. Προσθήκη 100μl Ρ2 διαλύματος και ήπια ανάδευση 2-3 φορές με το χέρι 

7. Προσθήκη 100μl Ρ3 διαλύματος και έντονη ανάδευση 

8. Επώαση για 10 λεπτά στον πάγο 

9. Φυγοκέντρηση για 10-15 λεπτά στις 13000 στροφές και σε θερμοκρασία δωματίου 
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10. Μεταφορά του υπερκειμένου σε καθαρά eppendorf τα οποία είναι αντίστοιχα 

αριθμημένα 

11. Προσθήκη ισοπροπανόλης 0,8V του συνολικού όγκου 

12. Φυγοκέντρηση στις 13000 στροφές για 20-25 λεπτά στους 10οC 

13. Αφαίρεση ισοπροπανόλης 

14. Προσθήκη 0,5ml 70% αιθανόλης στην πελέτα 

15. Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 13000 στροφές και στους 4οC 

16. Αφαίρεση αιθανόλης 

17. Στέγνωμα της πελέτας από τα υπολείμματα αιθανόλης αφήνοντας τα eppendorf 

ανοικτά στον πάγκο 

18. Επαναδυάλυση της πελέτας σε 30-50μl Η2Ο ανάλογα με την ποσότητα του DNA 

 

2.11 Εξαγωγή πλασμιδιακού 

DNA με χρήση κολώνας για 

εξαγωγή πλασμιδιακού DNA 

για χρήση σε μικροενέσεις  

Για την μέθοδο αυτή χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο  «plasmid or cosmid dna purification 

using qiagen plasmid mini kit» 

 

2.12 Καθαρισμός DNA 

Ο καθαρισμός μορίων DNA έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υποδεικνύεται στο 

«QIAquick PCR Purification Kit, QIAGEN»  
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2.13 Εξαγωγή DNA από gel 

αγαρόζης 

Για την απομόνωση και τον καθαρισμό συγκεκριμένου μεγέθους τμήματος DNA ,αφού 

έχουμε τρέξει το DNA σε πήκτωμα αγαρόζης συγκεκριμένης συγκέντρωσης, με 

αποστειρωμένη λεπίδα κόβουμε το gel προσεκτικά κρατώντας το επιθυμητό κομμάτι σε 

αποστειρωμένο eppendorf.  Στην συνέχεια τα βήματα που ακολουθούμε για να 

καθαρίσουμε το DNA από το πήκτωμα αγαρόζης δίνονται από το πρωτόκολλο «Protocol for 

DNA extraction from agarose gels» (Nucleospin® Extract II, Macherey-Nagel). 

 

2.14 Αποφοσφωρυλίωση 

κομματιού DNA 

Για την αποφωσφορυλίωση κομματιών DNA χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο «Protocol for 

Dephosphorylation of 5'-ends of DNA using CIP» της NEW ENGLAND BioLabs. 

 

 2.15 Εξαγωγή συνολικής 

ποσότητας RNA από άτομα C. 

elegans 

Για την εξαγωγή της συνολικής ποσότητας RNA ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο  «C. 

elegans RNA Isolation and RT-PCR» 
(http://groups.molbiosci.northwestern.edu/morimoto/research/Protocols/IX.%20C.%20eleg

ans/B.%20Extraction/2.%20TotalRNA.pdf ) 

 

2.16 Σύνθεση cDNA 

Για τη σύνθεση cDNA ακολουθήθηκε το παρακάτω πρωτόκολλο σύμφωνα με το «AccuScript 

High Fidelity 1
st
 Strand cDNA Synthesis Kit»: 

 

 Τοποθέτηση των παρακάτω σε eppendorf: 

http://groups.molbiosci.northwestern.edu/morimoto/research/Protocols/IX.%20C.%20elegans/B.%20Extraction/2.%20TotalRNA.pdf
http://groups.molbiosci.northwestern.edu/morimoto/research/Protocols/IX.%20C.%20elegans/B.%20Extraction/2.%20TotalRNA.pdf
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 Επώαση της παραπάνω αντίδρασης στους 65οC  για περίπου 5 λεπτά και στην 
συνέχεια επώαση σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι το διάλυμα να επανέλθει στην 
θερμοκρασία αυτή 

 Προσθήκη των παρακάτω στην σειρά που αυτά αναγράφονται : 
 
2 μl of 100 mM DTT  
1 μl of AccuScript RT  
0.5 μl of RNase Block 

 

 Επώαση της αντίδρασης στους 42οC για 60 λεπτά 

 Λήξη της αντίδρασης σύνθεσης cDNA μετά από επώασή της στους 70οC για 15 
λεπτά 

 Τοποθέτηση της αντίδρασης σε πάγο για άμεση χρήση ή αποθήκευση της στους -
20οC για μελλοντική χρήση  
 
 

2.17 Real-time PCR 

Για κάθε αντίδραση της real-time PCR με τελικό όγκο 25μl χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

1,5μl cDNA  

0,5μl forward primer (1/10) 

0,5μl reverse primer (1/10) 

12,5μl CybrGreen buffer 

10μl sterilized dH2O 

 Στην συνέχεια ακολουθεί πιπετάρισμα 3-4 φορές για ανακάτεμα του διαλύματος 

και χρήση του Biorad iCycler για μέτρηση του φθορισμού και υπολογισμό των 

επιπέδων έκφρασης του γονιδίου μας σε κάθε κύκλο της αντίδρασης. 

 

   



41 

2.18 Σίγηση γονιδίων στον C. 

elegans μέσω της τεχνικής RNAi 

Για τη σίγηση γονιδίων μέσω της τεχνικής RNAi σε άτομα C. elegans η πιο συνήθης μέθοδος 

είναι ο μετασχηματισμός βακτηρίων με συγκεκριμένη πλασμιδιακή κατασκευή και 

ακόλουθα, χορήγηση των μετασχηματισμένων αυτών βακτηρίων ως τροφή στα άτομα 

αυτά. Το προς σίγηση γονίδιο ενσωματώνεται σε πλασμιδιακό βέκτορα PL4440. Οι 

κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία αυτή παρατίθενται παραπάνω. 

Ο PL4440 βέκτορας χρησιμοποιείται για πειράματα RNAi καθώς διαθέτει δύο Τ7 εκκινητές 

για την RNA πολυμεράση  έναν από κάθε πλευρά εισόδου του ενθέματος. Με αυτό τον 

τρόπο δημιουργείται ένα δίκλωνο κομμάτι RNA. Τα επιδεκτικά βακτηριακά κύτταρα τα 

οποία χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για τo πείραμα σίγησης είναι το στέλεχος ΗΤ115, τα 

οποία δεν διαθέτουν δράση RNA πολυμεράσης ΙΙΙ αλλά μπορεί να γίνει ενεργός ο εκκινητής 

της RNA πολυμεράσης μετά από επαγωγή με IPTG. Στην συνέχεια τα μετασχηματισμένα 

αυτά βακτήρια δίνονται ως τροφή στα στελέχη C.  elegans στα οποία θέλουμε να επάγουμε 

σίγηση. Αφότου τα άτομα το προσλάβουν σαν τροφή, με κάποιο τρόπο ο βέκτορας με το 

ένθεμα εισέρχονται στα κύτταρα του ζώου, το δίκλωνο RNA παράγεται και εισέρχεται στο 

μονοπάτι της σίγησης, προκαλώντας την. 

Αρχικά γίνεται επιλογή ατόμων L4 και τοποθέτησή τους σε NGM πιάτα στρωμένα με OP50. 

24 ώρες μετά που  θα έχουν γίνει γόνιμα και θα έχουν αρχίσει να αφήνουν αυγά γίνεται 

μεταφορά 7-8 ατόμων σε RNAi πιάτα. Ταυτόχρονα ο πληθυσμός που θα δημιουργηθεί θα 

είναι συγχρονισμένος. Περιμένουμε 6-7 ώρες ώστε τα νεαρά ενήλικα άτομα να έχουν 

αφήσει περίπου 150 αυγά ανά πιάτο, αφαιρούμε τα ενήλικα άτομα και αφήνουμε μόνο τα 

αυγά μέσα. Δύο ημέρες μετά όπου τα άτομα θα έχουν φτάσει στο αναπτυξιακό στάδιο L4, 

τα χωρίζουμε ανά 15-20 άτομα σε πιάτα RNAi για το επιλεγμένο προς σίγηση γονίδιο και σε 

κοντρόλ πιάτα στα οποία τα βακτήρια έχουν λάβει τον PL4440 βέκτορα κενό, αλλά έχουν 

δεχθεί τον ίδιο χειρισμό με τα υπόλοιπα. Αφού έχουμε τοποθετήσει τα άτομα μέσα στα 

πιάτα παρακολουθούμε κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη ημέρα την πορεία τους. Δηλαδή 

κοιτάμε πόσα από αυτά είναι νεκρά, χαμένα (λόγω του ότι μπορεί να χουν φύγει από το 

πιάτο ή να χουν πάει κάτω από το LB) και τέλος πόσα από αυτά είναι bagged. Έτσι 

δημιουργούμε τρεις κατηγορίες ατόμων : 1. Τα ζωντανά (alive), 2. Τα νεκρά λόγω της 

σίγησης (dead) και 3. Tα νεκρά λόγω άλλων αιτιών ή χαμένα (censored). 
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2.19 Δημιουργία σύγχρονου 

πληθυσμού ατόμων C. elegans  

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την δημιουργία σύγχρονου πληθυσμού C. elegans 

όπως αναγράφεται στον τίτλο, όσο και για την απαλλαγή από βακτηριακές μολύνσεις. Με 

τη διαδικασία την οποία θα περιγράψουμε παρακάτω αυτό που επιτυγχάνεται η συγκομιδή 

των αυγών και μόνο από τα ενήλικα γόνιμα άτομα και η ταυτόχρονη απαλλαγή από κάθε 

είδους βακτηριακό στέλεχος. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η ακόλουθη: 

1. Ξέπλυμα του πιάτου το οποίο περιέχει τον επιθυμητό πληθυσμό C. elegansμε 

διάλυμα Μ9 , συλλογή των νηματωδών με πιπέτα και τοποθέτησή τους σε 

eppendorfs των 1,5ml 

2. Φυγοκέντρηση στις 2000 στροφές για 1 λεπτό 

3. Αφαίρεση του υπερκειμένου και προσθήκη 1,5ml καθαρού Μ9 

4. Το ξέπλυμα του βήματος 3 επαναλαμβάνεται ακόμη 2 φορές τουλάχιστον 

5. Απομάκρυνση του υπερκειμένου και προσθήκη φρέσκου διαλύματος λύσης σε 

αναλογία 1:2,5 (σύσταση διαλύματος λύσης : 1ml NaOH (5N), 2ml NaOCl (5%) και 

7ml ddH2O) 

6. Συχνή παρακολούθηση της διαδικασίας λύσης στο στερεοσκόπιο. Μετά από 5-10 

λεπτά τα σώματα των ζώων θα πρέπει να έχουν λιώσει και να έχει γίνει η 

απελευθέρωση των αυγών 

7. Άμεσα γίνεται φυγοκέντρηση στις 10000 στροφές για 1 λεπτό 

8. Γίνονται 2 ακόμη πλύσεις με Μ9 όπως παραπάνω στο βήμα 3 και τα αυγά 

μεταφέρονται σε νέα πιάτα είτε OP50  είτε RNAi 

 

2.20 Δημιουργία διαγονιδιακών 

ατόμων C. elegans με τη 

μέθοδο των μικροενέσεων 

Για τη δημιουργία διαγονιδιακών ατόμων C. elegans πραγματοποιούμε μικροένεση με το 

πλασμίδιό μας και ακόμη ένα πλασμίδιο που δρα σαν μάρτυρας μετασχηματισμού, σε 

τελική συγκέντρωση 50ng/μl για κάθε ένα. Η μικροένεση πραγματοποιείται με ειδικό 
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στερεοσκόπιο σε άτομα που μόλις έχουν ενηλικιωθεί. Η περιοχή στην οποία γίνεται η 

μικροένεση είναι στο εσωτερικό του συγκυτίου της γονάδας όπως φαίνεται στην Εικόνα 13. 

Καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στο εσωτερικό του συγκυτίου όταν βλέπουμε μια μονή 

σειρά πυρήνων περιμετρικά της γονάδας και καθόλου πυρήνες όταν κατευθυνόμαστε προς 

το εσωτερικό της. 

 

Εικόνα 13 : Περιοχή όπου πρέπει να εισέλθει η βελόνα για να πραγματοποιηθεί σωστά η 

ένεση. Περιμετρικά βρίσκονται πυρήνες του συγκυτίου οι οποίοι στα άτομα τα οποία έχουν 

μόλις ενηλικιωθεί σχηματίζουν αυτή τη χαρακτηριστική μονή σειρά. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο : 

(http://wormbook.org/chapters/www_transformationmicroinjection/transformationmicroin

jection.html) 

 

2.21 Μέτρηση ρυθμού 

ωοαπόθεσης και εκκόλαψης 

αυγών σε άτομα C. elegans 

1. Στα πειράματα όπου έγινε μέτρηση του ρυθμού απόθεσης αυγών ακολουθήθηκαν 

τα παρακάτω βήματα : 

 Τοποθέτηση πέντε ζώων λαρβικού σταδίου τέσσερα ανά πιάτο (μπορεί να έχουμε 

να συγκρίνουμε πολλά διαφορετικά στελέχη μεταξύ τους ή να χρησιμοποιούμε 

στρωμένα πιάτα και με OP50 και με RNAi ) 
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 Μεταφορά των ζώων κάθε δώδεκα ώρες σε νέο πιάτο 

 Καταμέτρηση των αυγών στο προηγούμενο πιάτο όπου βρίσκονται τα αυγά που 

εναπόθεσαν τα ζώα μέσα σε δώδεκα ώρες  

2. Στα πειράματα όπου έγινε μέτρηση του ποσοστού εκκόλαψης των αυγών C.  

elegans ατόμων για τις διάφορες συνθήκες του πειράματος ακολουθήθηκαν τα 

παρακάτω βήματα : 

 Επιλογή 30 ατόμων λαρβικού σταδίου τέσσερα για κάθε κατάσταση και 

μοίρασμα σε τρία πιάτα των 10 ατόμων 

 Επώαση στους 20οC για 24 ώρες μέχρι τα άτομα αυτά να γίνουν γόνιμα 

 Επώαση για μια ακόμη ώρα μέσα στα πιάτα (έτσι ώστε να αφήνουν αυγά 

για μία ώρα μόνο) 

 Αφαίρεση των ενήλικων ατόμων 

 Αναμονή για 7-10 ώρες έτσι ώστε να γίνει  εκκόλαψη των αυγών 

 Μέτρηση του ποσοστού των αυγών τα οποία εκκολάφτηκαν σε λάρβες 

 

2.22 Δημιουργία Stabs 

πλασμιδιακών κατασκευών 

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μετασχηματισμένων βακτηρίων στους 

-80οC για μελλοντική χρήση. Αυτό που γίνεται είναι ότι τοποθετούμε σε ειδικά 

κρυοπροστατευτικά eppendorfs βακτηριακή καλλιέργεια και γλυκερόλη σε αναλογία 1:1, 

αναδεύουμε ήπια μέχρι να ομογενοποιηθεί το διάλυμα και γρήγορα αποθηκεύουμε  στους 

-80οC. 

 

2.23 Συντήρηση στελεχών C. 

elegans 

Γενικά οι πληθυσμοί C. elegans διατηρούνται σε πιάτα τα οποία είναι φτιαγμένα από 

διάλυμα NGM και αφού στεγνώσουν είναι επιστρωμένα με χλόη βακτηρίων OP50. Η 

φυσιολογική θερμοκρασία για διατήρηση σε καλή κατάσταση και άμεση χρήση για 

πειραματικούς λόγους είναι η 20οC για άτομα C. elegans. Άλλες θερμοκρασίες διατήρησης  

και ο σκοπός αυτών αναφέρεται παρακάτω : 
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 Διατήρηση στελεχών C. elegans σε θερμοκρασία 15οC 

Τοποθέτηση ατόμων C. elegans στην θερμοκρασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 

μεγάλη μείωση των μεταβολικών ρυθμών των ατόμων .  Άτομα C. elegans μπορούν 

να επιβιώσουν σε αυτή την θερμοκρασία έως και τρεις μήνες καθώς θα έχουν 

μετατραπεί σε dauer. 

 Αποθήκευση ατόμων  C. elegans σε θερμοκρασία -80οC 

 

 

Άτομα C. elegans λαρβικών σταδίων ένα και δύο και μόνο(!) έχουν την δυνατότητα 

να επιβιώσουν για χρόνια μετά την τοποθέτησή τους στους -80οC, είτε σε υγρό 

άζωτο στους-196°C. Τα βήματα που ακολουθούνται για τη σωστή αποθήκευση των 

νηματωδών είναι τα παρακάτω : 

Αρχικά τοποθετούνται περίπου 5 ζώα συγκεκριμένου στελέχους το οποίο θέλουμε 

να παγώσουμε σε κάθε ένα από πέντε με έξι διαφορετικά πιάτα OP50 και μετά από 

δύο γενιές, όπου θα υπάρχει πληθώρα ατόμων λαρβικού σταδίου ένα και δύο και 

ελάχιστη τροφή πάνω στα πιάτα κάνουμε τα εξής : 

1. Συλλογή των ζώων από τα πιάτα με διάλυμα Μ9 θερμοκρασίας 4οC και 

τοποθέτησή τους σε δοκιμαστικό σωλήνα μέσα σε πάγο για να διατηρούνται σε 

χαμηλή θερμοκρασία 

2. Προσθήκη ίσου όγκου διαλύματος  για πάγωμα (freezing buffer) και ανάδευση  

3. Μοίρασμα του διαλύματος αυτού σε ειδικά κρυοπροστατευτικά eppendorfs 

(τοποθέτηση περίπου 1ml διαλύματος ανά eppendorf), αναγραφή 

αναγνωριστικών στοιχείων και αρίθμησης  

4. Άμεση τοποθέτηση στους -80οC 

5. Έλεγχος της αποτελεσµατικότητάς της κατάψυξης µε απόψυξη ενός από τα 

δοχεία αφού περάσει χρονικό διάστηµα3-4 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 

στους15-20°C κι έλεγχο της βιωσιµότητας των ζώων. 
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2.24 Θρεπτικά μέσα και 

διαλύματα 

NGM θρεπτικό μέσο (για τη δημιουργία 

πιάτων στα οποία διατηρούνται 

πληθυσμοί C. elegans (οι παρακάτω 

ποσότητες αντιστοιχούν σε 1 λίτρο 

διαλύματος) 

 Διάλυμα  M9  

(οι παρακάτω 

ποσότητες 

αντιστοιχούν σε 1 

λίτρο διαλύματος) 

Διάλυμα 

παγώματος 

(freezing buffer) 

3g NaCl  3gr KH2PO4   5,85g NaCl  

2.5g bactopeptone  6gr Na2HPO4 50 ml KPO4 1M, 

pH 6 

17g agar 5g NaCl   ~200ml 

glycerol  

1 ml CaCl2 1M  1 ml MgSO4 1M 

(μετά την 

αποστείρωση των 

παραπάνω) 

3 ml MgSO4 

1M(Προστίθεται 

µετά την 

αποστείρωση.)  

 

1 ml MgSO4 1M   •   Το διάλυµα 

του KPO4 

περιέχει 204.4gr 

KH2PO4 και 

114.12gr 

K2HPO4 σε 

τελικό όγκο 

νερού 2000ml. 

 

1 ml cholesterol (5mg/ml σε 100% 

αιθανόλη)  

  

1 ml nystatin(100mg/ml σε 70% αιθανόλη)   

0.2g streptomycin   



47 

 Τα  διαλύµατα  CaCl2,  MgSO4,  

KPO4,  cholesterol  και  nystatin  

προστίθενται µετά  την 

αποστείρωση.  

 Αν  το  θρεπτικό  προορίζεται  για  

πειράµατα  RNAi  δεν  προστίθεται  

streptomycin.  Αντί αυτής, 

προστίθενται µετά την 

αποστείρωση 0,5ml ampicillin 

100mg/ml στο 1 λίτρο διαλύματος 

NGM.  

 

  

 

Β) LB+ ampicillin:  

Το αντιβιοτικό ampicillin προστίθεται στο LB, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 

100µg/ml.  

Γ) LB+ tetracycline:  

Το αντιβιοτικό tetracycline προστίθεται στο LB, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 

10µg/ml. 

 

2.25 Στελέχη C. elegans και 

διασταυρώσεις  

2.25.1 Δημιουργία αρσενικών ζώων C. elegans 

Αρσενικά άτομα C. elegans χρησιμοποιούνται για τις διασταυρώσεις. Tα άτομα αυτά έχουν 

γονότυπο ΧΟ και προκύπτουν μετά από τυχαία απώλεια ενός Χ ρωμοσώματος, καθώς τα 

ερμαφρόδιτα άτομα έχουν γονότυπο ΧΧ (Ian A., 1999) Λόγω του γεγονότος ότι παράγονται 

σε πολύ μικρό ποσοστό φυσιολογικά είναι απαραίτητο να τα δημιουργούμε εμείς τεχνητά 

χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδο : 

 Τοποθετούμε 5-6 ερμαφρόδιτα ζώα λαρβικού σταδίου τέσσερα σε τέσσερα τρυβλία 

NGM στρωμένα με βακτηριακή καλλιέργεια OP50  

 Επώαση των δύο τρυβλίων στους 32οC για τέσσερις ώρες 

 Επώαση των άλλων δύο τρυβλίων στους 32οC για έξι  ώρες 
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 Μεταφορά των τρυβλίων στους 20οC και έλεγχος ύπαρξης αρσενικών απογόνων 

μέσα στις επόμενες ημέρες  

Το θερµικό σοκ στο οποίο επάγουμε τα ζώα  αυξάνει την πιθανότητα µη σωστού 

διαχωρισµού των χρωµοσωµάτων κατά τη µείωση και συνεπώς της απώλειας του ενός 

χρωµοσώµατος Χ. 

2.25.2 Στελέχη C. elegans τα οποία δημιουργήθηκαν μετά από 

διασταυρώσεις 

 myo-3 gfp
mt

(zcIs14) (SJ4103) Χ  N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED] 

Τα άτομα αυτά εκφράζουν δύο γονίδια μάρτυρες. Την πρωτεΐνη GFP υπό τον 

έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου myo-3, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

έκφρασή της στην μήτρα των μιτοχονδρίων των σωματικών μυών και την 

πρωτεΐνη EDC-3 των P-bodies η οποία συνεκφράζεται με τη φθορίζουσα 

πρωτεΐνη dsRED σε γενετικό υπόβαθρο αγρίου τύπου. 

 myo-3 gfp
mt

(zcIs14) (SJ4103) Χ  edc-3(ok1427)Ex[pedc-3EDC-

3(truncated)::dsRED] 

Τα άτομα αυτά εκφράζουν δύο γονίδια μάρτυρες. Την πρωτεΐνη GFP υπό τον 

έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου myo-3, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

έκφρασή της στην μήτρα των μιτοχονδρίων των σωματικών μυών και την 

πρωτεΐνη EDC-3 των P-bodies η οποία περιέχει μια απαλοιφή στην περιοχή 

του συνδέτη και συνεκφράζεται με τη φθορίζουσα πρωτεΐνη dsRED σε 

γενετικό υπόβαθρο edc-3(ok1427). 

2.25.3 Διαγονιδιακά άτομα C. elegans τα οποία 

δημιουργήθηκαν μετά από μικροένεση 

 N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED] 

Τα άτομα αυτά υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη EDC-3 των P-bodies η οποία 

συνεκφράζεται με τη φθορίζουσα πρωτεΐνη dsRED σε γενετικό υπόβαθρο 

αγρίου τύπου. 

 N2Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] 

Τα άτομα αυτά υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη EDC-3 των P-bodies η οποία 

περιέχει μια απαλοιφή στην περιοχή του συνδέτη και συνεκφράζεται με τη 

φθορίζουσα πρωτεΐνη dsRED σε γενετικό υπόβαθρο αγρίου τύπου. 

 edc-3(ok1427)Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] 
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Τα άτομα αυτά υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη EDC-3 των P-bodies η οποία 

περιέχει μια απαλοιφή στην περιοχή του συνδέτη και συνεκφράζεται με τη 

φθορίζουσα πρωτεΐνη dsRED σε γενετικό υπόβαθρο edc-3(ok1427). 

2.25.4 Λοιπά στελέχη C. elegans τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

στην εργασία αυτή 

 Wild type (N2) 

Αγρίου τύπου άτομα C. elegans. 

 edc-3(ok1427) (RB1311) 

Τα άτομα αυτά έχουν γονότυπο edc-3(ok1427) και εκφράζουν μια μορφή της 

πρωτεΐνης EDC-3 η οποία έχει μια απαλοιφή στην περιοχή του συνδέτη. 

 hsp-4 gfp(zcIs4) V (SJ4005)    

Τα άτομα αυτά συνεκφράζουν τις πρωτεΐνες ΗSP-4 και GFP και 

χρησιμοποιούνται για μελέτη της ύπαρξης στρες το οποίο προκαλείται από το 

ER.
32 

 muls84[pAD76(sod-3::GFP)] 

Τα άτομα αυτά συνεκφράζουν τις πρωτεΐνες SOD-3  και GFP και 

χρησιμοποιούνται για μελέτη των επιπέδων έκφρασης του μεταφραστικού 

παράγοντα DAF-16 καθώς η έκφραση του γονιδίου sod-3 ελέγχεται από τον 

μεταφραστικό παράγοντα DAF-16. 

 dvIs19[pAF15(gst-4::GFP)] 

Τα άτομα αυτά συνεκφράζουν τις πρωτεΐνες GST-4  και GFP και 

χρησιμοποιούνται για μελέτη των επιπέδων έκφρασης του μεταφραστικού 

παράγοντα SKN-1 καθώς η έκφραση του γονιδίου gst-4 ελέγχεται από τον 

μεταφραστικό παράγοντα SKN-1.
32 

 plet-858GCaMP2.0 

Τα άτομα αυτά εκφράζουν την φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP όπου υπάρχει ασβέστιο 

μέσα στο σώμα ατόμων C. elegans. 

 hsp-60 gfp(zcIs9) V (SJ4058)   

Τα άτομα αυτά συνεκφράζουν τις πρωτεΐνες ΗSP-60 και GFP και 

χρησιμοποιούνται για μελέτη της ύπαρξης στρες το οποίο προκαλείται από το 

μιτοχόνδριο.
32 

 myo-3 gfp
mt

(zcIs14) (SJ4103) 
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Τα άτομα αυτά εκφράζουν την πρωτεΐνη GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή 

του γονιδίου myo-3 (της βαριάς αλυσίδας της μυοσίνης) , έχοντας ως 

αποτέλεσμα την έκφρασή της στην μήτρα των μιτοχονδρίων των σωματικών 

μυϊκών κυττάρων.
33-35,45 

 ges-1 gfp(zcIs18) (SJ4144) 

Τα άτομα αυτά εκφράζουν την πρωτεΐνη GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή 

του γονιδίου ges-1, έχοντας ως αποτέλεσμα την έκφρασή της στην μήτρα των 

μιτοχονδρίων των κυττάρων του εντέρου.
32 

 

2.26 Bιοπληροφορική μελέτη 

Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων οι οποίες έχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων αλλά και βάσεις δεδομένων οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

προβλέπουν εάν πρωτεΐνες έχουν ειδικό σήμα μεταφοράς τους στη μήτρα των 

μιτοχονδρίων χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Για την πρώτη περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκε η STRING 9.0 και για την δεύτερη η MitoProt II. 

 

2.27 Στατιστική επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων 

 Η  στατιστική  ανάλυση  των  δεδοµένων  που  ελήφθησαν  από  τα πειράματα 

γήρανσης σχετικά με τη μέση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής ατόμων C. elegans   

πραγματοποιήθηκε µε  τα υπολογιστικό πρόγραµµα, GraphPad Prism4 (GraphPad 

Software, USA). 

 Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που πάρθηκαν από μικροσκόπιο 

επιφθορισμού σχετικά με τη μέση ένταση του φθορισμού που καταγράφεται  σε 

διάφορες συνθήκες και στελέχη έγινε με χρήση του προγράμματος Excel της 

Microsoft. Οι επιλογές που χρησιμοποιήθηκαν για το λόγο αυτό είναι :  «t-test: TWO 

SAMPLE ASSUMING UNEQUAL VARIANCES» και «DESCRIPTIVE STATISTICS» 
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2.28 Μικροσκοπία  

H  ανάλυση  των  εικόνων  που  αποκτήθηκαν  από  την  Συνεστιακή µικροσκοπία 

και μικροσκοπία επιφθορισμού  έγινε µε τα  προγράµµατα ΖΕΝ και ImageJ 

αντίστοιχα. 
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3. Αποτελέσματα  
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Όπως είδαμε και σε προηγούμενη ενότητα της εργασίας μας μέχρι σήμερα 

υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την πιθανή αλληλεπίδρασης μεταξύ μιτοχονδρίων 

και P-bodies οι οποίες προέρχονται από ανθρώπινα κύτταρα . Στην μελέτη αυτή 

προσπαθήσαμε να διαλευκάνουμε αυτό το ζήτημα χρησιμοποιώντας ως οργανισμό 

μοντέλο τον C. elegans.  Επεμβαίνοντας στη λειτουργία των μιτοχονδρίων ή των P-

bodies εξετάσαμε  τι επίδραση έχει κάτι τέτοιο στη λειτουργία των P-bodies και των 

μιτοχονδρίων αντίστοιχα αλλά και σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης αυτής παρουσιάζονται  παρακάτω. 

 

3.1 Μελέτη της χρονολογικής 

γήρανσης ατόμων C. elegans 

μετά από σίγηση 

μιτοχονδριακών γονιδίων 

Στα πειράματα αυτά έγινε σίγηση των μιτοχονδριακών γονιδίων atp-3  και  cco-1 τα 

οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες εντοπίζονται και δρουν στο σύμπλεγμα 

πρωτεϊνών της αναπνευστικής αλυσίδας.  

Το γονίδιο atp-3  κωδικοποιεί στον C. elegans μια πρωτεΐνη ομόλογη της 

υπομονάδας  ATP5O της ATP συνθάσης των θηλαστικών η οποία αποτελεί το 

σύμπλεγμα V της αναπνευστικής αλυσίδας. Η πρωτεΐνη ATP-3 ελέγχει την 

διαδικασία της αναπνοής και ρυθμίζει το ρυθμό ανάπτυξης, το μέγεθος σώματος, 

τη γήρανση και άλλα χαρακτηριστικά της φυσιολογίας του C. elegans.19,36 

Το γονίδιο  cco-1 κωδικοποιεί στον C. elegans μια πρωτεΐνη ορθόλογη της πυρηνικά 

κωδικοποιούμενης υπομονάδας Vb/COX4 της οξειδάσης 1 του κυτοχρώματος c. 

Είναι γνωστό ότι σίγηση του γονιδίου αυτού μέσω της τεχνικής RNAi στους 

σωματικούς μύες μειώνει την διάρκεια ζωής ατόμων C. elegans ενώ η σίγηση της 

έκφρασής του  στο έντερο και στο νευρικό σύστημα την αυξάνει. Γεγονός είναι ότι η 

δράση αυτή είναι ιστοειδική και κυτταρικά μη αυτόνομη και η παρατηρούμενη 

αύξηση στην διάρκεια ζωής διαμεσολαβείται από ενεργοποίηση μονοπατιών 

μιτοχονδριακού στρες όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή της εργασίας αυτής.20 

Τα στελέχη τα οποία χρησιμοποιήσαμε στα πειράματά μας είναι τα : αγρίου τύπου, 

edc-3(ok1427) (RB1311) και το διαγονιδιακό  N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED] (για 
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λεπτομέρειες βλέπε υλικά και μέθοδοι παράγραφος «Στελέχη C. elegans και 

διασταυρώσεις ». 

Το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για δύο 

διαφορετικές θερμοκρασίες, 20ο  και 25οC. Οι 20 οC θεωρείται η φυσιολογική 

θερμοκρασία για άτομα C. elegans ενώ στους 25οC επάγεται ήπιο θερμικό στρες και 

επίσης είναι γνωστό ότι επιταχύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης και  τα άτομα γερνάνε 

γρηγορότερα.33 

Τα αποτελέσματα του πειράμτος γήρανσης έπειτα από σίγηση μιτοχονδριακώνκαι 

P-body γονιδίων παρουσιάζονται παρακάτω στην Eικόνα 14. Στον Πίνακα 1 

φαίνονται οι τιμές που αντιστοιχούν στη μέση και μέγιστη διάρκεια ζωής  για κάθε 

συνθήκη και στέλεχος. 

 

 

Εικόνα 14 : Ποσοστά επιβίωσης για κάθε στέλεχος και συνθήκη καθ’όλη  τη 

διάρκεια της ζωής των ζώων σε θερμοκρασία 20οC. 
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Πίνακας 1 : Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών  μέσης και μέγιστης διάρκειας ζωής των ζώων του πειράματος της Εικόνας 14 

 Αγρίου 

τύπου 

Control 

RNAi 

Αγρίου 

τύπου 

cco-

1(RNAi 

1/10) 

Αγρίου 

τύπου 

atp-

3(RNAi 

1/10) 

edc-

3(ok1427) 

Control 

RNAi 

edc-

3(ok1427) 

cco-

1(RNAi 

1/10) 

edc-

3(ok142

7) 

atp-

3(RNAi 

1/10) 

N2Ex[pedc-

3EDC-

3::dsRED] 

Control 

RNAi 

N2Ex[pedc-

3EDC-

3::dsRED] 

cco-1(RNAi 

1/10) 

 

N2Ex[pedc-

3EDC-

3::dsRED] 

atp-3(RNAi 

1/10) 

Μέση 

διάρκεια 

ζωής 

18 20 25 22 25 30 18 25 20 

Μέγιστη 

διάρκεια 

ζωής 

28 36 45 31 36 45 26 36 44 

 

Όπως παρατηρούμε, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση 

στη μέση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής των ατόμων όλων των στελεχών C. elegans 

μετά από σίγηση των δύο μιτοχονδριακών γονιδίων.   

Η αραίωση RNAi(1/10) που χρησιμοποιούμε σε αυτά τα πειράματα έχει ως 

αποτέλεσμα την  ήπια τη σίγηση των μελετούμενων  γονιδίων καθώς έχει δειχθεί 

ότι πλήρης σίγηση των γονιδίων της αναπνευστικής αλυσίδας προκαλεί στειρότητα 

και αποκλεισμό νεαρών ατόμων στα λαρβικά στάδια της ανάπτυξης. Έχει επίσης 

δειχθεί ότι σε άτομα C. elegans σίγηση του γονιδίου atp-3 σε ποσοστό 1/10 

προκαλεί την μέγιστη αύξηση  του προσδόκιμου ζωής και έτσι χρησιμοποιούμε 

αυτή την αραίωση για όλα τα μιτοχονδριακά γονίδια της αναπνευστικής αλυσίδας 

που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη μας  για να είναι τα αποτελέσματά μας 

συγκρίσιμα.19 

Παρακάτω (Εικόνα 15 & Πίνακας 2) φαίνονται τα αποτελέσματα του ίδιου ακριβώς 

πειράματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες ήπιου θερμικού στρες. Όπως 

παρατηρούμε και πάλι έχουμε επέκταση στη μέση και μέγιστη διάρκεια ζωής των 

ατόμων μετά από σίγηση των μιτοχονδριακών γονιδίων cco-1 και atp-3 της 

αναπνευστικής αλυσίδας στα ίδια ποσοστά όπως και στους 20 οC μόνο που αυτή τη 

φορά οι απόλυτες τιμές της  μέσης και μέγιστης  διάρκειας  ζωής είναι μικρότερες 

λόγω της  επιτάχυνσης  των μεταβολικών ρυθμών των ζώων όπως ήδη έχει 

αναφερθεί. 
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Εικόνα 15 : Ποσοστά επιβίωσης για κάθε στέλεχος και συνθήκη καθ’όλη  τη 

διάρκεια της ζωής των ζώων σε συνθήκες ήπιου θερμικού στρες, 25οC. 

 

Πίνακας 2 : Συγκεντρωτικός πίκακας τιμών  μέσης και μέγιστης διάρκειας ζωής των ζώων του πειράματος της Εικόνας 15 

 Αγρίου 

τύπου 

Control 

RNAi 

Αγρίου 

τύπου 

cco-

1(RNAi 

1/10) 

Αγρίου 

τύπου 

atp-

3(RNAi 

1/10) 

edc-

3(ok1427) 

Control 

RNAi 

edc-

3(ok1427) 

cco-

1(RNAi 

1/10) 

edc-

3(ok142

7) 

atp-

3(RNAi 

1/10) 

N2Ex[pedc-

3EDC-

3::dsRED] 

Control 

RNAi 

N2Ex[pedc-

3EDC-

3::dsRED] 

cco-1(RNAi 

1/10) 

 

N2Ex[pedc-

3EDC-

3::dsRED] 

atp-3(RNAi 

1/10) 

Μέση 

διάρκεια 

ζωής 

9 12 13 10 11 12 8 11 10 

Μέγιστη 

διάρκεια 

ζωής 

17 18 23 22 23 23 12 14 12 
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3.2 Βιολογική σημασίας της 

μεταλλαγής edc-3(ok1427)  

3.2.1 Πειράματα γήρανσης 

Σημαντικό για την πορεία των πειραμάτων μας ήταν να διερευνηθούν οι επιπτώσεις 

της  απαλοιφής στην περιοχή του συνδέτη των CGH-1 και DCAP-2  της πρωτεΐνης 

EDC-3 και κατά συνέπεια ο βιολογικός ρόλος της περιοχής αυτής επειδή 

χρησιμοποιούμε ευρέως το στέλεχος edc-3(ok1427) (RB1311). Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήσαμε αρχικά πειράματα γήρανσης με σκοπό να εξετάσουμε  αν 

υπάρχουν αλλαγές στη  διάρκεια ζωής  ατόμων τα οποία υπερεκφράζουν την 

μεταλλαγμένη (με την απαλοιφή) μορφή της EDC-3 σε αγρίου τύπου υπόβαθρο σε 

σχέση με άτομα αγρίου τύπου αλλά και σε σχέση με άτομα τα οποία εκφράζουν 

μόνο τη μεταλλαγμένη EDC-3. Όπως φαίνεται  στην Εικόνα 16 τα άτομα τα οποία 

υπερκεκφράζουν την μεταλλαγμένη EDC-3 αλλά παράγουν και την φυσιολογική 

EDC-3 (N2Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED]) παρουσιάζουν αυξημένη μέση και 

μέγιστη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα άλλα δύο στελέχη με διαφορά η οποία είναι 

στατιστικά σημαντική. Τα ακριβή νούμερα αναγράφονται στον Πίνακα 3. 

 

Εικόνα 16 : Ποσοστά επιβίωσης για κάθε στέλεχος καθ’όλη  τη διάρκεια της ζωής 

των ζώων σε θερμοκρασία 20οC και διατήρηση σε πιάτα NGM στρωμένα με OP50. 
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Πίνακας 3 : Συγκεντρωτικός πίκακας τιμών  μέσης και μέγιστης διάρκειας ζωής των 

ζώων του πειράματος της Εικόνας 16 

 Wild 

Type 

edc-

3(ok1427) 

N2Ex[pedc-3EDC-

3(truncated)::dsRED] 

(line 4) 

N2Ex[pedc-3EDC-

3(truncated)::dsRED] 

(line 12) 

Μέση 

διάρκεια 

ζωής 

16 19 21 22 

Μέγιστη 

διάρκεια 

ζωής 

27 28 32 32 

 

3.2.2 Μελέτη των επιπέδων έκφρασης της EDC-3 και του 

σχηματισμού των P-bodies 

Σε επόμενο στάδιο παρατηρήσαμε το σχηματισμό των P-bodies και μετρήσαμε τα επίπεδα 

έκφρασης της πρωτεΐνης EDC-3 με μικροσκόπιο επιφθορισμού σε ενήλικα άτομα μιας 

ημέρας. Κάτι τέτοιο πραγματοποιήθηκε στις ίδιες συνθήκες για άτομα N2Ex[pedc-3EDC-

3)::dsRED] (line 2) και άτομα N2Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] (line 4). Όπως φαίνεται 

στις Εικόνες 17 & 18 τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης EDC-3 όπως και ο σχηματισμός 

των P-bodies μειώνονται σημαντικά στα άτομα τα οποία υπερεκφράζουν τη μεταλλαγμένη 

μορφή της πρωτεΐνης. Οι πιο σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στην περιοχή του 

φάρυγγα, όπου στα άτομα τα οποία υπερεκφράζουν την φυσιολογική πρωτεΐνη 

σχηματίζεται τεράστιος αριθμός P-bodies μικρού μεγέθους  καθώς επίσης και σε διάφορες 

περιοχές κατά μήκος του σώματος και στο έντερο, ενώ στα άτομα τα οποία υπερεκφράζουν 

την μεταλλαγμένη EDC-3 τα επίπεδα της πρωτεΐνης καθώς και ο σχηματισμός των P-bodies 

είναι σχεδόν μηδενικός σε αυτές τις περιοχές. Το σημαντικό είναι ότι η έκφραση της 

πρωτεΐνης καθώς επίσης και ο σχηματισμός των P-bodies διατηρείται στο νευρικό σύστημα 

των ζώων. Ο φθορισμός είναι πολύ έντονος κατά μήκος των νευρώνων και μια ακόμη 

διαφορά είναι ότι στα διαγονιδιακά ζώα N2Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] (line 4) 

αυξάνονται τα συσσωματώματα των P-bodies σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των 

νευρώνων όπως παρατηρήθηκε στο πείραμα αυτό με χρήση φακού υψηλότερης 

μεγέθυνσης (40Χ).  
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Εικόνα 17 : Φωτογραφίες από άτομα N2Ex[pedc-3EDC-3)::dsRED] μία ημέρα μετά την 

ενηλικίωση. Παρατηρούμε ότι ο φθορισμός είναι πολύ έντονος στον φάρυγγα, τους 

νευρώνες και στην περιοχή της ουράς (5Χ φακός). 

 

Εικόνα 18 : Φωτογραφίες από άτομα N2Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] μία 

ημέρα  μετά την ενηλικίωση. Παρατηρούμε ότι ο φθορισμός είναι πολύ έντονος 

στους νευρώνες. Στο υπόλοιπο σώμα η ένταση του φθορισμού της πρωτεΐνης EDC-3 

είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με τα N2Ex[pedc-3EDC-3)::dsRED] ζώα (5Χ φακός). 
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3.3 Mέτρηση  του ρυθμού 

ωοαπόθεσης σε στελέχη τα 

οποία εκφράζουν διαφορετικές 

μορφές και επίπεδα της 

πρωτεΐνης EDC-3 σε σύγκριση 

με αγρίου τύπου ζώα 

Στο πείραμα αυτό κάνοντας χρήση τριών στελεχών C. elegans : αγρίου τύπου ζώα, 

τα edc-3(ok1427) και τα N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED] διερευνήσαμε αν η υπερέκφραση 

της πρωτείνη EDC-3 ή έλλειμα μέρους της αμινοξικής αλληλουχίας της προκαλεί  

αύξηση ή μείωση στα επίπεδα εναπόθεσης αυγών σε δύο διαφορετικές 

θερμοκρασίες : 20ο και 25oC. Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 19, στους 20οC τα αγρίου 

τύπου ζώα φαίνεται να εναποθέτουν με μεγαλύτερο ρυθμό  τα περισσότερα αυγά 

μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών και ακολουθούν τα ζώα τα οποία φέρουν τη 

μεταλλαγή edc-3(ok1427) και δεν παράγουν τη φυσιολογική EDC-3 και αυτά τα 

οποία υπερεκφράζουν τη φυσιολογική μορφή της EDC-3. 
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Εικόνα 19 : Ρυθμός εναπόθεσης αυγών ατόμων αγρίου τύπου, edc-3(ok1427) και 

N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED]σε θερμοκρασία 20οC και σε διάστημα 96 ωρών. 

Σε θερμοκρασία 25οC  η κατάσταση αλλάζει και όπως φαίνεται παρακάτω,  στην 

Εικόνα 20 τα ζώα τα οποία υπερεκφράζουν την αγρίου τύπου EDC-3 εναποθέτουν 

πιο γρήγορα τα περισσότερα αυγά και ακολουθούν τα άτομα αγρίου τύπου και 

τέλος τα άτομα τα οποία περιέχουν την απαλοιφή στην αλληλουχία της EDC-3. Από 

τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται πως υπάρχει κάποιος θερμοκρασιακός φραγμός ο 

οποίος επηρεάζει την εναπόθεση αυγών εξαρτώμενη από την EDC-3 πρωτεΐνη και 

μόνο, είτε εξαρτώμενη από τον σχηματισμό των P-bodies ο οποίος εξαρτάται και 

πάλι από την πρωτεΐνη-ικρίωμα EDC-3. 

 

Εικόνα 20 : Ρυθμός εναπόθεσης αυγών ατόμων αγρίου τύπου, edc-3(ok1427) και 

N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED]σε θερμοκρασία 25οC και σε διάστημα 96 ωρών. 

 

3.4 Μελέτη των επιπέδων 

έκφρασης της πρωτεΐνης EDC-3 

μετά από σίγηση 

μιτοχονδριακών γονιδίων 

Στο πείραμα αυτό κάνοντας χρήση του στελέχους  N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED] το 

οποίο υπερεκφράζει την αλληλουχία του φυσιολογικού γονιδίου edc-3 σε σύντηξη  



62 

με το φθορίζον μόριο dsRED μπορούμε να παρατηρήσουμε το σχηματισμό P-bodies 

και φυσικά τα επίπεδα έκφρασης της EDC-3 και εκτός των σχηματισμών αυτών 

κάτω υπό διάφορες συνθήκες σίγησης. Χρησιμοποιούμε ως θετικό μέρτυρα  τη 

συνθήκη όπου γίνεται σίγηση του γονιδίου cgh-1 των P-bodies και επιπλέον 

συνθήκες σίγησης των μιτοχονδριακών γονιδίων cco-1 και atp-3.  Όπως βλέπουμε 

παρακάτω στην Εικόνα 21, καταστολή της έκφρασης του γονιδίου cgh-1 μειώνει 

σημαντικά τα επίπεδα έκφρασης της EDC-3 σε αντίθεση με τη σίγηση των δύο 

μιτοχονδριακών γονιδίων η οποία ιδιαίτερα στην περίπτωση σίγησης του γονιδίου 

atp-3  τα αυξάνει σημαντικά κατά τη διάρκεια της γήρανσης σε σύγκριση πάντα με 

τον αντίστοιχο μάρτυρα. 

 

Εικόνα 21 : Μέση ένταση φθορισμού της πρωτεΐνης EDC-3 μετά από σίγηση 

μιτοχονδριακών γονιδίων κατά τη διάρκεια της γήρανσης. 
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3.5 Μελέτη των επιδράσεων 

της σίγησης μιτοχονδριακών 

και P-body γονιδίων στο δίκτυο 

των μιτοχονδρίων των 

σωματικών μυϊκών κυττάρων 

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και μελετούν 

το δίκτυο και τη μορφολογία των μιτοχονδρίων γίνονται στα σωματικά μυϊκά 

κύτταρα (body wall muscles). Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα 

μιτοχόνδρια των μυϊκών κυττάρων των σωματικών μυών έχουν συγκεκριμένη 

οργάνωση και ένα πολύ καλά δομημένο δίκτυο σε αντίθεση με το μιτοχονδριακό 

δίκτυο άλλων τύπων κυττάρων το οποίο δεν έχει συγκεκριμένη δομή. Στην Εικόνα 

22 φαίνεται μια αντιπροσωπευτική φωτογραφία από μικροσκόπιο επιφθορισμού 

νεαρού ενήλικου ατόμου μίας ημέρας. Τα μιτοχόνδρια φαίνεται να έχουν μια 

παράλληλη οργάνωση και το δίκτυό τους θυμίζει εκείνο των μυϊκών ινών, της 

βασικής μονάδας οργάνωσης των μυϊκών κυττάρων οι οποίες σε συνεργασία με τις 

πρωτεΐνες  ακτίνη, µυοσίνη και τιτίνη σχηματίζουν τα σαρκομερή. Τα μιτοχόνδρια 

στο υγιές δίκτυο νεαρών ατόμων είναι σωληνοειδή και παρουσιάζουν συνεχή και 

επιμήκη οργάνωση σε ένα παράλληλο στον διαμήκη άξονα των ζώων  δίκτυο το 

οποίο καλύπτει όλο το μυϊκό κύτταρο. Όσο τα άτομα γερνάνε το δίκτυο αυτό 

αρχίζει να εκφυλίζεται και φαίνεται κομματιασμένο, τα μιτοχόνδρια χάνουν την 

επιμήκη οργάνωσή τους και γίνονται σφαιρικά ή δημιουργούν συσσωματώματα 

μεταβαίνοντας σε ένα μη λειτουργικό στάδιο.37,46
 

 

 

Εικόνα 22 : Μυϊκό κύτταρο ζώου που εκφράζει το διαγονίδιο myo-3 gfp
mt 

την 

πρώτη ημέρα  της ενηλικίωσης. Με GFP σημαίνεται το δίκτυο των μιτοχονδρίων. 

Στην φωτογραφία παρατηρούμε το επίμηκες σχήμα τους και την παράλληλη 

οργάνωσή τους.  
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Παρακάτω φαίνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες (Εικόνα 23 & 24) από 

πείραμα που έγινε σε ζώα myo-3 gfp
mt

(zcIs14) (SJ4103) για παρατήρηση του 

μιτοχονδριακού δικτύου μυϊκών σωματικών κυττάρων μετά από σίγηση 

μιτοχονδριακών και P-body γονιδίων. Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, 

μετά από σίγηση των μιτοχονδριακών γονιδίων cco-1 και atp-3 και ιδιαίτερα 

μετά από σίγηση του δεύτερου ή συνδυασμού αυτών, το δίκτυο των 

μιτοχονδρίων καταστρέφεται, τα μιτοχόνδρια γίνονται σφαιρικά και 

δημιουργούν συσσωματώματα. Ο φαινότυπος αυτός συνήθως αντιπροσωπεύει 

μη λειτουργικά ή δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό 

ότι οι εικόνες δείχνουν άτομα τα οποία παρατηρήθηκαν στο ίδιο σετ 

περαμάτων και έτσι οι συνθήκες αλλά και οι παράμετροι των μετρήσεων είναι 

ακριβώς οι ίδιες. Επίσης, τα μυϊκά κύτταρα των φωτογραφιών προέρχονται 

από ζώα ηλικίας 7 ημερών. Σε αυτό το στάδιο το μιτοχονδριακό δίκτυο έχει 

αρχίσει να αποδιοργανώνεται λόγω σηματοδότησης που ενεργοποιείται από 

μονοπάτια τα οποία επάγονται κατά τη γήρανση. Θα καταλάβουμε ότι το 

δίκτυο της συνθήκης-μάρτυρα ζώων ηλικίας ημέρας 7 μετά την ενηλικίωση 

είναι ελαφρώς κατεστραμμένο σε σχέση με το δίκτυο της Εικόνας 22 όπου 

ανήκει σε ενήλικο ζώο ημέρας 1. 

 

 

Εικόνα 23 : Μιτοχονδριακό δίκτυο σε σωματικά μυϊκά κύτταρα ατόμων C. elegans 

επτά ημέρες μετά την ενηλικίωση. Φαίνονται οι καταστρεπτικές συνέπειες στο 

δίκτυο και την μορφολογία των μιτοχονδρίων μετά από σίγηση των μιτοχονδριακών 

γονιδίων cco-1 και atp-3. 

 

Control
RNAi

cco-1(RNAi
1/10)

atp-3(RNAi 1/10) cco-1+atp-3(RNAi 
1/10)
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Στην περίπτωση σίγησης των γονιδίων των P-bodies όπως φαίνεται στην Εικόνα 24 

παρατηρούμε ότι σε σχέση με τον μέρτυρα , σίγηση για το γονίδιο cgh-1 προκαλεί 

κατακερματισμό του μιτοχονδριακού δικτύου. Βασικά αυτό που παρατηρούμε είναι 

ένα υπόλειμμα του μιτοχονδριακού δικτύου το οποίο περιέχει και σφαιρικά και 

επιμήκη μιτοχόνδρια και καθόλου μιτοχονδριακά συσσωματώματα. Επίσης, μετά 

από σίγηση των γονιδίων xrn-1 και edc-3  παρατηρούμε επίσης καταστροφή του 

μιτοχονδριακού δικτύου αλλά σε αυτή την περίπτωση επιπλέον  πολλά 

μιτοχονδριακά συσσωματώματα και σφαιρικά, μη λειτουργικά μιτοχόνδρια. Τέλος, 

μετά από σίγηση του dcap-2 γονιδίου δεν παρατηρούνται τεράστιες μεταβολές σε 

σχέση με το control. 

 

 

Εικόνα 24 : Μιτοχονδριακό δίκτυο σε σωματικά μυϊκά κύτταρα ατόμων C. elegans  7 

ημέρες μετά την ενηλικίωση. Φαίνονται οι καταστρεπτικές συνέπειες στο δίκτυο και 

την μορφολογία των μιτοχονδρίων μετά από σίγηση των γονιδίων των P-bodies cgh-

1, edc-3 και xrn-1. Η καταστολή του γονιδίου  dcap-2  δεν έχει σημαντικές 

επιπτώσεις  και ο φαινότυπος μοιάζει περισσότερο με το control δείγμα. 

 

 

edc-3(RNAi)
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3.6 Μελέτη των επιδράσεων 

της σίγησης μιτοχονδριακών 

και P-body γονιδίων στο δίκτυο 

των μιτοχονδρίων των 

κυττάρων του εντέρου 

 

Το έντερο για τον C. elegans αποτελεί  ένα κομβικής σημασίας όργανο το οποίο 

αντιπροσωπεύει πολλαπλά όργανα σε ανώτερους ευκαρυωτικούς  οργανισμούς . οι 

λειτουργίες του είναι πολλές, όπως : η ρύθμιση της διαδικασίας της πέψης, η 

απορρόφηση επεξεργασμένων θρεπτικών συστατικών, η σύνθεση και αποθήκευση 

μακρομορίων,  τροφοδότηση των γαμετικών κυττάρων με θρεπτικά συστατικά 

καθώς  παράγουν λέκιθο (yolk) κ.ά. τα τελευταία χρόνια μάλιστα η μελέτη του 

εντέρου βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών σχετικά με τα βιοχημικά ρολόγια του 

οργανισμού, την απόκριση στο στρες, τη γήρανση και την κυκλοφορία διαφόρων 

ειδών κυστιδίων.38,47 

Στο πείραμα αυτό μελετήσαμε  το δίκτυο των μιτοχονδρίων στα κύτταρα του 

εντέρου νηματωδών αγρίου τύπου σε διάφορα ηλικιακά στάδια κατά τη διάρκεια 

της γήρανσης. Για το λόγο αυτό έγινε χρήση του στελέχους ges-1 gfp(zcIs18) 

(SJ4143) και οι εικόνες που παρατίθενται παρακάτω είναι αντιπροσωπευτικές κάθε 

συνθήκης για την μέτρηση που έγινε σε ενήλικα άτομα ηλικίας 7 ημερών. Σίγηση 

πραγματοποιήθηκε για τα μιτοχονδριακά γονίδια cco-1, atp-3 και συνδυασμό 

αυτών και τα γονίδια των P-bodies cgh-1,dcap-2, xrn-1 και edc-3 για τα οποία έγινε 

σύγκριση με την control συνθήκη. Το δίκτυο των μιτοχονδρίων του εντέρου έχει 

ανοργάνωτη δομή , είναι περιπλεκόμενο και πολυδιάστατο για αυτό το λόγο είναι 

δύσκολο να διακρίνουμε μεγάλες διαφορές κάνοντας χρήση μικροσκοπίας 

φθορισμού αν και σε κάποιες από τις παρακάτω συνθήκες αυτό ήταν εφικτό. Όπως 

παρατηρούμε στην Εικόνα 25 σίγηση για το μιτοχονδριακό γονίδιο cco-1 

καταστρέφει το δίκτυο των μιτοχονδρίων και τα μετατρέπει σε αυτόνομα σφαιρίδια 

απομονωμένα το ένα από το άλλο αλλά το μέγεθός τους παραμένει σχεδόν το ίδιο. 

Στην περίπτωση της σίγησης του atp-3 γονιδίου, το μιτοχονδριακό δίκτυο και πάλι 

καταστρέφεται και το μέγεθος των μιτοχονδρίων γίνεται πολύ μικρότερο. Στην 

περίπτωση όπου γίνεται σίγηση ταυτόχρονα και για τα δύο αυτά μιτοχονδριακά 

γονίδια, το δίκτυο των μιτοχονδρίων καταστρέφεται, ο αριθμός των μιτοχονδρίων 

μειώνεται και τέλος το μέγεθος του εντέρου ως οργάνου  φαίνεται μειωμένο σε 

πλάτος σε σχέση με τα αγρίου τύπου ζώα. 
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Control RNAi cco-1(RNAi 

1/10) 

atp-3(RNAi 1/10) cco-1+atp-3(RNAi 1/10 each) 

Εικόνα 25 : Μιτοχονδριακό δίκτυο σε κύτταρα του εντέρου ατόμων C. elegans την 

έβδομη ημέρα της ενηλικίωσης. Φαίνονται οι καταστρεπτικές συνέπειες στο δίκτυο 

και την μορφολογία των μιτοχονδρίων μετά από σίγηση των μιτοχονδριακών 

γονιδίων cco-1 και atp-3. 

Παρακάτω, στην  Εικόνα 26  παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες οι 

οποίες απεικονίζουν την κατάσταση του δικτύου των μιτοχονδρίων στο έντερο μετά 

από σίγηση γονιδίων των P-bodies. Όπως παρατηρούμε, μετά από σίγηση του 

γονιδίου cgh-1,  το δίκτυο καταστρέφεται, ο αριθμός και η ένταση του φθορισμού 

των μιτοχονδρίων μειώνεται δραματικά όπως επίσης και το μέγεθος του εντέρου 

των ζώων σε πλάτος. Μετά από σίγηση των γονιδίων xrn-1 και edc-3 παρατηρούμε 

για ακόμη μια φορά καταστροφή του μιτοχονδριακού δικτύου αλλά και αλλαγή στο 

σχήμα των μιτοχονδρίων (φαίνονται σαν αυτόνομα σφαιρίδια μικρότερα σε 

μέγεθος σε σχέση με την αγρίου τύπου συνθήκη). Κάτι ακόμη το οποίο 

παρατηρούμε έντονα σε αυτές τις δύο συνθήκες είναι οι περιοχές χωρίς καθόλου 

μιτοχόνδρια (φαίνονται σαν «τρύπες» του δικτύου) οι οποίες φαίνονται σε διάφορα 

επίπεδα κατά μήκος του εντέρου και πολλές από αυτές έχουν πολύ μεγάλο 

μέγεθος. Αντίθετα , μετά από σίγηση του γονιδίου dcap-2 δεν παρατηρούμε 

μεγάλες αλλαγές στο δίκτυο των μιτοχονδρίων του εντέρου σε σύγκριση πάντα με 

το δίκτυο των αγρίου τύπου ζώων στο συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο στο οποίο 

έγινε η μέτρηση. 
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Control RNAi cgh-1(RNAi) dcap-2(RNAi) xrn-1(RNAi) edc-3(RNAi) 

Εικόνα 26 : Μιτοχονδριακό δίκτυο σε κύτταρα του εντέρου ατόμων C. elegans 7 

ημέρες  μετά την ενηλικίωση. Φαίνονται οι καταστρεπτικές συνέπειες στο δίκτυο 

και την μορφολογία των μιτοχονδρίων μετά από σίγηση των γονιδίων των P-bodies 

cgh-1, edc-3 και xrn-1. Η σίγηση του γονιδίου dcap-2 καταλήγει σε  φαινότυπο 

παρόμοιο με εκείνον  του control δείγματος. 
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3.7 Μελέτη συνεντοπισμού 

μιτοχονδρίων και P-bodies in 

vivo 

Κάνοντας χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας έγινε προσπάθεια ανίχνευσης 

συνεντοπισμού μεταξύ μιτοχονδρίων και P-bodies σε διάφορες συνθήκες. Στο 

πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη myo-3 gfp
mt

(zcIs14) (SJ4103) Χ  

N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED] προϊόν διασταύρωσης  και το myo-3

gfp
mt

(zcIs14) (SJ4103). Η διερεύνυση της ύπαρξης συνεντοπισμού μεταξύ 

μιτοχονδρίων και P-bodies έγινε σε συνθήκες σίγησης για τα μιτοχονδριακά 

γονίδια atp-3 και cco-1 και το γονίδιο cgh-1 των P-bodies και στα δύο 

στελέχη και σε σύγκριση πάντα με το control. Το πείραμα αυτό 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της γήρανσης. Οι μετρήσεις έγιναν σε 

τέσσερις χρονικές στιγμές από την ημέρα 1 έως και την ημέρα 16 μετά την 

ενηλικίωση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις παρακάτω 

αντιπροσωπευτικές για κάθε συνθήκη Εικόνες 27 έως και 31 : 

 

 

 

Εικόνα 27 : Μιτοχονδριακό δίκτυο σε σωματικά μυϊκά κύτταρα ατόμων C.  elegans 

την 1η και 10η ημέρα μετά την ενηλικίωση. Στα νεαρά ζώα υπάρχει συνεντοπισμός 

του σήματος της  EDC-3 και της πρωτεΐνης  GFP, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

Control RNAi adult day 1 Control RNAi adult day 10 
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σχηματισμένων P-bodies γειτνιάζει με τα μιτοχόνδρια. Αντίθετα στα πιο γηρασμένα 

άτομα ηλικίας 10 ημερών  δεν παρατηρήθηκε συνεντοπισμός των δύο πρωτεϊνών 

και διαπιστώθηκε  πλήρης απουσία P-bodies στα σωματικά μυϊκά κύτταρα. 

Αντίθετα, ο σχηματισμός τους έχει αυξηθεί στο έντερο. 

 

 

 

Εικόνα 28 : Συνεντοπισμός των πρωτεϊνών EDC-3 και GFP η οποία σημαίνει τα 

μιτοχόνδρια μετά από σίγηση του γονιδίου cgh-1. Τα επίπεδα της EDC-3 δεν είναι 

ίδια σε όλους τους μυς, ούτε καν μέσα στο ίδιο μυϊκό κύτταρο. Τα P-bodies που 

σχηματίζονται είναι πολύ μειωμένα απιθμιτικά σε σχέση με τις υπόλοιπες συνθήκες 

του πειράματος (σίγηση για τα μιτοχονδριακά γονίδια και συμθήκη control για το 

ίδιο ηλικιακό στάδιο).  Στα άτομα ηλικίας 10 ημερών, αν και το μιτοχονδριακό 

δίκτυο και τα μιτοχόνδρια είναι πολύ κατεστραμμένα, ο συνεντοπισμός των δύο 

πρωτεϊνών αν και σε μικρότερο ποσοστό εξακολουθεί να υφίσταται. 

 

 

 

 

 

 

cgh-1(RNAi)  adult day 1 cgh-1(RNAi)  adult day 10 
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cgh-1(RNAi) adult day 10 
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 Εικόνα 29 : Στην εικόνα αυτή φαίνονται φωτογραφίες από τομές του δείγματος  

που έγιναν σε συγκεκριμένη περιοχή του δείγματος στο οποίο έχει γίνει σίγηση για 

το γονίδιο cgh-1 δέκα ημέρες μετά την ενηλικίωση. Οι φωτογραφίες από τις τομές 

αυτές αποκτήθηκαν με την βοήθεια της τεχνικής συνεστιακής μικροσκοπίας z-stack 

και έγιναν και για τις υπόλοιπες συνθήκες. Εδώ ενδεικτικά δείχνουμε τα 

αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη συνθήκη για να τονίσουμε το γεγονός ότι από 

ότι φάνηκε, ο συνεντοπισμός αυτός στο σήμα από τις δύο πρωτεΐνες δεν είναι απλή 

γειτνίαση ή αγκυροβόληση της EDC-3 στα μιτοχόνδρια. Πολλαπλές τομές σε 

μιτοχόνδρια υποδεικνύουν την ύπαρξη της πρωτεΐνης EDC-3 στο εσωτερικό τους. 

Στις παραπάνω φωτογραφίες αυτό φαίνεται στα μιτοχόνδρια με το μικρό βέλος, 

ενώ στα μιτοχόνδρια που υποδεικνύονται με το μεγάλο βέλος φαίνεται η μη τυχαία 

γειτνίαση/ή πιθανή αγκυροβόληση των P-bodies με τα μιτοχόνδρια. 

 

 

Εικόνα 30 :  Μιτοχονδριακό δίκτυο P-bodies στα σωματικά  μυϊκά κύτταρα μετά 

από σίγηση  του μιτοχονδριακού  γονιδίου cco-1. 

cco-1(RNAi 1/10) adult day 1 cco-1(RNAi 1/10) adult day  10 
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 Όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα, στα νεαρά άτομα παρατηρείται συνεντοπισμός 

των πρωτεϊνών EDC-3 και GFP και γειτνίαση μιτοχονδρίων και P-bodies ενώ σε 

γηρασμένα άτομα χάνεται και πάλι το σήμα της EDC-3  από τα κύτταρα των 

σωματικών μυών ενώ  P-bodies δεν φαίνεται να σχηματίζονται.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 31 : Η μείωση των επιπέδων της διάχυτης πρωτεΐνης EDC-3 μετά από σίγηση 

του μιτοχονδριακού γονιδίου atp-3 , σε νεαρά άτομα προκύπτει σε σχέση με τις 

υπόλοιπες συνθήκες του πειράματος (οι οποίες παρουσιάστηκαν στις παραπάνω 

εικόνες) μεγαλύτερη. Το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινου σήματος που λαμβάνουμε 

μετά από έκφραση της EDC-3 πρωτεΐνης φαίνεται να εντοπίζεται σε σχηματισμένα 

P-bodies τα οποία και πάλι βρίσκονται πολύ κοντά στα μιτοχόνδρια σχεδόν σε όλες 

τις περιπτώσεις. Σε γηρασμένα άτομα αντίθετα, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου 

σχηματισμένα P-bodies στα σωματικά μυϊκά κύτταρα, παρά μόνο διάχυτη EDC-3 η 

οποία φαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις να βρίσκεται αγκυροβολημένη είτε 

στην επιφάνεια είτε στο εσωτερικό των κατεστραμμένων μιτοχονδρίων. 

 

 

atp-3(RNAi 1/10) adult day 1 atp-3(RNAi 1/10) adult day 10 
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3.8 Μελέτη  βιοχημικών 

μονοπατιών σηματοδότησης 

μετά από σίγηση 

μιτοχονδριακών και P-body 

γονιδίων 

Για το πείραμα αυτό έγινε χρήση των στελεχών  C.elegans hsp-4 gfp(zcIs4) 

V (SJ4005)   muls84[pAD76(sod-3::GFP)], dvIs19[pAF15(gst-4::GFP)], plet-

858GCaMP2.0 και hsp-60 gfp(zcIs9) V (SJ4058)  για ποσοτικοποίηση του 

φθορισμού της GFP η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του υποκινητή του 

γονιδίου το οποίο μελετάμε ανά περίπτωση με τη χρήση μικροσκοπίας 

φθορισμού. Αύξηση των επιπέδων HSP-4, SOD-3, GST-4 ή των συνολικών 

επιπέδων Ca
2+ 

θα αντιστοιχεί σε πρόκληση ER στρες, ενεργοποίηση των 

μεταγραφικών παραγόντων DAF-16 ή/και SKN-1 και αλλαγές τις κυτταρικής 

λειτουργίας όπως για παράδειγμα σηματοδότηση για έναρξη απόπτωσης. 

Σκοπός του πειράματος αυτού ήταν να διαπιστώσουμε εάν τα P-bodies ή/ και 

τα μιτοχόνδρια ή συστατικά αυτών εμπλέκονται σε κάποιο από τα παραπάνω 

μονοπάτια. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές στις οποίες θα αναφερθούμε 

στις Εικόνες 32 έως και 41 παρακάτω αντιστοιχούν σε P<0,05. Οι συνθήκες 

στις οποίες δεν αναφερόμαστε δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. 
 

 Αποτελέσματα από την μέτρηση της μέσης έντασης φθορισμού της GFP 

κάνοντας χρήση του στελέχους  plet-858GCaMP2.0 
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Εικόνα 32 : Μέτρηση της συγκέντρωσης ασβεστίου σε όλο το σώμα ατόμων C. 

elegans μετά από σίγηση μιτοχονδριακών γονιδίων. 

Μετά από σίγηση του μιτοχονδριακού  γονιδίου  cco-1 παρατηρείται αρχικά μια 

μεγάλη αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στο λαρβικό στάδιο τέσσερα και στην 

συνέχεια πτώση η οποία συμβαδίζει με τα επίπεδα ασβεστίου στο control δείγμα. Η 

μόνη στατιστικά σημαντική αύξηση είναι αυτή της ημέρας επτά μετά την 

ενηλικίωση. Μετά από σίγηση του μιτοχονδριακού γονιδίου atp-3 παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων ασβεστίου τις ημέρες ένα έως και 

δεκατέσσερα μετά την ενηλικίωση σε σχέση πάντα με το control δείγμα τις 

εκάστοτε μέτρησης. 

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

L4 stage DAY 1 
ADULTS

DAY 7 
ADULTS

DAY 14 
ADULTS

DAY 20 
ADULTS

M
e

a
n

 f
lu

o
re

s
c

e
n

c
e

 i
n

te
n

s
it

y

Age

Mean GFP fluorescence intensity of Gcam worms treated with 
RNAi for mitochondrial genes (normalized with the area)

Control RNAi

cco-1(RNAi 1/10)

atp-3(RNAi 1/10)



76 

 

Εικόνα 33 : Μέτρηση της συγκέντρωσης ασβεστίου σε όλο το σώμα ατόμων C. 

elegans μετά από σίγηση γονιδίων των P-bodies. 

Η Εικόνα 33 δείχνει τις αλλαγές  στα επίπεδα  ασβεστίου μετά από σίγηση γονιδίων 

των P-bodies.  Την ημέρα ένα μετά την ενηλικίωση και μετά από σίγηση του 

γονιδίου cgh-1 παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων 

ασβεστίου ενώ το αντίθετο συμβαίνει μετά από σίγηση του γονιδίου xrn-1. Την 

έβδομη και δέκατη τέταρτη ημέρα μετά την ενηλικίωση παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική μείωση  των επιπέδων ασβεστίου μετά από σίγηση του γονιδίου cgh-1, 

ενώ κατά  την δέκατη τέταρτη ημέρα η μείωση είναι στατιστικά σημαντική και 

έπειτα από σίγηση του γονιδίου xrn-1. 
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 Αποτελέσματα από την μέτρηση της μέσης έντασης φθορισμού της GFP 

κάνοντας χρήση του στελέχους  dvIs19[pAF15(gst-4::GFP)] 

 

Εικόνα 34 : Έκφραση του διαγονιδίου dvIs19[pAF15(gst-4::GFP)] με σκοπό την 

μέτρηση των επιπέδων της πρωτείνης GFP μετά από σίγηση μιττοχονδριακών 

γονιδίων. 

Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα,  τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης GFP 

ελεγχόμενα από τον υποκινητή του γονιδίου gst-4 μειώνονται κατά τη διάρκεια της 

γήρανσης. Μετά από σίγηση του μιτοχονδριακού γονιδίου cco-1, τα επίπεδα 

φαίνονται σημαντικά μειωμένα την πρώτη  ημέρα μετά την ενηλικίωση ενώ στην 

πορεία φαίνεται να διατηρούνται κάπως πιο σταθερά και παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική αύξηση σε σχέση με την συνθήκη control την 7η ημέρα μετά την 

ενηλικίωση των ζώων. Μετά από σίγηση του μιτοχονδριακού γονιδίου atp-3 τα 

επίπεδα της GFP φαίνονται στατιστικά σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το control 

στις ηλικίες επτά έως και είκοσι ημερών μετά την ενηλικίωση. 
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Εικόνα 35 : Σημαντική μείωση των επιπέδων της GFP μετά από σίγηση των γονιδίων 

cgh-1   και xrn-1 τη 14η ημέρα μετά την ενηλικίωση.  

 Αποτελέσματα από την μέτρηση της μέσης έντασης φθορισμού της GFP 

κάνοντας χρήση του στελέχους  hsp-4 gfp(zcIs4) V (SJ4005) 

 

Εικόνα 36 : Σίγηση του μιτοχονδριακού γονιδίου cco-1 επιφέρει αρχικά σημαντική 

αύξηση στα επίπεδα της GFP, η οποία καθοδηγείται από τον υποκινητή του 

γονιδίου hsp-4, στο προνυμφικό στάδιο 4, αλλά μείωση τις πρώτες ημέρες της 

ενήλικης ζωής ( ημέρα ένα και επτά ) σε σχέση με το control. Η σίγηση του 
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μιτοχονδριακού γονιδίου atp-3, συνοδεύεται από στατιστικά σημαντική αύξηση 

των επιπέδων έκφρασης της GFP σε ζώα προχωρημένης ηλικίας (14η και 20η ημέρα 

μετά την ενηλικίωση). 

 

 

Εικόνα 37 : Η σίγηση του γονιδίου cgh-1 προκαλεί σημαντική μείωση των επιπέδων 

της GFP καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής των νηματωδών. Αντίθετα, η 

σίγηση του γονιδίου xrn-1 προκαλεί αύξηση την 7η ημέρα της ενήλικης ζωής , αλλά 

μείωση αργότερα.Τέλος, η σίγηση του γονιδίου  edc-3 οδηγεί σε σημαντική αύξηση 

των επιπέδων της GFP σε ζώα μεγάλης ηλικίας. 
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Εικόνα 38 : Η σίγηση του cco-1 προκαλεί μείωση των επιπέδων της GFP κατά την 7η 

ημέρα της ενηλικίωσης, αλλά αύξηση κατά τη 14η ημέρα. Η σίγηση του atp-3 

αυξάνει δραματικά τα επίπεδα της GFP κατά τη γήρανση των ζώων. 
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Εικόνα 39 : Σίγηση των γονιδίων των P-bodies προκαλεί επίσης στατιστικά 

σημαντική αύξηση στα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης GFP σε ηλικιακά στάδια 

ημέρας επτά μετά την ενηλικίωση και ύστερα. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 

παρατηρείται μετά από σίγηση του γονιδίου cgh-1 την ημέρα δεκατέσσερα μετά 

την ενηλικίωση, την ημέρα επτά έως και είκοσι για σίγηση του xrn-1 και τέλος την 

ημέρα επτά και δεκατέσσερα έπειτα από σίγηση του γονιδίου edc-3 των P-bodies. 
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 Αποτελέσματα από την μέτρηση της μέσης έντασης φθορισμού της GFP 

κάνοντας χρήση του στελέχους  muls84[pAD76(sod-3::GFP)] 

 

Εικόνα 40 : Η σίγηση του γονιδίου cco-1 προκαλεί στατιστικά σημαντική αύξηση 

στα επίπεδα της πρωτεΐνης GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου sod-3 

τις ημέρες επτά, δεκατέσσερα και είκοσι μετά την ενηλικίωση ενώ σίγηση του 

γονιδίου atp-3 προκαλεί αύξηση στο λαρβικό στάδιο τέσσερα, την ημέρα 

δεκατέσσερα και είκοσι μετά την ενηλικίωση μετά από σύγκριση με την συνθήκη 

control. 
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Εικόνα 41 : Μείωση παρατηρείται στα επίπεδα της πρωτεΐνης GFP μετά από σίγηση 

και των τριών P-body γονιδίων, cgh-1, xrn-1 και edc-3 σε ενήλικα ζώα ηλικίας μίας 

και 7 ημερών μετά από σίγηση του cgh-1, σε αντίθεση με τα xrn-1 και edc-3 για τα 

οποία παρατηρείται αύξηση. Την ημέρα δεκατέσσερα μετά την ενηλικίωση η μόνη 

σημαντική διαφορά που παρατηρείται είναι μείωση έπειτα από σίγηση του cgh-1 

γονιδίου. 
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4. Συζήτηση  
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Η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μιτοχονδρίων και P-bodies είναι ένα σχετικά 

παρθένο κομμάτι της έρευνας. Η μόνη προσπάθεια προσέγγισης  αυτού του 

θέματος  έχει γίνει σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές και πρόδρομα κύτταρα και 

αυτό που δείχθηκε, αν και σε πολύ πρώιμο στάδιο τείνει να δώσει θετική απάντηση 

στο ερώτημα «εάν υπάρχει κάποιου είδους αλληλεπίδραση μεταξύ μιτοχονδρίων 

και P-bodies». Από τις μελέτες στα κύτταρα θηλαστικών φάνηκε ότι τα μιτοχόνδρια 

και τα P-bodies γειτνιάζουν σε συχνότητα πολύ μεγαλύτερη αυτής που θα 

προέκυπτε σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συνέβαινε κατά τύχη και το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο οι δύο υποκυτταρικοί σχηματισμοί βρίσκονται κοντά είναι 

σχετικά μεγάλο, κάτι που μας οδηγεί στην σκέψη ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί 

κάποιον συγκεκριμένο σκοπό που όμως δεν είναι γνωστός ακόμη. 

Σε αυτή την εργασία έγινε προσπάθεια απάντησης του ίδιου ερωτήματος  κάνοντας 

χρήση του C. elegans ως οργανισμού μοντέλο. Η προσέγγιση αυτού του θέματος σε 

επίπεδο ολόκληρου οργανισμού εμπεριέχει διάφορες δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα 

είναι μεγάλης σημασίας. Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής εργασίας, μελετήσαμε 

πως επηρεάζονται τα P-bodies και τα μιτοχόνδρια μετά από παρεμπόδιση της 

λειτουργίας είτε των μιτοχονδρίων είτε των P-bodies αντίστοιχα.Επίσης, 

προσπαθήσαμε να μελετήσουμε πιθανό συνεντοπισμό μεταξύ των δύο οργανιδίων 

και τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες κάτι τέτοιο συμβαίνει. Τα αρχικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη  χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων τα 

οποία έχουν την δυνατότητα να προβλέψουν πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις ήταν 

ενθαρρυντικά (ελπιδοφόρα). Τέτοιου είδους μελέτες έδωσαν πειστικές ενδείξεις 

για την αλληλεπίδραση μιτοχονδρίων και P-bodies σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας. Στην συνέχεια, προσπαθήσαμε να 

αποσαφηνίζουμε τα βιοχημικά μονοπάτια στα οποία εμπλέκονται τα υπό μελέτη 

μιτοχονδριακά και P-body γονίδια που έδωσαν  τα παρατηρούμενα αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, είδαμε ότι σίγηση των μιτοχονδριακών γονιδίων cco-1 και atp-3 

τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες του συμπλέγματος της αναπνευστικής αλυσίδας 

προκαλούν αύξηση στη διάρκεια ζωής ζώων αγρίου τύπου και παρόμοια επίπεδα 

αύξησης προκαλούνται σε άτομα τα οποία υπερεκφράζουν την φυσιολογική 

πρωτεΐνη EDC-3. Άτομα τα οποία εκφράζουν μόνο την μεταλλαγμένη EDC-3 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τόσο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες 

όσο και σε συνθήκες σίγησης των μιτοχονδριακών γονιδίων. Συγκριτικά βέβαια, 

λόγω του ότι τα άτομα τα οποία υπερεκφράζουν την φυσιολογική πρωτεΐνη EDC-3 

πρωτεΐνη ζουν γενικά λιγότερο από τα ζώα αγρίου τύπου, το ποσοστό της  αύξησης  

στη μέγιστη διάρκεια ζωής τους είναι  συγκριτικά με τα υπόλοιπα στελέχη 

μεγαλύτερο. Στους 25oC η κατάσταση αλλάζει ελαφρώς. Η τάση για αύξηση της 

διάρκειας ζωής ύστερα από σίγηση των μιτοχονδριακών γονιδίων σε όλα τα 

στελέχη παραμένει η ίδια, αλλά το ποσοστό της αύξησης αυτής στα στελέχη που 

δεν είναι αγρίου τύπου μειώνεται σημαντικά σε σχέση με την αύξηση που 

επιτυγχάνεται στα αγρίου τύπου ζώα. Οι σχέσεις αυτές είναι πολύ πολύπλοκες και 

χρειάζονται συμπληρωματικά  πειράματα με  επιπλέον μιτοχονδριακά και P-body 

γονίδια για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. 
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Το γεγονός ότι τα άτομα τα οποία εκφράζουν μόνο την  πρωτεΐνη EDC-3 πρωτεΐνη η 

οποία φέρει μια απαλοιφή στην αλληλουχία της  ζουν περισσότερο σε σχέση με τα 

άτομα αγρίου τύπου και αυτά τα οποία υπερεκφράζουν την φυσιολογική EDC-3 

εξηγείται από κάποια από τα υπόλοιπα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στην 

εργασία αυτή. Αρχικά, όπως φάνηκε,  τα άτομα με γονότυπο edc-3(ok1427) 

εναποθέτουν μικρότερο αριθμό αυγών σε σχέση με τα άλλα δύο στελέχη. Αυτό 

μπορεί να σημαίνει ότι επενδύουν μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους στην 

διατήρηση των σωματικών τους κυττάρων σε καλή κατάσταση  και λιγότερο στα 

κύτταρα της γαμετικής σειράς σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη. Μια άλλη 

διαφορά μεταξύ αυτών των στελεχών που θα μπορούσε να εξηγήσει την αύξηση 

στη διάρκεια ζωής των ζώων αλλά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης  είναι ο αριθμός 

και η τοπολογία των σχηματισμένων P-bodies. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός 

ότι , άτομα N2Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] και άτομα edc-

3(ok1427)Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] εξακολουθούν να σχηματίζουν 

P-bodies αλλά σε πολύ μικρότερα ποσοστά σε σχέση με τα N2Ex[pedc-3EDC-

3dsRED] ζώα και με διαφορετική τοπολογία. Στα N2Ex[pedc-3EDC-

3(truncated)::dsRED] και edc-3(ok1427)Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED] ο 

σχηματισμός των P-bodies περιορίζεται στο νευρικό σύστημα (δεν έχει 

διερευνηθεί εάν σχηματίζονται σε συγκεκριμένο είδος νευρώνων ή σε όλους) 

και μάλιστα το σήμα που προκύπτει από την έκφραση της EDC-3 αλλά και το 

μέγεθος των P-bodies φαίνεται να είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα 

N2Ex[pedc-3EDC-3dsRED] ζώα.  Ο σχηματισμός τους στους νευρώνες μόνο 

είναι πιο έντονος σε νεαρές ηλικίες. Κατά τη γήρανση αρχίζουν να 

σχηματίζονται και σε άλλους ιστούς αλλά και πάλι πολύ λιγότερο σε σχέση με 

τα άτομα τα οποία υπερεκφράζουν την  EDC-3 και ζουν λιγότερο. Το αν αυτό 

το φαινόμενο που παρατηρείται στους νευρώνες των ζώων επιφέρει αύξηση 

στη διάρκεια ζωής των ζώων μέσω διατήρησής τους και αποτροπής 

νευροεκφυλισμού ως αποτέλεσμα καλύτερου ελέγχου της κυκλοφορίας των 

mRNAs χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος, πειράματα γήρανσης στα 

οποία έγινε σύγκριση της μέσης και μέγιστης διάρκειας ζωής ζώων : Ν2, edc-

3(ok1427) και N2Ex[pedc-3EDC-3(truncated)::dsRED], έδειξαν ότι τα 

τελευταία έχουν τη μεγαλύτερη μέση και μέγιστη διάρκεια ζωής ακόμη και 

από τα ήδη μακρόζωα edc-3(ok1427). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

υποδεικνύουν  ότι η μεταλλαγμένη EDC-3 δεν είναι ανενεργή αλλά 

εξακολουθεί να αλληλεπιδρά με άλλες πρωτεΐνες ή/και mRNAs οι οποίες 

οδηγούν σε αλλαγή της τοπολογίας του αριθμού, του μεγέθους και πιθανότατα 

της σύστασης των P-bodies και προκαλούν επιπλέον αύξηση στη μέση και τη 

μέγιστη διάρκεια ζωής των ατόμων. 

Στην συνέχεια, πειράματα συνεστιακής μικροσκοπίας, έδειξαν ότι η πρωτεΐνη 

EDC-3 η οποία χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας για τα P-bodies (καθώς για τα 

πειράματα αυτά έγινε χρήση του στελέχους myo-3 gfp
mt

(zcIs14) (SJ4103) Χ  

N2Ex[pedc-3EDC-3::dsRED]) εντοπίζεται και σε σχηματισμένα P-bodies τα 

οποία φαίνεται σε πολύ αυξημένη συχνότητα να γειτνιάζουν με τα 
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μιτοχόνδρια αλλά και διάχυτη και μάλιστα στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων 

όταν είναι σε αυτή τη μορφή, απαλλαγμένη δηλαδή από 

ριβονουκλεοπρωτεινικά σύμπλοκα τα οποία οδηγούν στο σχηματισμό των P-

bodies σε συνθήκες αγρίου τύπου. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει σε νεαρά 

άτομα και όχι σε γηρασμένα όπου τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης στα 

σωματικά μυϊκά κύτταρα είναι δραματικά μειωμένη σε αντίθεση με την 

περιοχή του εντέρου στο οποίο τα επίπεδά της παρουσιάζουν αύξηση. H 

αλλαγή αυτή ίσως οφείλεται σε μονοπάτια τα οποία ενεργοποιούνται σε 

γηρασμένα άτομα και επηρρεάζουν έμμεσα την τοπολογία της πρωτείνης μας 

και δεν εξαρτάται από την δυσλειτουργία και το κατεστραμμένο 

μιτοχονδριακό δίκτυο το οποίο προκαλείται ως αποτέλεσμα της γήρανσης. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από ο γεγονός ότι η πρωτεΐνη EDC-3 

εντοπίζεται στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων σε νεαρά αλλά και γηρασμένα 

άτομα τα οποία έχουν υποστεί σίγηση  του γονίδιου cgh-1 των  P-bodies και 

το μιτοχονδριακό τους δίκτυο είναι κατεστραμμένο. Μετά από σίγηση του 

μιτοχονδριακού γονιδίου cco-1 παρατηρήσαμε σχηματισμένα P-bodies να 

εντοπίζονται κοντά στα μιτοχόνδρια και ποσότητα EDC-3 πρωτεΐνης στο 

εσωτερικό τους σε νεαρά άτομα, ενώ σε γηρασμένα άτομα τίποτα από τα 

παραπάνω δεν παρατηρείται, όπως έγινε και για την συνθήκη αγρίου τύπου 

(control). Τέλος, έπειτα από σίγηση του μιτοχονδριακού γονιδίου atp-3 

σχηματισμένα P-bodies κοντά σε μιτοχόνδρια και πρωτεΐνη EDC-3 στο 

εσωτερικό τους παρατηρείται μόνο σε γηρασμένα άτομα. Βέβαια στην 

περίπτωση αυτή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα άτομα στα οποία γίνεται 

σίγηση για το γονίδιο atp-3 παρουσιάζουν αύξηση στη μέση και τη μέγιστη 

διάρκεια ζωής τους οπότε χρονολογικά θεωρούνται νεότερα την ημέρα δέκα 

μετά την ενηλικίωση για την οποία μιλάμε (τα γηρασμένα άτομα στα οποία 

αναφερθήκαμε προηγουμένως αντιστοιχούν στα άτομα ημέρας 10 μετά την 

ενηλικίωση) σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κάτι τέτοιο δικαιολογεί την υπόθεσή 

μας για έλεγχο της εισόδου της πρωτεΐνης EDC-3 από μονοπάτια τα οποία 

ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της γήρανσης και όχι από την ύπαρξη 

φυσιολογικής λειτουργίας ή όχι στα μιτοχόνδρια. Στην περίπτωση σίγησης 

του γονιδίου cgh-1 όπου παρατηρήσαμε την EDC-3 μέσα στα μιτοχόνδρια και 

σε νεαρά και σε γηρασμένα άτομα και γενικά γνωρίζουμε ότι σίγηση του 

γονιδίου αυτού προκαλεί γρηγορότερη γήρανση των ατόμων και  μικρότερη 

διάρκεια ζωής σε σχέση με τα ζώα αγρίου τύπου θα μπορούσε να πει κανείς 

ότι αντικρούει τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή όμως 

αλλάζουν οι συνθήκες καθώς σίγηση του γονιδίου cgh-1 πιθανότατα 

παρεμποδίζει το σχηματισμό των P-bodies όποτε μιλάμε για μια τελείως 

διαφορετική κατάσταση όπου ελεύθερη από σύμπλοκα EDC-3 και σε 

περίσσεια ακολουθεί διαφορετικά μονοπάτια σε σχέση με συνθήκες αγρίου 

τύπου. Συμπερασματικά ,τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων 

επιβεβαίωσαν σε επίπεδο οργανισμού τα αποτελέσματα προηγούμενων 

πειραμάτων in vitro σε κύτταρα θηλαστικών
29,30

. Περαιτέρω μελέτη θα πρέπει 
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να γίνει για την εξακρίβωση και τη βιολογική σημασία της εισόδου της 

πρωτεΐνης EDC-3 των P-bodies στα μιτοχόνδρια. 

Ακόμη, πειράματα στα οποία έγινε επέμβαση/παρεμπόδιση στη λειτουργία 

των μιτοχονδρίων με σκοπό να εξετάσουμε τι επίδραση έχει κάτι τέτοιο στα 

P-bodies, και αντίστροφα, παρεμπόδιση της λειτουργίας των P-bodies με 

σκοπό τη μελέτη τις επίδρασης αυτού στα μιτοχόνδρια έδωσε αμφίδρομα 

θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, σίγηση των μιτοχονδριακών 

γονιδίων cco-1 και atp-3, δεν άφησε ανεπηρέαστα τα P-bodies καθώς 

ιδιαίτερα για την περίπτωση σίγησης του atp-3 παρατηρήθηκε σημαντική 

αύξηση της έκφρασης της EDC-3 αλλά και του σχηματισμού των P-bodies 

κατά τη διάρκεια της γήρανσης. 

Από την άλλη μεριά, μετά από σίγηση γονιδίων των P-bodies και ιδιαίτερα 

των cgh-1, xrn-1 και edc-3 (αλλά όχι τόσο του dcap-2) προκλήθηκε μεγάλη 

καταστροφή στο δίκτυο των μιτοχονδρίων των σωματικών μυϊκών κυττάρων 

αλλά και των κυττάρων του εντέρου. Επίσης, τα μιτοχόνδρια ακόμη και σε 

νεαρά άτομα έχασαν στις περισσότερες περιπτώσεις το επίμηκες σχήμα τους 

και έγιναν σφαιρικά ή σχημάτιζαν συσσωματώματα στα κύτταρα των 

σωματικών μυών όπου η οργάνωση του μιτοχονδριακού δικτύου είναι πολύ 

ευκρινέστερη. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

μελέτη μοριακών μηχανισμών και βιοχημικών μονοπατιών τα οποία παίζουν 

πρωταρχικό ρόλο στην φυσιολογία, ανάπτυξη και γήρανση ατόμων C. 

elegans. Καθώς τα αποτελέσματα για σίγηση συγκεκριμένων γονιδίων 

φαίνεται στα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάσαμε παραπάνω στην ενότητα 

3.8 σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στη γενική τάση που παρουσιάζει η 

σίγηση μιτοχονδριακών και P-body γονιδίων. Έτσι λοιπόν, η σίγηση 

μιτοχονδριακών γονιδίων φαίνεται να αυξάνει τα επίπεδα ασβεστίου στον 

οργανισμό, να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς απόκρισης στο στρες του 

ενδοπλασματικού δικτύοου (ER) και στο μιτοχονδριακό στρες, καθώς επίσης 

και τους ν μεταγραφικούς παράγόντες DAF-16 και SKN-1 στατιστικά 

σημαντικά. Στην συνέχεια, σίγηση γονιδίων των P-bodies, προκάλεσε γενικά 

μείωση σε όλα τα παραπάνω με εξαίρεση την ενεργοποίηση του μηχανισμού 

απόκρισης στη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, η οποία μετρήθηκε έμμεσα 

από αύξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή 

του γονιδίου hsp-60. 

Μελλοντικά, η επέκταση της μελέτης σε περισσότερα γονίδια των 

μιτοχονδρίων και των P-bodies καθώς και η χρήση εναλλακτικών τεχνικών θα 

συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών που ενεργοποιούνται. 

Ένα σημαντικό κομμάτι αποτελεί η διαλεύκανση της μεταφοράς της EDC-3 

στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων, των συνθηκών κάτω υπό τις οποίες 

συμβαίνει αυτό και της βιολογικής σημασίας της. Σε επόμενο στάδιο, 
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μεταφορά αυτού του μοντέλου εργασίας σε ανώτερους ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς-μοντέλα θεωρείται αναγκαία, για την μελέτη της εξελικτικής 

συντήρησης των μηχανισμών αλλά και για απάντηση ερωτημάτων τα οποία 

δεν απαντώνται εύκολα στον C. elegans. Επιβεβαίωση της θεωρίας αυτής θα 

άνοιγε μονοπάτια για μελέτη της εφαρμογής του μοντέλου σε στελέχη C. 

elegans ή και ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών τα οποία φέρουν 

γονότυπο και φαινότυπο νευροεκφυλιστικών κυρίως ασθενειών οι οποίες 

προκαλούνται από μιτοχονδριακές δυσλειτουργίες  όπως αναφέραμε στην 

εισαγωγή αλλά και έχοντας γνώση του ρόλου των P-bodies στο νευρικό 

σύστημα θηλαστικών όπως προκύπτει από in vitro μελέτες καλλιέργειας 

νευρικών κυττάρων.
39-43 
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