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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ: 

 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελούσε από την αρχαιότητα αντικείμενο 
έντονου ενδιαφέροντος λόγω της πολυπλοκότητας που τον χαρακτηρίζει και της 
πληθώρας λειτουργιών που ελέγχει. Το νευρικό σύστημα συντονίζει όλες τις 
φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος, συνειδητές και ασυνείδητες, οι 
περισσότερες από τις οποίες διέπονται από μηχανισμούς που ακόμα και σήμερα δεν 
είναι γνωστοί σε όλη τους την έκταση. Η πρόσληψη ερεθισμάτων από τον εξωτερικό 
κόσμο και η ιδιαίτερη ερμηνεία και αποθήκευση αυτών στον εγκέφαλο κάθε 
ανθρώπου, έτσι ώστε τελικά καθένας να αναπτύσσεται σε διαφορετική 
προσωπικότητα με βάση βέβαια και το γενετικό του υπόβαθρο, αποτελούσε πάντα 
αξιοθαύμαστη και άγνωστη πορεία διεργασιών στον ανθρώπινο νου. Δεν μπορούσε 
λοιπόν η φαινομενική αντιστροφή αυτής της πορείας, στην ολοένα αυξανόμενη (μαζί 
με τον μέσο όρο ζωής) θέα ανθρώπων με προοδευτική μείωση των διανοητικών 
λειτουργιών μετά το πέρας κάποιας ηλικίας, να μην κινήσει το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας και να μην εγείρει πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων 
με σκοπό τη διαλεύκανση του φαινομένου αυτού. 
 Σήμερα, η κλινική εικόνα ασθενών με προοδευτικά μειούμενες διανοητικές 
ικανότητες (με κυρίαρχες αυτές του λόγου και της μνήμης) σχετίζεται με τον 
νευρολογικό όρο άνοια.  Τα εν λόγω συμπτώματα αποδίδονται σε φαινόμενα 
νευροεκφυλισμού, δηλαδή σε μαζική καταστροφή νευρώνων που δεν έχει ως βάση τη 
φυσιολογική και αργή προοδευτική γήρανση αυτών, αλλά παθολογικά αίτια. 
Ανεξαρτήτως των αιτιών που τις προκαλούν, οι περισσότερες ασθένειες που ως 
κατάληξη έχουν τον εκφυλισμό και την απώλεια νευρικών κυττάρων, υπάγονται στην 
κατηγορία αυτή. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε στοιχεία που αφορούν την νόσο 
Alzheimer, και τις άνοιες Βρετανικού και Δανέζικου τύπου. 

1.2 Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER: 

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ: 

 Πρωτοπεριγράφηκε το 1906 από τον Βαυαρό ψυχίατρο Alois Alzheimer ο 
οποίος παρακολουθούσε μια γυναίκα ασθενή, ηλικίας 50 ετών ονόματι Auguste D. με 
συμπτώματα που δεν ήξερε επακριβώς να εξηγήσει. Tα κυριότερα από αυτά ήταν 
προοδευτική απώλεια μνήμης, προβλήματα συμπεριφοράς που περιελάμβαναν 
παραισθήσεις, παράνοια, απώλεια κοινωνικών τρόπων, και τέλος προοδευτική 
μείωση της γλωσσικής ικανότητας. Για αρκετό καιρό μετά την περιγραφή των 
συμπτωμάτων, η αιτιοπαθολογία της νόσου παρέμενε άγνωστη. Αργότερα 
παρατηρήθηκαν και από τους Michael Kidd (Μ. Βρετανία) και Robert Terry 
(Ηνωμένες Πολιτείες) υπερδομές σε εγκεφάλους ασθενών που ονομάστηκαν 
νευριτικές πλάκες και νευροϊνιδιακά δεμάτια. Οι δομές αυτές, αποτελούν τα 
κυριότερα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της νόσου (εικόνα 1.1).  
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Εικόνα 1.1: 
Σχηματική αναπαράσταση της 
εναπόθεσης των αμυλοειδικών 
πλακών (εξωνευριτικά) και των 
νευροϊνιδιακών δεματίων (στο 
εσωτερικό του κυττάρου, στην 
αξονική περιοχή του). Τα δύο αυτά 
νευροπαθολογικά στοιχεία συν-
εντοπίζονται σε εγκεφάλους 
ασθενών με την νόσο Alzheimer. 

Σε μακροσκοπική παρατήρηση εγκεφάλων ασθενών με προχωρημένη Alzheimer 
είναι εμφανής η εκτεταμένη απώλεια νευρώνων και η συρρίκνωση πολλών περιοχών 
(εικόνα 1.2), γεγονός που εξηγεί τις μειωμένες διανοητικές λειτουργίες και την 
προβληματική συμπεριφορά που μπορεί να ποικίλλει μεταξύ εκδηλώσεων θυμού, 
φόβου ή απάθειας και απώλειας επικοινωνίας με το περιβάλλον. Το 1970 
πρωτοπαρατηρήθηκε εκφυλισμός νευρώνων που απελευθερώνουν ακετυλοχολίνη. 
Χρειάστηκε να περάσουν δέκα χρόνια μέχρι να διαπιστωθεί ότι η ετερογένεια της 
νόσου είναι αρκετά μεγάλη και έτσι δεν είναι συγκεκριμένο το είδος των νευρικών 
κυττάρων που πλήττονται (Selkoe, 2001).  

Εικόνα 1.2: 

 

Μακροσκοπική παρατήρηση 
(από κάθετη τομή) 
φυσιολογικού εγκεφάλου 
(αριστερό τμήμα) και 
εγκεφάλου από ασθενή με 
Alzheimer (δεξί τμήμα). 
Παρατηρούμε την εκτεταμένη 
απώλεια νευρώνων και τη 
συρρίκνωση περιοχών. 
Σημειώνονται με τετράγωνο 
τα μέρη που αντιστοιχούν στα 
κέντρα του λόγου και της 
μνήμης. 
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1.2.2 ΝΕΥΡΙTIΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΠΛΑΚΕΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ): 

Πρόκειται για εξωκυτταρικές αμυλοειδικές εναποθέσεις διαμέτρου μεταξύ 10 
και 120 μm που βάφονται με την χρωστική ερυθρό του Κονγκό. Αποτελούνται 
κυρίως από το πεπτίδιο β-αμυλοειδές (Αβ) που, λαμβάνοντας  στερεοδιάταξη β-
πτυχωτής επιφάνειας, σχηματίζει στον «πυρήνα» της αμυλοειδικής πλάκας αδιάλυτα 
ινίδια, μη διακλαδιζόμενα, διαμέτρου περίπου 90 Α°, γύρω από τα οποία εντοπίζεται 
ενεργοποιημένη μικρογλοία καθώς και αστροκύτταρα (εικόνα 1.3).  

Η ύπαρξη αυτών των ενεργοποιημένων κυττάρων αντανακλά μια μορφή 
απόκρισης από το ανοσοποιητικό σύστημα ενάντια στις εναποθέσεις. Τα 
μικρογλοιακά κύτταρα προέρχονται από μονοκύτταρα και αποτελούν τα μακροφάγα 
του νευρικού συστήματος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργοποιούνται λόγω 
της εξωκυττάριας συσσώρευσης του πεπτιδίου το οποίο αναγνωρίζουν ως ξένο, αφού 
κατά την ανάπτυξη του συστήματος δεν ήρθαν ξανά σε επαφή με τέτοιον 
σχηματισμό. Τα αστροκύτταρα απελευθερώνουν πρωτεΐνες οξείας φάσης.  

Το πεπτίδιο Αβ συναντάται σε διάφορες μορφές (που διαθέτουν από 39-43 
αμινοξικά κατάλοιπα) με πιο συχνές εκείνες των 42 και 40 αμινοξέων (Αβ 42 και Αβ 
40 αντίστοιχα). Πιο τοξικό και αμυλοειδογενές θεωρείται ότι είναι το Αβ 42, το οποίο 
έχει βρεθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται για τον σχηματισμό των ινιδίων. 
Φυσιολογικά αποτελεί μόνο το 10% του ολικού εκκρινόμενου Αβ, όμως το ποσοστό 
του είναι αρκετά αυξημένο στην οικογενή μορφή της νόσου..  

 
 
Εικόνα 1.3: 
Αριστερό τμήμα: Μακροσκοπική παρατήρηση εγκεφάλου με αμυλοειδικές 
εναποθέσεις. 
Δεξί τμήμα: Εικόνα ανοσοφθορισμού στην οποία φαίνονται οι αμυλοειδικές 
πλάκες. Στην κεντρική περιοχή βρίσκεται ο πυρήνας του β-αμυλοειδούς και στην 
περιφέρεια εντοπίζονται μικρογλοιακά κύτταρα και αστροκύτταρα.    
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1.2.3 ΝΕΥΡΟΪΝΙΔΙΑΚΑ ΔΕΜΑΤΙΑ: 

 Εμφανίζονται σε νευρώνες της πάσχουσας περιοχής και καταλαμβάνουν 
αρκετό από το περιπυρηνικό κυτόπλασμα. Πρόκειται για μεγάλα, αφύσικα, μη 
μεμβρανοσυνδεόμενα ζεύγη ινιδίων διαμέτρου περίπου 10nm που σχηματίζουν έλικες 
με βήμα 160nm (είναι γνωστά ως PHF από τα αρχικά Paired Helical Filaments). Σε 
κάποιους νευρώνες, εντοπίζονται και ευθεία ινίδια διαμέτρου 10-15nm που 
διασταυρώνονται με τα PHF. 

Με χρήση βιοχημικών και ανοσοκυτοχημικών αναλύσεων έχει βρεθεί ότι τα 
δεμάτια αυτά αποτελούνται από την πρωτεΐνη tau (που φυσιολογικά είναι 
συνοδευτική των μικροσωληνίσκων) σε υπερφωσφορυλιωμένη μορφή (εικόνα 1.4). 
Δεν είναι γνωστό αν για τη μη φυσιολογική αυτή φωσφορυλίωση, που οδηγεί σε 
αποσύνδεση της εν λόγω πρωτεΐνης από τους μικροσωληνίσκους 
(αποδιοργανώνοντάς τους) και σε δημιουργία των PHF, είναι υπεύθυνες μια ή 
περισσότερες κινάσες.  

Τα νευροίνιδιακά δεμάτια είναι υψηλά αδιάλυτα και εντοπίζονται, σε 
οεκφυλιστ ές α νειεαντίθεση με τις πλάκες αμυλοειδούς, σε πολλές νευρ ικ σθέ ς. 

 Εικόνα 1.4: 
Υπερφωσφορυλίωση της 

u οδηγεί σε 
 τ

πρωτεΐνης ta
αποσύνδεσή της από ους 
μικροσωληνίσκους και σε 
δημιουργία των 
νευροϊνιδιακών δεματίων 
(PHF). 

 

Εικόνα 1.5: 
 

ωση 

 ενός 

ας 
F 

 

νόσου 
 

το
ώνων. 

Αποδιοργά-
ν
μικροσωλη-
νίσκων
νευρώνα 
λόγω της 
δημιουργί
των PH και 
συσχέτιση με
τη 
σοβαρότητα 
της 
και το
θάνα  
νευρ
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1.3 ΤΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ Αβ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 
ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ (APP): 

1.3.1 Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ APP: 
       ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ: 

 Πρόκειται για διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου I (με το αμινοτελικό της άκρο 
στην εξωκυτταρική επιφάνεια). Το υπεύθυνο γονίδιο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 21, 
γεγονός που (όπως θα αναφέρουμε αργότερα) τη συσχετίζει με την εμφάνιση της 
νόσου σε άτομα με τρισωμία 21. Λόγω μεταμεταγραφικών (alternative splicing) και 
μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων (γλυκοζυλίωση και φωσφορυλίωση) που 
υφίσταται, το μοριακό βάρος της ποικίλλει από 110 μέχρι 140 kd. Αποτέλεσμα του 
εναλλακτικού ματίσματος, είναι η ύπαρξη τριών μεταγράφων 695, 751 και 770 
αμινοξικών καταλοίπων. Τα δύο τελευταία, έχουν ένα τμήμα 56 αμινοξέων στο μέσο 
της εξωκυτταρικής περιοχής του μορίου (αρχίζει με το 289ο αμινοξύ) που αντιστοιχεί 
σε ένα μοτίβο αναστολής πρωτεασών σερίνης, γνωστό ως «kunitz type of serine 
protease inhibitors» ή KPI motif (Selkoe, 2001).  
 Μεταξύ των ιστών του ανθρωπίνου σώματος, το υψηλότερο ποσοστό 
έκφρασης της πρωτεΐνης αυτής το κατέχει ο εγκέφαλος. Στους νευρώνες απαντά 
κυρίως η ισομορφή των 695 αμινοξέων. 
 Μετά τη σύνθεσή της, η πρωτεΐνη εισέρχεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο με 
τη βοήθεια ενός πεπτιδίου οδηγητή 18 αμινοξέων που αφαιρείται κατά την ωρίμανσή 
της. Η γλυκοζυλίωση λαμβάνει χώρα στο σύμπλεγμα Golgi. Πρωτεόλυση μπορεί να 
συμβεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της στην πλασματική μεμβράνη, ή και 
αργότερα κατά την ενδοκύττωση (Selkoe, 2001). Ο χρόνος ημιζωής της είναι αρκετά 
μικρός, της τάξης των 45-60 λεπτών. 
 Η πρωτεΐνη υφίσταται επεξεργασία από διάφορες εκκριτάσες και μπορεί να 
ακολουθήσει κυρίως δύο πρωτεολυτικά μονοπάτια. Το αμυλοειδογενές και το μη 
αμυλοειδογενές (εικόνα 1.6 και 1.7). Το πρώτο, περιλαμβάνει πρωτεόλυση από την 
β-εκκριτάση μεταξύ των καταλοίπων 671 και 672 (ασπαρτικό οξύ). Ως αποτέλεσμα 
προκύπτουν ένα εκκρινόμενο τμήμα (sAPPβ) και ένα μεμβρανοσυνδεόμενο που 
ξεκινά από το αμινοξύ που θα αποτελέσει το πρώτο κατάλοιπο του πεπτιδίου Αβ. Το 
τμήμα αυτό, 99 αμινοξικών καταλοίπων (C99) και μεγέθους 12kD, αποτελεί 
υπόστρωμα για την γ-εκκριτάση, η οποία πρωτεολύει μέσα στην διαμεμβρανική 
περιοχή απελευθερώνοντας το πεπτίδιο Αβ και το καρβοξυτελικό τμήμα του μορίου.  

Η γ-εκκριτάση μπορεί να δράσει σε διάφορες θέσεις στην περιοχή αυτή, 
ερμηνεύοντας έτσι την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός πεπτιδίων τα οποία 
ποικίλλουν στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Πιο συνήθεις μορφές είναι εκείνες των 40 
και 42 αμινοξέων. 

Διαφορετικές θέσεις δράσης της β-εκκριτάσης ερμηνεύουν και την 
ποικιλότητα στο αμινοτελικό άκρο του Αβ. Συγκεκριμένα η πλέον συνήθης θέση 
πρωτεόλυσης είναι εκείνη που περιγράφηκε πιο πάνω με αποτέλεσμα την παραγωγή 
πεπτιδίου με πρώτο αμινοξύ το ασπαρτικό οξύ (Asp1), η οποία και είναι γνωστή ως η 
κατ’ εξοχήν β- θέση πρωτεόλυσης. Μια άλλη θέση πρωτεόλυσης από τη β-εκκριτάση, 
δέκα αμινοξέα μετά από το συγκεκριμένο κατάλοιπο ασπαρτικού, οδηγεί στην 
παραγωγή πεπτιδίου με πρώτο αμινοξύ το γλουταμινικό όξύ (Glu11). Οι δύο μορφές 
αυτές πεπτιδίων είναι αρκετά τοξικές και εντοπίζονται στις πλάκες αμυλοειδούς. 
Ειδικά το Αβ με αρχικό αμινοξύ το γλουταμινικό περιέχει μια ακολουθία HHQK που 
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συνδέεται με σουλφυδριλιωμένες πρωτεογλυκάνες οι οποίες βρίσκονται στις πλάκες 
αμυλοειδούς (Farzan et.al., 2000). 

 
Το δεύτερο πρωτεολυτικό μονοπάτι που μπορεί να ακολουθήσει η πρωτεΐνη 

APP περιλαμβάνει τη δράση της α-εκκριτάσης, η οποία κόβει μέσα στην αλληλουχία 
του Αβ με αποτέλεσμα τον μη σχηματισμό του. Ειδικότερα, το ένζυμο αυτό δρα 12 
αμινοξέα από τη διαμεμβρανική περιοχή προς το αμινοτελικό άκρο, κόβοντας την 
αλληλουχία του Αβ αμέσως μετά το 16ο αμινοξύ. Το αμινοτελικό κομμάτι (sAPPα) 
απομακρύνεται και το εναπομείναν στη μεμβράνη (C83 τμήμα 10 kD) πρωτεολύεται 
περαιτέρω από την γ-εκκριτάση. Το καρβοξυτελικό άκρο της APP και το μικρό 
πεπτίδιο που προκύπτει (ονομάζεται p3) απελευθερώνονται από τη μεμβράνη (Selkoe, 
2001).  
 

 
 

 

 

 

 

KPI 

β-secretase 711 ή 713 
γ-secretase 

289 671 1 18 
Αβ 

sAPP β 
C99 

KPI 

γ-secretase 
α-secretase 

687 
289 18 

 p3 

sAPP α 

C83 

Εικόνα 1.6: 
Η πρωτεΐνη APP και οι θέσεις δράσης των εκκριτασών στα δύο 
πρωτεολυτικά μονοπάτια. Στο πάνω τμήμα της εικόνας φαίνεται το 
αμυλοειδογενές μονοπάτι : δράση της β-εκκριτάσης απελευθερώνει το 
sAPPβ και πρωτεόλυση στη συνέχεια από τη γ-εκκριτάση του C99 τμήματος 
που έχει απομείνει στη μεμβράνη οδηγεί στην απελευθέρωση του Aβ 
πεπτιδίου. Αντίθετα η δράση της α-εκκριτάσης μετά το 687ο αμινοξύ (κάτω 
μέρος της εικόνας) έχει ως αποτέλεσμα, μετά από τη δράση της γ-
εκκριτάσης, την απελευθέρωση ενός μικρότερου διαλυτού τμήματος, 
ονόματι p3. 
Τα πρώτα 17 αμινοξέα της πρωτεΐνης αντιπροσωπεύουν το πεπτίδιο-
οδηγητή. Με κόκκινο απεικονίζεται η αλληλουχία KPI (η συγκεκριμένη 
εικόνα αναφέρεται στην ισομορφή 751 της πρωτεΐνης). 
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Η φυσιολογική λειτουργία της APP δεν έχει βρεθεί. Έλλειψη του γονιδίου που 
κωδικοποιεί για αυτήν, προκαλεί εγκεφαλική γλοίωση και αλλαγές στην κινητική 
συμπεριφορά ενηλίκων ποντικών. In vitro πειράματα σε καλλιέργειες νευρώνων με 
έλλειψη του γονιδίου, έδειξαν μειωμένη βιωσιμότητα και καθυστερημένο πρότυπο 
ανάπτυξης αυτών. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι στα θηλαστικά υπάρχουν ομόλογες 
πρωτεΐνες (amyloid precursor like protein-APLP) που πιθανά αντισταθμίζουν κάποιες 
από τις λειτουργίες που χάνονται από την έλλειψη της APP. Το εκκρινόμενο με τη 
δράση της α-εκκριτάσης τμήμα sAPPα, φαίνεται να εμπλέκεται ή να έχει 
νευροτροφικό και νευροπροστατευτικό ρόλο. Στις υποθέσεις για την πιθανή 
λειτουργία της πρωτεΐνης, πρέπει να αναφερθεί και το KPI μοτίβο που υπάρχει στις 
δύο από τις τρεις ισομορφές της πρωτεΐνης (751 και 770) και έχει την ικανότητα να 
αναστέλλει πρωτεάσες σερίνης. Τέλος, σημειώνουμε ότι η APP έχει δειχθεί in vitro 
να συμμετέχει σε διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις (Selkoe, 2001). 

 

1.3.2 ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ: 

Παρόλο που δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένη η ακριβής θέση των πλακών 
αμυλοειδούς στην αλληλουχία αιτίου-αποτελέσματος, αρκετές μελέτες υποστηρίζουν 
τη σημασία της δημιουργίας αυτών στην περαιτέρω παθογένεση της νόσου. 

 

p3 

p3 
γ-secretase 

sAPPα 

sAPPβ 

Aβ 

Aβ 

APP 

sAPPβ 

sAPPα C83 

APP 
BACE 

C99 

TACE 

γ-secretase 

ADAM 10 ACh 

activation
PKC 

Muscarinic 
receptor 

Regulation of 

γ-secretase 

transcription 

Notch processing Neurotoxicity  

Εικόνα 1.7: 
Μεταβολισμός της APP. Τα δύο μονοπάτια πρωτεόλυσης (Nunan et.al.,2000) 
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Καθοριστικό στάδιο για τον νευροεκφυλισμό είναι και η δημιουργία των 
νευροϊνιδιακών δεματίων (βλ. εικόνα 1.4), που όπως έχει αναφερθεί αποτελούν κοινό 
χαρακτηριστικό των περισσότερων νευροεκφυλιστικών ασθενειών, σε αντίθεση με 
τις πλάκες αμυλοειδούς. Χαρακτηριστικό των πλακών, όμως, είναι ο εντοπισμός τους 
σε κάθε σχεδόν μορφή της νόσου είτε πρόκειται για την οικογενή, είτε για σποραδική 
μορφή.  

Η υπερπαραγωγή του Αβ με αποτέλεσμα την εναπόθεση πλακών, έχει 
συσχετιστεί με μεταλλαγές στο γονίδιο που κωδικοποιεί για την APP και για άλλες 
πρωτεΐνες όπως οι πρεσινιλίνες I και II (PS 1,2), που όπως θα δούμε παρακάτω 
συμμετέχουν στη δράση της γ-εκκριτάσης. Αναφέρουμε επίσης, ότι στο σύνδρομο 
Down όπου το χρωμόσωμα 21 στο οποίο εδράζεται και το γονίδιο της APP υπάρχει 
σε ένα παραπάνω αντίγραφο, εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία των ασθενών η νόσος 
Alzheimer, γεγονός που πιθανότατα εξηγείται με την ύπαρξη μεγαλύτερων 
ποσοτήτων APP που συντελούν στην αυξημένη έκκριση του πεπτιδίου Αβ.  

Η υπόθεση (selkoe) για την αλληλουχία των παθογενετικών σταδίων της 
νόσου φαίνεται στην εικόνα 1.8. 

Πρόσφατες θεωρίες, πάντως τείνουν να καταρρίψουν την υπόθεση αυτή 
υποστηρίζοντας ότι σημαντικότερο στοιχείο για την παθογένεση της νόσου είναι το 
προγενέστερο στάδιο της δημιουργίας ολιγομερών του αμυλοειδούς πεπτιδίου και όχι 
η δημιουργία των πλακών. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι σε κάποιες  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταλλαγές της APP, των PS1 και 2 
 

Αλλαγή στην πρωτεόλυση της APP 
 

Αύξηση των επιπέδων του Αβ 42 

 
Συσσώρευσή του και δημιουργία διάχυτων πλακών 

 
Εναπόθεση του Αβ 40 πάνω στις υπάρχουσες πλάκες 

 
          
     Ενεργοποίηση μικρογλοίας                   Προοδευτικός τραυματισμός νευρώνων 
     και αστροκυττάρων   

 
Αλλαγή μεταβολισμού      

       

 
 

Υπερφωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau 
     λόγω αλλαγής δράσης φωσφατασών 
                         και κινασών 
 

Δυσλειτουργία και θάνατος νευρώνων 
 

ΑΝΟΙΑ 

Εικόνα 1.8: 
Σύνοψη της υπόθεσης της παθογένεσης της νόσου Alzheimer. 
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σποραδικές μορφές της νόσου δεν έχουμε δημιουργία συμπαγών πλακών, ενώ το 
τελικό αποτέλεσμα του εκφυλισμού και της άνοιας είναι το ίδιο. Κάτι τέτοιο 
συμβαίνει και σε άλλες αμυλοειδικές άνοιες όπως η οικογενής δανέζικου τύπου άνοια 
που θα αναφερθεί στη συνέχεια και που χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από την 
απουσία παρεγχυματικών συμπαγών πλακών (Tomidokoro et.al., 2005). 
 

1.3.3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αβ: 

 Το εν λόγω πεπτίδιο ανιχνεύεται και σε υγιείς ανθρώπους και η παραγωγή του 
θεωρείται φυσιολογικό γεγονός. Πρόσφατες μελέτες εμπλέκουν την έκκρισή του στη 
λειτουργία αναδραστικού μηχανισμού (feedback) στην συναπτική διεγερσιμότητα 
νευρώνων (μέσω ρύθμισης της έκκρισής του από το ένζυμο bace-για το οποίο θα 
αναφερθούν στοιχεία στη συνέχεια) (Kamenetz et.al.,2003). Ικανότητα έκκρισής του 
έχουν οι νευρώνες, τα αστροκύτταρα, τα μικρογλοιακά κύτταρα, κύτταρα του 
ενδοθηλίου καθώς και περιφερικοί ιστοί. Οι τελευταίοι μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν στην εναπόθεσή του στον εγκέφαλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πεπτίδιο μπορεί να διέρχεται μέσω του εγκεφαλικού φραγμού (Selkoe, 2001).  
 Η παραγωγή των τμημάτων C99 και C83, γίνεται από πλήρως 
γλυκοζυλιωμένη APP. Δεν είναι επακριβώς ξεκαθαρισμένες οι περιοχές πρωτεόλυσης 
από το κάθε ένζυμο. Σημείο συμφωνίας αποτελεί ο ισχυρισμός ότι η επεξεργασία 
γίνεται κοντά στη μεμβράνη. Η ισχυρότερα υποστηριζόμενη εκδοχή θέλει τη δράση 
των α- και β-εκκριτασών να λαμβάνει χώρα σε εκκριτικά κυστίδια αρκετά κοντά ή 
και στην κυτταρική μεμβράνη και την παραγωγή του πεπτιδίου να ολοκληρώνεται 
στα αρχικά στάδια ανακύκλωσης των ενδοσωμάτων (Selkoe, 2001).  

1.4  α-ΕΚΚΡΙΤΑΣΗ: 
 
Τη θέση του ενζύμου αυτού διεκδικούν σύμφωνα με την πιο παραδεκτή 

εκδοχή δύο μέλη της οικογένειας των ADAM πρωτεϊνών από τα αρχικά «A 
Disintegrin And Metalloprotease family): H πρωτεΐνη ΑDΑΜ 17, γνωστή και ως 
TNFα-converting enzyme (TACE) και η ADAM 10 (Nunan et.al., 2000).  

Έλλειψη του γονιδίου που κωδικοποιεί για την πρώτη προκαλεί σε in vitro 
πειράματα αξιοσημείωτη μείωση  του εκκρινόμενου τμήματος sAPPα (άρα η εν λόγω 
πρωτεΐνη μάλλον έχει δράση α-εκκριτάσης ή κατέχει σημαντικό ρόλο στην όλη 
λειτουργία) αλλά όχι ολική εξάλειψη της παραγωγής του, γεγονός που υποδεικνύει 
την ύπαρξη και άλλης πρωτεάσης με την ίδια λειτουργία.  

Υπερέκφραση της ADAM 10 αυξάνει την πέψη της APP από την α-
εκκριτάση, ενώ μεταλλαγές αυτής, τη μειώνουν.  

1.5  γ-ΕΚΚΡΙΤΑΣΗ: 

 Αποτελεί το δεύτερο απαραίτητο ένζυμο για τη δημιουργία του αμυλοειδούς 
πεπτιδίου. Η θέση δράσης του είναι καθοριστική για την τοξικότητα του Αβ, αφού 
διαμορφώνει το καρβοξυτελικό του άκρο, που όπως προαναφέρθηκε την επηρεάζει 
σημαντικά. 
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 Πρόκειται για ένα πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο. Η δράση του έχει συσχετιστεί 
με τις πρεσινιλίνες I και II, μετά από παρατηρήσεις ότι αρκετές μεταλλαγές στα 
γονίδια αυτών (κυρίως της πρεσινιλίνης I) προκαλούν  την εκδήλωση της νόσου, με 
αύξηση της παραγωγής του Αβ 42. Σήμερα είναι γνωστό ότι οι εν λόγω πρωτεΐνες 
αποτελούν το ενεργό κέντρο του συμπλέγματος. Οι πρεσινιλίνες διασχίζουν την 
μεμβράνη 8 φορές. Το ενεργό τους κέντρο εντοπίζεται διαμεμβρανικά. Φαίνεται πως 
οι πρωτεϊνικές έλικες που διέρχονται της μεμβράνης δημιουργούν περιβάλλον 
ευνοϊκό για διαμεμβρανική πρωτεόλυση του υποστρώματος, δεδομένου ότι στο 
υδρόφοβο περιβάλλον της μεμβράνης είναι δύσκολο να γίνει πλήρως κατανοητό πώς 
μπορεί να γίνεται πρωτεόλυση.  
 Για την σταθεροποίηση και δράση του συμπλόκου της γ-εκκριτάσης 
χρειάζονται και άλλοι παράγοντες (εικόνα 1.9). Αυτοί είναι οι πρωτεΐνες APH-1, 
Nicastrin και PEN-2. Οι δύο πρώτες φαίνεται να είναι απαραίτητες για την 
σταθεροποίηση του συμπλόκου ενώ επιπλέον η Nicastrin συμμετέχει στην 
αναγνώριση του υποστρώματος της πρεσινιλίνης. Η πιο παραδεκτή εκδοχή θέλει την 
πρεσινιλίνη να ενδοπρωτεολύεται σε δύο τμήματα που παραμένουν στην μεμβράνη 
αποτελώντας πλέον την ενεργή μορφή της. Η διαδικασία αυτή καταλύεται από την  
πρωτεΐνη PEN-2.  
 
  Εικόνα 1.9:     

presenilin

APH-1 Nicastrin

PEN-2
Υπόστρωμαpresenilin

APH-1 Nicastrin

PEN-2
Υπόστρωμα

 Η δομή του συμπλόκου της γ-
εκκριτάσης που αποτελείται από 
τις πρωτεΐνες πρεσινιλίνη, APH-
1, PEN-2 και Nicastrin.  

 
 
 
 Το αστεράκι δείχνει το ενεργό 

κέντρο του μορίου της 
πρεσινιλίνης όπου και συμβαίνει 
η ενδοπρωτεόλυση. 

 
 
 
 
  
 
 

1.6  β-ΕΚΚΡΙΤΑΣΗ: 

1.6.1 Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ BACE: 
1.6.1.1 Γενικα: 

 Πιο πιθανή για το ρόλο της β-εκκριτάσης είναι η πρωτεΐνη BACE από τα 
αρχικά των λέξεων «β-site APP cleaving enzyme» (ένζυμο που κόβει την APP στη 
θέση της β-πρωτεόλυσης) γνωστή και ως memapsin 2 ή Asp2.  
 Πρόκειται για μια ασυνήθιστη πρωτεάση ασπαρτικού της οικογένειας των 
πεψινών (αν και όπως θα αναλυθεί αργότερα πιθανολογείται ότι αποτελεί μέλος μιας 
νέας οικογένειας πρωτεασών ασπαρτικού). Είναι διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου I 
και περιέχει 501 αμινοξικά κατάλοιπα (εικόνα 1.10). Το υπεύθυνο γονίδιο περιέχει 
2526 bp, 9 εξώνια και εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 11 και συγκεκριμένα στη θέση 
11q23.3. Στην αμινοτελική εξωκυττάρια περιοχή της πρωτεΐνης υπάρχουν 2 
συντηρημένα μοτίβα [D (T/S) G (T/S)] που συνιστούν την ενεργή της περιοχή. Αυτά 
εντοπίζονται στις θέσεις 93-96 και 289-292. Η κυτοπλασματική ουρά είναι αρκετά 
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μικρή (24 αμινοξέα), ενώ η περιοχή που διασχίζει τη μεμβράνη αποτελείται από 17 
αμινοξέα.  

 

 Εξωκυττάριος 
χώρος 

κυτταρόπλασμα 

Ακολουθία 
πρωτεάσης Asp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.1.2 Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις: 

 Περιλαμβάνουν τροποποίηση του προ-πεπτιδίου, γλυκοζυλίωση και 
δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών (Vassar et.al., 2000).  

Η πρωτεΐνη μετά τη σύνθεσή της εισέρχεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο με τη 
βοήθεια ενός πεπτιδίου οδηγητή που συνιστούν τα πρώτα 21 αμινοξέα, το οποίο 
πρωτεολύεται στη συνέχεια. Το αναμενόμενο μέγεθος της BACE στην ανώριμή της 
μορφή, είναι της τάξης των 50 kD. Στην ώριμή της μορφή, μετά την έξοδο από το 
σύμπλεγμα Golgi φαίνεται να έχει μέγεθος 70 kD, γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη έντονης γλυκοζυλίωσης. Υπάρχουν 4 περιοχές για Ν-γλυκοζυλίωση και 
καμία για Ο-γλυκοζυλίωση.  

Το μόριό της περιέχει 6 κυστεϊνικά κατάλοιπα στην εξωκυττάρια περιοχή που 
διαμορφώνουν 3 δισουλφιδικούς δεσμούς (μεταξύ των κυστεϊνών 278 και 443, 216 
και 420, 330 και 380). Το πρότυπο αυτό είναι διαφορετικό από εκείνο που απαντάται 
στις πρωτεΐνες της οικογένειας των πεψινών.  

Για την ωρίμανσή της, υφίσταται επίσης πρωτεολυτική διεργασία μετά το 
αμινοξύ 46 (έτσι ώστε να αποκοπεί το προ-πεπτίδιο που περιλαμβάνει τα αμινοξέα 
22-45), ακριβώς μετά από την αλληλουχία RLPR. Το μοτίβο αυτό είναι γνωστό ως 
δυνητική θέση αναγνώρισης από ένζυμα που ανήκουν στην  οικογένεια των 
ονομαζόμενων «proprotein convertases» και πρωτεολύουν προ-ορμόνες, πρόδρομα 
μόρια νεροδιαβιβαστών, κυτταρικές πρωτεΐνες (υποδοχείς πρωτεϊνών του 
συμπληρώματος, αυξητικούς παράγοντες), βακτηριακές τοξίνες και ιϊκές πρωτεΐνες. 

N-T C-T 

N-signal 

Pro-protein 
domain 

22 45 460 501 93 

Ακολουθία 
πρωτεάσης Asp 

289 292 96 

•6 Cys 

•Θέσεις γλυκοζυλίωσης 

Εικόνα 1.10: 
Η πρωτεΐνη BACE. Είναι διαμεμβρανική τύπου Ι και αποτελείται από 501 
αμινοξέα. Τα πρώτα 21 (σημειώνονται με την ένδειξη N-signal) συνιστούν το 
πεπτίδιο-οδηγητή. Η ένδειξη pro-protein domain αναφέρεται στο προ-πεπτίδιο 
και αποκόπτεται κατά την ωρίμανσή της. Με πράσινο σημειώνονται οι θέσεις 
των συντηρημένων μοτίβων των πρωτεασών ασπαρτικού. Η διαμεμβρανική 
περιοχή (ξεκινά από το αμινοξύ 460) περιλαμβάνει μόνο 17 κατάλοιπα. 
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Πειράματα προς αναγνώριση του ενζύμου που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία 
κατέδειξαν ως πιθανότερη, την πρωτεΐνη φουρίνη (μοριακό βάρος στην ώριμή της 
μορφή, 97 kD), η οποία ανήκει σε αυτή την οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα, in vitro 
μελέτες δείχνουν ότι το ένζυμο αυτό μπορεί να πρωτεολύσει την BACE στη θέση που 
αναφέραμε. Σε κυτταρικές σειρές που δεν είχαν την ικανότητα έκφρασης της 
φουρίνης, δεν μπορούσε να  συμβεί η πρωτεόλυση αυτή. Επιπρόσθετα, ειδικοί 
αναστολείς για το εν λόγω ένζυμο παρεμποδίζουν τη διαδικασία. Σημειώνουμε ότι το 
πρωτεολυτικό αυτό στάδιο είναι απαραίτητο για την ωρίμανση του μορίου της 
BACE, αλλά δε φαίνεται να ρυθμίζει την ενεργότητά της. 

1.6.1.3 Πρότυπο έκφρασης και ενδείξεις ότι είναι η β-εκκριτάση: 

Το πρότυπο έκφρασης της BACE συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι  η 
πρωτεΐνη αυτή είναι η β-εκκριτάση. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται σε όλους τους ιστούς 
του ανθρωπίνου σώματος αλλά σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό στον εγκέφαλο. 
Σε μελέτες ιστών ποντικού και αρουραίων, όπου η BACE έχει 91-93% ομολογία με 
την ανθρώπινη, βρέθηκε να υπάρχει σχεδόν σε όλους τους ιστούς του εγκεφάλου με 
μεγαλύτερη έκφραση στον ιππόκαμπο, την παρεγκεφαλίδα και τον φλοιό. Στους 
περιφερικούς ιστούς, τα επίπεδα του mRNA της, μειώνονται κατά πολύ, ενώ 
εξαίρεση αποτελεί το πάγκρεας (Vassar et.al., 1999).  

Υποκυτταρικά εντοπίζεται σε μεγάλη ποσότητα στο σύμπλεγμα Golgi, στο 
trans-Golgi network (όπου θεωρείται ότι συμβαίνει και το μεγαλύτερο ποσοστό 
πρωτεόλυσης της APP) και στα ενδοσώματα, ενώ ελάχιστα στο ενδοπλασματικό 
δίκτυο και τα λυσοσώματα (Yan et al.,2001). 

Εκτός από το πρότυπο έκφρασης στους διάφορους ιστούς, που ταιριάζει με το 
αναμενόμενο για την β-εκκριτάση, και άλλα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης 
αυτής. Η BACE έχει δεχθεί να αλληλεπιδρά με την APP και έχουν γίνει και μελέτες 
για τον υποκυτταρικό εντοπισμό της αλληλεπίδρασης. Ειδικότερα, αναλύσεις 
ανοσοφθορισμού και με τη μέθοδο FRET (fluorescence resonance energy transfer) 
δείχνουν συνεντοπισμό και στενή αλληλεπίδραση αυτών στην κυτταρική μεμβράνη. 
Ενδοκύττωσή τους λαμβάνει χώρα μετά από 15 λεπτά περίπου, αλλά παραμένουν σε 
σύνδεση και στα ενδοσώματα. Συνεντοπισμός παύει να παρατηρείται στα 
λυσοσώματα (Kinoshita et.al., 2003).  

Με σκοπό την περαιτέρω διευκρίνιση του ρόλου της BACΕ στην επεξεργασία 
της APP, πραγματοποιήθηκαν διάφορα πειράματα με χρήση κυτταροκαλλιεργειών, τα 
οποία έδειξαν ότι διαμόλυνση κυτταρικών σειρών με το cDNA της BACE προκαλεί 
αύξηση των επιπέδων του Αβ 40 και 42, με ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων του 
sAPPα (Vassar et.al., 1999). Η BACE, λοιπόν, φαίνεται να προκαλεί μείωση της 
δράσης της α-εκκριτάσης και αύξηση της δράσης της β-.  Οι μορφές Αβ που 
παράγονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση αυτή είναι κυρίως εκείνη που 
ξεκινά με πρώτο αμινοξύ το ασπαρτικό και εκείνη που ξεκινά από το γλουταμινικό 
11. Και οι δυο μορφές είναι όπως έχει αναφερθεί αρκετά αμυλοειδογενείς και 
εντοπίζονται σε πλάκες στον εγκέφαλο ασθενών με τη νόσο Alzheimer. Επιπλέον, 
αναστολή της BACE μειώνει τα επίπεδα των προϊόντων της β-εκκριτάσης.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν σχεδόν κοινά παραδεκτή την υπόθεση 
ότι η εν λόγω πρωτεΐνη κατέχει θέση β-εκκριτάσης στο κύτταρο. Σημειώνεται επίσης, 
ότι η BACE πρωτεολύει πιο αποτελεσματικά μια συγκεκριμένη μεταλλαγμένη μορφή 
της APP (σουηδική μεταλλαγή), αφού στην περίπτωση αυτή  το sAPPβ τμήμα είναι 
αυξημένο κατά πολύ. Τα επίπεδα του Αβ δεν αυξάνονται αντίστοιχα, όμως, γεγονός 
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που υποδηλώνει ότι η γ-εκκριτάση δεν επηρεάζεται από τη μεταλλαγή (Vassar et.al., 
1999).  

1.6.2 Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ BACE2: 

1.6.2.1 Γενικά και σχέση της με την BACE: 

 Τελευταία βρέθηκε μια πρωτεΐνη 518 αμινοξέων που κωδικοποιείται από 
γονίδιο ομόλογο με αυτό της BACE η οποία ονομάστηκε BACE2 ή αλλιώς memapsin 
1 ή Asp1. Πρόκειται και αυτή για διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου Ι. Περιέχει όπως 
και η BACE, στην εξωκυττάρια περιοχή δύο ενεργές περιοχές πρωτεάσης 
ασπαρτικού μεταξύ των αμινοξέων 109-112 και 303-306 (Hussain et.al., 2000). 

Μεταμεταγραφικές τροποποιήσεις (alternative splicing) οδηγούν στην ύπαρξη 
τριών ισομορφών της πρωτεΐνης, μιας με μοριακό βάρος 56 kd (μορφή Α) μιας (Β) με 
43 kd που προέρχεται από την απαλοιφή του εξωνίου 8, και μιας τρίτης με μοριακό 
βάρος 50 kd από την οποία λείπει το εξώνιο 7 (Sun et.al., 2005). Οι 
μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις του μορίου μοιάζουν με εκείνες της BACE. Τα 
πρώτα 20 αμινοξέα συνιστούν ένα πεπτίδιο οδηγητή με τη βοήθεια του οποίου η 
πρωτεΐνη εισέρχεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο, ακολουθεί ένα μικρό τμήμα που 
στη συνέχεια αποκόπτεται από αυτήν κατά τη διαδικασία ωρίμανσής της. Η BACE2 
υφίσταται γλυκοζυλίωση σε δύο θέσεις (Ν-γλυκοζυλίωση στις θέσεις των 
καταλοίπων 170 και 366) και τα 6 κυστεϊνικά κατάλοιπα που περιέχει βρίσκονται σε 
ανάλογες θέσεις με εκείνα της BACE.  

Οι δύο αυτές πρωτεΐνες έχουν 64% ομοιότητα μεταξύ τους ενώ μόνο 40% 
ομοιότητα με άλλες πρωτεάσες ασπαρτικού που ανήκουν στην οικογένεια των 
πεψινών. Επιπρόσθετα με μια αμινοξική επέκταση 80 καταλοίπων προς το 
καρβοξυτελικό άκρο καθίστανται  και οι δυο διαμεμβρανικές. Καμία άλλη πρωτεάση 
ασπαρτικού δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα να έχει τέτοια επέκταση. Το πρότυπο 
γλυκοζυλίωσής τους, επίσης, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό των άλλων 
πρωτεασών της οικογένειας των πεψινών. Το ίδιο συμβαίνει και με τη θέση 
δημιουργίας δισουλφιδικών δεσμών, η  οποία είναι πολύ συντηρημένη στα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας. Τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι οι BACE 1 
και 2 ανήκουν σε μια νέα οικογένεια πρωτεασών ασπαρτικού (Vassar et.al., 2000)..  

1.6.2.2 Σχέση της BACE2 με τη β-εκκριτάση: 

 Όλες οι ομοιότητες της πρωτεΐνης αυτής με την BACE, καθώς και το γεγονός 
ότι το υπεύθυνο για αυτήν γονίδιο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 21, τριπλασιασμός 
του οποίου στο σύνδρομο Down έχει σχετιστεί και με τη νόσο Alzheimer, οδήγησαν 
σε υποψίες ότι και η BACE2 μπορεί να έχει ενεργότητα β-εκκριτάσης. Υπέρ της 
υπόθεσης αυτής συνηγορεί και το γεγονός ότι σε νευροπαθολογικούς νευρώνες 
ατόμων με σύνδρομο Down και συμπτώματα νόσου Alzheimer’s παρατηρείται 
ανοσοδραστικότητα της BACE2, ενώ σε αντίστοιχους νευρώνες ατόμων που έχουν το 
σύνδρομο Down χωρίς όμως να εμφανίζουν συμπτώματα άνοιας, δεν παρατηρείται 
κάτι τέτοιο (Sun et.al., 2005). 

Πειράματα για τη διερεύνηση της εν λόγω υπόθεσης έδειξαν ότι αλλαγές της 
β- περιοχής πρωτεόλυσης της ΑPP επηρεάζουν με παρόμοιο πρότυπο τη λειτουργική 
απόκριση και των δύο ενζύμων. Η Σουηδική μεταλλαγή της APP, επίσης, αυξάνει και 
την ενεργότητα της BACE2 εκτός από της BACE.  
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Πρωτεόλυση της APP στη β- θέση συμβαίνει και από τα δύο ένζυμα (Hussain 
et.al., 2000). Η μορφή του Αβ, όμως, που παράγεται περισσότερο με τη δράση της 
BACE2, είναι εκείνη που έχει ως πρώτο αμινοξύ την φαινυλαλανίνη 19 ή 20 (Farzan 
et.al., 2000). Οι μορφές αυτές, δεν έχουν την αλληλουχία HHQK που αναφέρθηκε 
και σε προηγούμενη ενότητα και δεν εντοπίζονται στις πλάκες αμυλοειδούς. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η BACE2 είναι λιγότερο ικανή σε σχέση με την BACE να 
δημιουργεί το τμήμα C99. Μελέτες σε κύτταρα που εκφράζουν και τα δύο ένζυμα 
δείχνουν περιορισμένη παραγωγή της παθογόνου μορφής του Αβ (Dominguez 
et.al.,2005, Farzan et.al.,2000, Sun et.al.,2005). Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη 
δράση της BACE2 και στην αποικοδόμηση από αυτήν του C99 που παράγει η BACE. 
Ωστόσο, παρατηρείται ότι μία συγκεκριμένη μεταλλαγή της APP στο 21ο αμινοξικό 
κατάλοιπο αυτής (που ονομάζεται Flemish mutation) αυξάνει τη δραστικότητα της 
BACE2 που σχετίζεται με την β-θέση πρωτεόλυσης με αποτέλεσμα την αυξημένη 
παραγωγή C99. Η εν λόγω μεταλλαγή δεν επηρεάζει την ενεργότητα της BACE και 
άρα η διαφορά στα επίπεδα του C99 αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στην BACE2 
(Farzan et.al., 2000).  

Τα αποτελέσματα αυτά γεννούν την υπόθεση ότι φυσιολογικά στο κύτταρο θα 
μπορούσαν οι δύο ομόλογες πρωτεΐνες να ρυθμίζουν και να διατηρούν σε χαμηλό 
ποσοστό τα επίπεδα των παθογόνων μορφών του εκκρινόμενου Αβ. Ωστόσο, το 
πρότυπο έκφρασης της BACE2 γεννά ερωτηματικά ως προς τη βαρύτητα του ρόλου 
της στην παθογένεση της νόσου Alzheimer. Ειδικότερα, στους περιφερικούς ιστούς, η 
εν λόγω πρωτεΐνη ανιχνεύεται σε μεγάλο ποσοστό στους νεφρούς, το κόλον, το 
πάγκρεας, τον πλακούντα, τον προστάτη, την καρδιά, το στομάχι και την τραχεία 
(Sun et.al., 2005). Τα επίπεδά της στον εγκέφαλο όμως, είναι πολύ χαμηλά με 
εξαίρεση τον προμήκη, τον νωτιαίο μυελό, την μέλαινα ουσία, τον υπομέλανα τόπο 
και εγκεφαλικούς πυρήνες στον μεσοκοιλιακό υποθάλαμο (VMH) (Sun et.al., 2005 
και Hussain et.al., 2000). mRNA της, όπως και της BACE1 έχει βρεθεί και σε 
κύτταρα γλοίας (αστροκύτταρα) (Baci et.al., 2003). Η ενεργότητα πάντως β-
εκκριτάσης σε κύτταρα γλοίας είναι κατά πολύ μικρότερη από εκείνη που 
παρατηρείται στους νευρώνες (Egensperger et.al., 1999). Όσον αφορά τον 
υποκυτταρικό της εντοπισμό, είναι σαφώς πιο διάχυτος από εκείνον της BACE1. Οι 
προαναφερθέντες  προβληματισμοί  καθιστούν αρκετά ασαφή το ρόλο της BACE2 
και τη λειτουργική της σχέση με την ομόλογή της στη ρύθμιση της νόσου Alzheimer. 
Παρόλα αυτά χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διατυπωθεί μια σαφής 
υπόθεση για τη φυσιολογική της σημασία στην νόσο αυτή.  

 
 

 
1.7 ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΟΙΑ (FBD-Familial british Dementia): 

1.7.1 ΓΕΝΙΚΑ-Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ BRI: 

Η άνοια βρετανικού τύπου είναι νευροεκφυλιστική διαταραχή που 
κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο. Τα κλινικά συμπτώματα που τη 
χαρακτηρίζουν περιλαμβάνουν παρεγκεφαλιδική αταξία, προοδευτική σπαστική 
τετραπληγία και άνοια, ενώ σε νευροπαθολογικό επίπεδο παρατηρούνται μη 
νευριτικές αμυλοειδικές πλάκες, διάχυτη αμυλοειδική αγγειοπάθεια που εκδηλώνεται 
κυρίως στην παρεγκεφαλίδα, τον ιππόκαμπο, την αμυγδαλή τον φλοιό και τον 
Νωτιαίο Μυελό, καθώς και περιαγγειακές αλλαγές στη λευκή ουσία. Στον ιππόκαμπο 
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εμφανίζονται και νευροϊνιδιακά δεμάτια πανομοιότυπα με αυτά που παρατηρούμε 
στην νόσο Alzheimer (Kim et.al., 1999). 
 Το 1999 η ερευνητική ομάδα Vidal et al. έδειξε ότι το γενετικό υπόβαθρο της 
ασθένειας είναι μια μεταλλαγή στο γονίδιο που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη BRI2. 
Αυτό βρίσκεται στον μεγάλο βραχίονα του 13ου χρωμοσώματος και συγκεκριμένα 
στην περιοχή 13q14. Η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται φυσιολογικά, έχει μέγεθος 40kd 
και αποτελείται από 266 αμινοξέα. Πρόκειται για διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου ΙΙ 
(με το αμινοτελικό άκρο στο εσωτερικό τμήμα του κυττάρου). Η αμινοξική σύνθεσή 
της (Α22, C9, D19, E21, F13, G10, H6, I24, K19, L24, M5, N12, P15, Q7, R9, S9, 
T9, V18, W2, Y13) προδίδει την θέση της διαμεμβρανικής της περιοχής μεταξύ των 
αμινοξέων 52 και 74. Πιθανή θέση Ν-γλυκοζυλίωσης είναι το κατάλοιπο 
ασπαραγίνης 170 (Pickford et.al., 2002). Στην εξωκυτταρική περιοχή της εντοπίζεται 
και το μοτίβο BRICHOS το οποίο σχετίζεται με την στόχευσή της στο εκκριτικό 
μονοπάτι. 
 Η έκφρασή της έχει βρεθεί να είναι πολύ έντονη στον εγκέφαλο καθώς και σε 
μερικούς περιφερικούς ιστούς. Για τον ρόλο της δεν υπάρχει κάποια σαφής υπόθεση. 
Μελέτες την θέλουν να εμπλέκεται στη σωστή νευρωνική ανάπτυξη, αφού μη 
λειτουργική πρωτεΐνη έχει σχετιστεί με την ανάπτυξη δυστροφικών νευρώνων.  
 Η μεταλλαγή για την οποία έγινε λόγος το 1999 και που σχετίζεται με την 
εμφάνιση της βρετανικού τύπου άνοιας, προκαλεί την επέκταση της 
κωδικοποιούμενης πρωτεΐνης κατά 11 αμινοξέα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια 
αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο λήξης με αποτέλεσμα αυτό να αλλάξει από 
TGA σε AGA και να μην δίνει εντολή πλέον για λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης, αλλά 
για συνέχιση αυτής, με την ενσωμάτωση στη θέση αυτή του αμινοξέος αργινίνη. 
Κατά συνέπεια η μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνη συνεχίστηκε μέχρι το επόμενο 
κωδικόνιο λήξης, 33 νουκλεοτίδια μακριά, και το τελικό προϊόν ήταν μια 
μεταλλαγμένη πρωτεΐνη 277 αμινοξικών καταλοίπων (42kd) που ονομάζεται ΑBriPP 
ή BRI-L ή B-BRI όπως θα την αναφέρουμε συχνότερα κατά την περιγραφή των 
πειραμάτων μας σε επόμενο κεφάλαιο. (εικόνα 1.11). Περαιτέρω μελέτες της 
ασθένειας αυτής προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν τη σχέση της εν λόγω πρωτεΐνης 
με την αμυλοειδική αγγειοπάθεια και τα άλλα συμπτώματα της νόσου. 
 

 

1.7.2 ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 

 Ανοσοϊστοχημικές αναλύσεις των αμυλοειδικών εναποθέσεων (εικόνα 1.12) 
με αντισώματα ειδικά για μεγάλο αριθμό γνωστών μέχρι τότε αμυλοειδικών μορίων 
δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, αν και μπόρεσαν να ανιχνεύσουν διάφορες γνωστές 
πρωτεΐνες συνοδευτικές αμυλοειδικών πλακών, όπως οι ApoE και ApoJ 
απολιποπρωτεΐνες. Απομόνωση των αμυλοειδικών ινιδίων από τον εγκέφαλο μιας 
ασθενούς που πέθανε σε ηλικία 65 ετών, βοήθησε στη μελέτη του κυρίαρχου σε αυτά 
πεπτιδίου, που ονομάστηκε ΑBri.  
 Ηλεκτροφορητικές και άλλες αναλύσεις, με τη μέθοδο φασματογραφίας μάζας 
MALDI-TOF από τα αρχικά «Matrix Assisted Laser Desorption Time Of Flight» 
εκτίμησαν το μέγεθος αυτού στα 4kd (Vidal et.al., 1999). Τρυψινοποίησή του και 
ανάλυση με HPLC (microbore reverse phase high-performance liquid 
chromatography) δείχνουν την ύπαρξη τριών τμημάτων μετά την πέψη με την 
τρυψίνη. Των HFENK, FAVETLICSR, NIIEEΝ. Η απουσία καταλοίπων λυσίνης ή 
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αργινίνης στο τελευταίο δείχνουν ότι πρόκειται για το καρβοξυτελικό άκρο του 
πεπτιδίου ΑBri. Σύγκριση των αμινοξικών αλληλουχιών των τμημάτων με γνωστές 
από βάσεις δεδομένων EST (από τα αρχικά expressed sequence tags) με τη βοήθεια 
του αλγορίθμου BLAST βοήθησαν στην εύρεση της σειράς με την οποία 
εμφανίζονται τα τμήματα στο πεπτίδιο, και επιπλέον έδειξαν σημαντικά επιμέρους 
στοιχεία για την προέλευσή του:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικόνα 1.11: 
 a.  Απεικόνιση της νουκλεοτιδικής και αμινοξικής αλληλουχίας της πρωτεΐνης 

BRI. Οι τριπλέτες έναρξης και λήξης είναι τονισμένες. Τα αμινοξέα που 
βρίσκονται σε πλαίσιο αντιστοιχούν στη διαμεμβρανική περιοχή του μορίου. 

 
 
 b.  Απεικόνιση της περιοχής πριν και μετά τη μεταλλαγή. Τονισμένα, 

φαίνονται το νουκλεοτίδιο της αδενοσίνης που προέκυψε από την 
αντικατάσταση και το προκύπτον αμινοξύ αργινίνη (R). 

 
 
 
 
Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα που έχει ως τελευταίο αμινοξύ την αργινίνη (R) είναι 
όμοιο με άλλα, τα οποία όμως δεν έχουν αυτό το τελευταίο κατάλοιπο, αλλά 
τερματίζουν στην περιοχή αυτή. Το τμήμα NIIEEN, τέλος, δε βρέθηκε καθόλου στα 
EST, αλλά φαίνεται ότι ταυτίζεται με το τμήμα που θα προέκυπτε από μετάφραση της 
περιοχής αμέσως μετά το 3΄ άκρο του φυσιολογικού γονιδίου της BRI μέχρι το 
επόμενο κωδικόνιο λήξης που βρίσκεται εντός πλαισίου ανάγνωσης.  
 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το πεπτίδιο 4kd που υπάρχει 
στους εγκεφάλους ασθενών με την βρετανική άνοια (FBD), μάλλον προκύπτει από 
πρωτεόλυση της πρωτεΐνης BRI κοντά στο καρβοξυτελικό της άκρο (εικόνα 1.15). Σε 
συμφωνία με τις παρατηρήσεις αυτές, έχει βρεθεί ότι η BRI πρωτεολύεται  μεταξύ 
των αμινοξέων 243 και 244 (R και E) (Kim et.al., 1999). Η αλληλουχία που 
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εμπλέκεται είναι η KGIQKREA και η πρωτεόλυση υφίσταται στο σημείο πριν από τα 
δύο τελευταία αμινοξέα. Παρατηρούμε μεγάλη ομοιότητα με την αλληλουχία που 
αναγνωρίζουν πρωτεάσες, όπως η φουρίνη, που όπως έχουμε αναφέρει, ανήκει στην 
οικογένεια των pro-protein convertases. Πειράματα σε κύτταρα που φυσιολογικά 
εκφράζουν φουρίνη και συν-διαμολύνονται με το γονίδιο για την BRI και τη 
μεταλλαγμένη της μορφή B-BRI, δείχνουν την ύπαρξη στο καλλιεργητικό μέσο δύο 
πεπτιδίων. Ενός 4kd (με 34 αμινοξέα) που προκύπτει από την B-BRI και ενός 3kd (24 
αμινοξέων) από την φυσιολογική πρωτεΐνη. Η φουρίνη φαίνεται να είναι ικανή και 
αναγκαία για τη συγκεκριμένη δράση, αφού απουσία της δεν παράγονται τα πεπτίδια, 
ενώ διαμόλυνση με αυτήν οδηγεί στην εμφάνισή τους (Kim et.al., 1999). Σε περιοχές, 
τέλος, όπου έχουμε αυξημένη παραγωγή αυτής, παρατηρούνται και αυξημένα 
ποσοστά εκκρινόμενου ABri (Schwab et.al., 2003).  
 Τα 11 παραπάνω αμινοξέα της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης, φαίνεται να 
επηρεάζουν τη δράση της, αφού τα επίπεδα του ABri που παράγονται από την B-BRI 
είναι περισσότερα σε σχέση με τα φυσιολογικά. Το πεπτίδιο αυτό, σχετίζεται με την 
αιτιοπαθολογία της νόσου αφού, σε αντίθεση με εκείνο που παράγεται από τη 
φυσιολογική πρωτεΐνη, έχει την ικανότητα να σχηματίζει ισχυρά αδιάλυτα ινίδια στον 
εγκέφαλο. 
 

 

Εικόνα 1.12 :  Α Β 
Α : συμπαγείς αμυλοειδικές πλάκες 
στον ιππόκαμπο 
Β : περιαγγειακή εναπόθεση του 
ABri πεπτιδίου 
(Holton et.al., 2001) 

 
 
 
 

1.8 ΔΑΝΕΖΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΑ (FDD-Familial Danish Dementia): 

1.8.1 ΓΕΝΙΚΑ: 

 Με την πρωτεΐνη BRI σχετίζεται και μια άλλη οικογενής μορφή άνοιας, η 
δανέζικου τύπου (οι δυο αυτές ασθένειες επειδή αναφέρονται στο ίδιο γονίδιο, 
ονομάστηκαν «chromosome 13 dementias»). Ακολουθεί και αυτή επικρατή 
αυτοσωμικό τρόπο κληρονομικότητας και πρωτομελετήθηκε σε 9 μέλη 3 γενεών μιας 
οικογένειας στη Δανία. Πρωτοπεριγράφηκε ως «heredopathia opthalmo-oto-
encephalica» επειδή τα συμπτώματα σχετίζονται και με προβλήματα όρασης και 
ακοής. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται γύρω στην ηλικία 
των 30 ετών ή και νωρίτερα, φαίνεται να είναι καταρράκτης. Αυτός ακολουθείται από 
σοβαρή έως ολική απώλεια ακοής που εκδηλώνεται 10 με 20 χρόνια αργότερα. Στην 
ηλικία των 40 ετών περίπου, παρατηρείται παρεγκεφαλιδική αταξία ενώ μετά τα 50, 
εμφανίζεται παράνοια, ακολουθούμενη από άνοια στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο 
θάνατος επέρχεται γύρω στο 60ό έτος της ηλικίας (Vidal et.al.,2000).  
 Σε εγκεφαλικό επίπεδο παρατηρείται διάχυτη ατροφία, λεπτά και 
απομυελινωμένα νεύρα, αγγειακές αλλαγές στην παρεγκεφαλίδα, τη λευκή ουσία και 
τον φλοιό, καθώς και εκτεταμένη αμυλοειδική αγγειοπάθεια. Εκτός από 
περιαγγειακές εναποθέσεις έχουμε και παρεγχυματικές κυρίως προαμυλοειδικές 
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εναποθέσεις (Vidal et.al., 2000). Στον ιππόκαμπο, παρατηρούνται (όπως και στην 
άνοια βρετανικού τύπου) νευροϊνιδιακά δεμάτια. Η δομή των PHF καθώς και το 
ηλεκτροφορητικό πρότυπο της πρωτεΐνης tau είναι πανομοιότυπα με εκείνα που 
παρατηρούμε στην νόσο Alzheimer (Tomidokoro et.al., 2005). 
 Υπεύθυνη για την εκδήλωση της νόσου είναι μια άλλη μεταλλαγή στο γονίδιο 
της BRI που όμως έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με εκείνη της FBD. Ειδικότερα, ένας 
διπλασιασμός 10 νουκλεοτιδίων (των 786-795) ακριβώς πριν το κωδικόνιο λήξης, 
προκαλεί την αλλαγή του πλαισίου ανάγνωσης και την συνέχιση της μετάφρασης 
μέχρι το επόμενο κωδικόνιο λήξης που θα βρεθεί μέσα σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι 
η κωδικοποίηση μιας πρωτεΐνης 277 αμινοξέων (ίδιου μεγέθους με εκείνη που 
συναντάμε στη Βρετανική άνοια) (εικόνα 1.13).  

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.13: 

 Απεικόνιση της νουκλεοτιδικής και αμινοξικής αλληλουχίας της φυσιολογικής 
(πάνω σειρά) και μεταλλαγμένης (κάτω σειρά) BRI πριν και μετά τη μεταλλαγή. 
Η αλληλουχία ξεκινά από το αμινοξικό κατάλοιπο 244. Η περιοχή που 
υφίσταται το διπλασιασμό είναι υπογραμμισμένη. Φαίνεται η αλλαγή του 
πλαισίου ανάγνωσης που προκαλεί και η επακόλουθη επέκταση της πρωτεΐνης 
κατά 11 αμινοξέα. 

 

 

 

 

1.8.2 ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 

        

Γ Β Α 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.14:  
Α : διάχυτες εναποθέσεις στην περιοχή CA1 του ιπποκάμπου (Vidal 
et.al., 2000).  
Β :     περιαγγειακές εναποθέσεις (βέλος) και όχι καλά καθορισμένες 
πλάκες (διπλό βέλος) στον ιππόκαμπο (Tomidokoro et.al.,2005) 
Γ : νευροϊνιδιακά δεμάτια (βέλη) γύρω από αγγείο (αστερίσκος) 
(Tomidokoro et.al.,2005) 
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Ανάλυση των πρωτεϊνικών εναποθέσεων έδειξαν την ύπαρξη ενός πεπτιδίου 
34 αμινοξέων που ονομάστηκε ADan. Αποτελεί το βασικό συστατικό αυτών και 
εναποτίθεται ως αμυλοειδικό πεπτίδιο κυρίως στις λεπτομήνιγγες και σε εγκεφαλικά 
αγγεία. Παρεγχυματικές εναποθέσεις αυτού βρίσκονται στον υποθάλαμο, τον μέσο 
εγκέφαλο και τον ιππόκαμπο κατά κύριο λόγο. Σχηματίζουν κάποιες καλά 
καθορισμένες πλάκες που μοιάζουν με εκείνες της νόσου Alzheimer, καθώς και 
άλλες, πολύ συχνότερα απαντώμενες, διάχυτες εναποθέσεις που βάφονται αμυδρά ή 
καθόλου με τη χρωστική ερυθρό του Κογκό, προδίδοντας πρωτεΐνες που δε 
σχηματίζουν ινίδια ή βρίσκονται σε προ-αμυλοειδική μορφή. Και οι δύο υπάρχουν 
στον ιππόκαμπο όπου απαντώνται και νευροϊνιδιακά δεμάτια, στον ρινικό φλοιό, και 
σε μικρότερο ποσοστό στον νεοφλοιό (εικόνα 1.14). Για την παραγωγή του ADan, 
ευθύνεται και πάλι η πρωτεόλυση της μεταλλαγμένης BRI από τη φουρίνη (εικόνα 
1.15). 

Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, χαρακτηριστικό της Δανέζικης άνοιας, είναι το 
ότι οι εναποθέσεις χαρακτηρίζονται από συνεντοπισμό των πεπτιδίων ADan και Αβ. 
Ειδικότερα, το Αβ πεπτίδιο παρατηρείται στον ιππόκαμπο, σε δομές του λιμβικού, 
στον νεοφλοιό, το θάλαμο, την παρεγκεφαλίδα και τον νωτιαίο μυελό (σε πολύ μικρό 
ποσοστό),  σε αγγειακές και περιαγγειακές εναποθέσεις (σε παρεγχυματικά τριχοειδή, 
αρτηριόλια, φλέβες) καθώς και σε διάχυτες εναποθέσεις γύρω από τους νευρώνες. 
Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι στα αγγεία του κεντρικού νευρικού 
συστήματος το πεπτίδιο αυτό δεν εμφανιζόταν σχεδόν ποτέ απουσία του ADan, σε 
αντίθεση με το τελευταίο που μπορεί να υπάρχει και μόνο του (όπως στον νωτιαίο 
μυελό ή στο οπτικό νεύρο). Περιοχές που μπορούν να εμφανίζουν Αβ απουσία του 
ADan είναι ο βασικός πυρήν του Meynert, ο θάλαμος, ο υποθάλαμος και το ραβδωτό 
σώμα (Holton et.al., 2001).   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

Εικόνα 1.15: 
Απεικόνιση της πρωτεΐνης BRI (BRI 266) και της πρωτεολυτικής 
επεξεργασίας των μεταλλαγμένων της μορφών (ABriPP 277 και ADanPP 277) 
που έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση δύο πεπτιδίων 34 αμινοξέων που 
διαφέρουν μόνο στο καρβοξυτελικό τους άκρο (σημειώνεται με κόκκινο 
χρώμα).  
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Σημειώνουμε ότι ο νευροϊνιδιακός εκφυλισμός είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως του 
πεπτιδίου που εντοπίζεται στις εναποθέσεις και παρατηρείται και απουσία συμπαγών 
πλακών. Το γεγονός αυτό  εγείρει ερωτηματικά  σε  σχέση με το αν  τελικά  η ύπαρξη  
των συμπαγών πλακών (που θεωρείται σήμερα απαραίτητο χαρακτηριστικό στη 
διάγνωση της νόσου Alzheimer) και όχι το προγενέστερο στάδιο δημιουργίας 
ολιγομερών -σε διαλυτή ακόμα κατάσταση- είναι το κρίσιμο στάδιο για τον 
μηχανισμό εμφάνισης της άνοιας (Tomidokoro et.al., 2005).  

Η ερμηνεία της εμφάνισης του β-αμυλοειδούς (Αβ) σε εγκεφάλους ασθενών 
με τη Δανέζικη άνοια δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστή. Πιθανά ο μηχανισμός που 
οδηγεί στον συνεντοπισμό τους να είναι μια αλληλεπίδραση ολιγομερών του 
πεπτιδίου ADan με μόρια του Aβ (Tomidokoro et.al., 2005). Πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι η κυρίαρχη μορφή του Αβ πεπτιδίου που εντοπίζεται στην FDD είναι 
το  Αβ4-42 και όχι το Αβx-40 που συναντάμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην 
Alzheimer (Tomidokoro et.al., 2005).  Δεν είναι γνωστή η αιτιολογία του φαινομένου, 
ούτε το αν ο συνεντοπισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο του μηχανισμού 
αμυλοειδογένεσης ή απλά προκαλείται από κάποιον στερεοδιαταξικό μιμητισμό μέσω 
του οποίου το ένα μόριο ωθεί το άλλο να αποκτήσει συγκεκριμένη αναδίπλωση που 
ευνοεί τον ολιγομερισμό τους. Ενδιαφέρον όμως είναι το ότι δεν παρατηρείται 
κανενός τέτοιου είδους συνεντοπισμός με το πεπτίδιο ABri της FBD παρόλο που τα 
ABri και ADan έχουν πανομοιότυπα αμινοτελικά άκρα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ 
της υπόθεσης ότι η εμφάνιση του Αβ στις αμυλοειδικές και προ-αμυλοειδικές 
εναποθέσεις της FDD δεν πρέπει να είναι συμπτωματική.  

 
 
 

 

1.9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: 

Παρατηρούμε ότι και στις  τρεις ασθένειες  έχουμε έκκριση αμυλοειδικών 
πεπτιδίων και εναπόθεσή τους στον εγκέφαλο. Για τις άνοιες βρετανικού και 
δανέζικου τύπου (chromosome 13 dementias) εναρκτήριο βήμα είναι κάποια 
μεταλλαγή του γονιδίου της πρωτεΐνης BRI που έχει σαν αποτέλεσμα την επέκταση 
αυτής κατά 11 αμινοξέα και την απελευθέρωση, μετά από πρωτεόλυσή της, δύο 
πεπτιδίων μεγαλύτερων του φυσιολογικού. Αυτά διαφέρουν μόνο στο καρβοξυτελικό 
τους άκρο, ενώ τα πρώτα τους 22 αμινοξέα είναι κοινά. Το πεπτίδιο που θα 
προέκυπτε από την φυσιολογική πρωτεΐνη δεν έχει την ικανότητα συγκρότησης 
ινιδίων στον εγκέφαλο, ενώ είναι πολύ διαλυτό και δεν κατακρημνίζεται. Οι 
εναποθέσεις αντίθετα που περιέχουν τα μεταλλαγμένα πεπτίδια είναι μη φυσιολογικές 
και αμυλοειδογενείς. Συγκεκριμένα για το ABri αναφέρεται (Kim et.al., 1999) ότι 
σχηματίζει ινίδια διαμέτρου 40-75 Å που διακλαδίζονται και διασταυρώνονται 
μεταξύ τους. Για το ADan ξέρουμε ότι συνηθέστερα σχηματίζει διάχυτες προ-
αμυλοειδικές εναποθέσεις. Και τα δυο πεπτίδια στην μη διαλυτή τους μορφή 
παρουσιάζονται τροποποιημένα στο αμινοτελικό τους άκρο με την εμφάνιση του 
καταλοίπου πυρογλουταμικού στην πλειοψηφία τους (Vidal et.al.,2000, Tomidokoro 
et.al.,2005). 

 Αυξημένη πρωτεόλυση μιας άλλης διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, της APP, έχει 
ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση του πεπτιδίου β-αμυλοειδούς που σχηματίζει 
γραμμικά ινίδια διαμέτρου 90 Å. Για τη νόσο Alzheimer έχει διατυπωθεί υπόθεση 
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που συνδέει το εν λόγω πεπτίδιο με την παθολογία της. Για τις άλλες δύο ασθένειες, 
δεν έχουμε κάποια σαφή πρόταση για την αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν 
στον νευροεκφυλισμό. Πάντως τα πεπτίδια ADan και ABri φαίνεται να κατέχουν 
σημαντικό ρόλο. 

Παρατηρώντας τις τρεις μορφές άνοιας, γίνεται αντιληπτό ότι διαφορετικά 
πεπτίδια (Αβ, ADan, ABri) σχετίζονται με τις ίδιες νευροπαθολογικές αλλαγές αφού 
το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση σοβαρής αμυλοειδικής αγγειοπάθειας στον 
εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα, αγγειακών και περιαγγειακών εναποθέσεων 
αμυλοειδούς, νευροϊνιδιακού εκφυλισμού και τελικά άνοιας κλινικά παρατηρούμενης 
και στις τρεις περιπτώσεις.  
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2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη φύση της νόσου Alzheimer και των 
ανοιών που σχετίζονται με το χρωμόσωμα 13 γίνεται φανερό ότι τα 3 αυτά νοσήματα 
παρουσιάζουν ομοιότητες. Χαρακτηρίζονται κατ’ αρχάς από τη συσσώρευση στον 
εγκέφαλο του ασθενούς αμυλοειδικών πεπτιδίων τα οποία κατέχουν σημαντική θέση 
στην αλληλουχία αιτίου-αποτελέσματος και επιφέρουν ανάλογα αποτελέσματα, αφού 
και στις τρεις περιπτώσεις παρατηρούμε σταδιακό νευρωνικό θάνατο και 
νευροεκφυλισμό με συνέπεια την άνοια. Είναι πιθανό, ο τρόπος με τον οποίο 
σχετίζονται τα πεπτίδια και οι αμυλοειδική παθολογία με το τελικό αποτέλεσμα του 
νευροεκφυλισμού, να είναι ο ίδιος στις 3 ασθένειες που μελετάμε. Χαρακτηριστικό 
είναι επίσης το γεγονός ότι και στις τρεις εμφανίζονται νευροϊνιδιακά δεμάτια εντός 
των κυττάρων. Και ενώ η σύσταση των αμυλοειδικών εναποθέσεων διαφέρει σε κάθε 
νόσο, τα νευροϊνιδιακά δεμάτια είναι πανομοιότυπα.  

Εναρκτήριο στάδιο για τη δημιουργία των πλακών αμυλοειδούς είναι ο 
μεταβολισμός 2 πρωτεϊνών. Στην νόσο Alzheimer αναφερόμαστε στην APP πρωτεΐνη 
που μεταβολίζεται περισσότερο κατά τρόπο ώστε να παράγεται το αμυλοειδογενές 
πεπτίδιο Aβ, ενώ στις άνοιες βρετανικού και δανέζικου τύπου στην πρωτεΐνη BRI 
που βρίσκεται σε μεταλλαγμένη μορφή έτσι ώστε να δίνει γένεση σε αμυλοειδογενή 
πεπτίδια.  

Οι παραπάνω ομοιότητες (έκκριση αμυλοειδικών πεπτιδίων, νευροϊνιδιακά 
δεμάτια και νευροεκφυλισμός) γεννούν σκέψεις για το κατά πόσον υπάρχει ένας 
κοινός μηχανισμός νευροεκφυλισμού πίσω από άνοιες με διαφορετική αιτιολογία. Η  
ύπαρξη του χαρακτηριστικού πεπτιδίου της νόσου Alzheimer σε εγκεφάλους 
ασθενών με την δανέζικου τύπου άνοια έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα και οδηγεί 
σε υποθέσεις για το κατά πόσον τα μονοπάτια αμυλοειδογένεσης και 
νευροεκφυλισμού συγκλίνουν σε κάποιο σημείο. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινές 
πρωτεΐνες σε αυτά ή διαφορετικές που αλληλεπιδρούν σε κάποια σημεία 
επηρεάζοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο θα ήταν σημαντικό να βρεθεί 
γιατί θα έδινε την δυνατότητα, αν ρυθμίζαμε την έκφραση ή την δραστικότητα μιας 
από τις πρωτεΐνες αυτές, να κατευθύνουμε την πορεία της νόσου.  

Στα πλαίσια αυτών των προβληματισμών ενδιαφερθήκαμε αρχικά να δούμε 
αν αλληλεπιδρούν πρωτεΐνες του μονοπατιού των chromosome 13 dementias με 
πρωτεΐνες της νόσου Alzheimer. Πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν αλληλεπίδραση 
μεταξύ των κύριων πρωτεϊνών των νοσημάτων, της APP και BRI2, καθώς και μια 
μορφή ρύθμισης του μεταβολισμού της πρώτης από την BRI (Fotinopoulou et.al., 
2005, Matsuda et.al., 2005). Ειδικότερα, φάνηκε ότι η συνέκφραση των BRI και APP 
σε κυτταρικές σειρές προκαλεί μείωση του εκκρινόμενου πεπτιδίου Αβ. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αμφιλεγόμενο ρόλο της BACE2 στην παθογένεση της 
νόσου Alzheimer και τις υποθέσεις που την θέλουν να συμμετέχει σε ρύθμιση της 
ποσότητας του τοξικού πεπτιδίου που εκκρίνεται φυσιολογικά από τα κύτταρα 
(πρωτεολύοντας κατά κύριο λόγο μέσα στην αλληλουχία του Αβ), υποθέσαμε ότι η 
ρύθμιση του μεταβολισμού της APP από την BRI θα μπορούσε να ασκείται μέσω 
αλληλεπίδρασης της τελευταίας με την BACE2 και τροποποίησης (και συγκεκριμένα 
αύξησης) της δράσης του εν λόγω ενζύμου. Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία 
εστιάστηκε στη μελέτη της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών BRI και BACE2 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 

 

Αραίωση κυτταροκαλλιέργειας (split): 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ: 
• Αποστειρωμένες πιπέτες μιας χρήσεως. 
• Υγρό αποστειρωμένο μέσο κυτταροκαλλιέργειας DMEM (Dulbeco’s 

Modified Eagle’s Medium) στο οποίο προσθέτουμε FBS (Fetal Bovine 
Serum) σε τελική συγκέντρωση 10% και αντιβιοτικά 
penicillin/streptomycin 100μg/ml.  

• Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας (cell-culture plates) 
• Αποστειρωμένο διάλυμα αλάτων PBS 
• θρυψίνη 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
• Αφαίρεση του υπερκειμένου των κυττάρων  
• Ξέπλυμα του τρυβλίου με PBS (ρίχνεται πολύ αργά στο τρυβλίο για να 

μην ξεκολλήσουν τα κύτταρα από τον πάτο του) και αφαίρεση αυτού. 
• Προσθήκη 1,5ml PBS και 0,5ml θρυψίνης  
• Με το υγρό αυτό που προσθέσαμε (2ml) σηκώνουμε τα κύτταρα από τον 

πυθμένα του τρυβλίου (ρίχνοντάς το με πίεση στον πάτο πολλές φορές) 
• Τα κύτταρα που συλλέξαμε με αυτόν τον τρόπο μοιράζονται σε νέα 

τρυβλία στα οποία έχουμε προηγουμένως βάλει 6ml θρεπτικού 
 

Οι ποσότητες που αναφέρονται εδώ αφορούν τρυβλία διαμέτρου 100mm. Για 
τρυβλία 60mm χρησιμοποιούνται οι μισές περίπου ποσότητες και για 35mm, το 
ένα τρίτο αυτών. 

 

Διαμόλυνση κυττάρων, με τη μέθοδο ESCORT: 

Στη μέθοδο αυτή, η αναλογία του αντιδραστηρίου προς τα μg τουDNA είναι 4:1. 
Δηλαδή για κάθε 1 μg cDNA που διαμολύνεται χρειάζονται 4μl αντιδραστηρίου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ: 
• Τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών (cell-culture plates) 
• Αποστειρωμένα tips, και eppendorffs 
• Αντιδραστήριο escort ΙV (εταιρία SIGMA)  
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• DMEM θρεπτικό μέσο με 10% FCS  και αντιβιοτικά pen/strep (πλήρες 
θρεπτικό) 

• DMEM θρεπτικό μέσο χωρίς τα παραπάνω (σκέτο) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
• προσθήκη DMEM σκέτου στο eppendorff 
• προσθήκη αντιδραστηρίου ESCORT 
•  απαλή ανάδευση και αναμονή 5 λεπτών 
• προσθήκη των DNA  
• αναμονή 30 λεπτών (στο διάστημα αυτό αλλάζουμε το θρεπτικό υλικό στα 

κύτταρα από πλήρες σε σκέτο) 
• προσθήκη του μίγματος DNA στα κύτταρα αργά. 
• Μετά από 5-6 ώρες αλλάζουμε το θρεπτικό μέσο ξανά σε πλήρες. 

 

Λύση κυττάρων και εκχύλιση των πρωτεϊνών τους: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ: 
• δ/μα TNE 2x (0,1M Tris, 0,3M NaCl, 4mM EDTA) 
• δ/μα triton 10x  
• αναστολείς πρωτεασών 
• ελαστικό ξύστρο  
• δ/μα PBS  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
• αφαίρεση του υπερκειμένου των κυττάρων κατά προτίμηση με τη χρήση 

κενού. 
• Ρίχνουμε PBS (για να ξεπλύνουμε από τυχόν υπολείμματα θρεπτικού) 

dropwise. 
• αφαίρεση και πάλι του υπερκειμένου 
• επανάληψη της πλύσης με PBS και  

προσθήκη 1ml/τρυβλίο (για 100mm τρυβλία) δ/ματος TNE-triton (lysis 
buffer με σύσταση : ΤΝΕ 1x,  triton 1%,  protease inhibitors 1/25,  H2O)  

(το απορρυπαντικό είναι ήπιο έτσι ώστε να λύσει τα κύτταρα χωρίς να σπάσει τις 
αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών) 

• σηκώνουμε τα κύτταρα με το ξύστρο (scraper) και τα μεταφέρουμε σε 
eppendorffs.  

• Τα αφήνουμε για 30min στον πάγο ανακινώντας (με vortex) ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

• Φυγοκεντρούμε για 30 min στους 4ο C (14000 g). 
• Το υπερκείμενο συλλέγεται σε νέα eppendorffs. 

Στο υπερκείμενο αυτό υπάρχουν οι πρωτεΐνες που είχαν εκφράσει τα κύτταρα. 
Για να υπολογίσουμε το ποσό πρωτεϊνών που περιέχεται σε αυτό το εκχύλισμα 
ακολουθήσαμε στα πειράματα της παρούσης διπλωματικής την κάτωθι πορεία 
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Υπολογισμός του περιεχομένου των εκχυλισμάτων σε πρωτεΐνες: 

Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται πρότυπη καμπύλη από δ/μα γνωστής 
συγκέντρωσης πρωτεϊνών και φωτομετρούμε. Τα αποτελέσματα της φωτομέτρησης 
των δειγμάτων μας συγκρίνονται με εκείνα των γνωστών συγκεντρώσεων 

 
 

Συγκέντρωση 
(μg/μl)  

0 4 10 20 40 x 

Γνωστό δ/μα 
πρωτεϊνών 
(αλβουμίνη ορρού 
βοός - BSA) (μl) 

__ 2 5 10 20 5μl 
δείγματός 
μας 

Η2Ο (μl) 50 48 45 40 30 45 
ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ 
562nm 

__      

 
Με βάση τα αποτελέσματα: 

Σε κατάλληλο πρόγραμμα στο excel  
• Επιλέγουμε τα μg πρωτεΐνης που θέλουμε να έχει το δείγμα στο οποίο 

θα κάνουμε ανοσοκατακρήμνιση και με βάση τη συγκέντρωση που 
έχουμε από την πρότυπη βρίσκουμε πόσα μl από το εκχύλισμα θα 
χρειαστούν. Συμπληρώνουμε με lysis buffer έτσι ώστε όλα τα δείγματα 
να έχουν τον ίδιο τελικό όγκο. 
Έτσι κατασκευάζουμε τα δείγματα στα οποία θα γίνει 
ανοσοκατακρήμνιση. 

• Για τα δείγματα στα οποία θα γίνει απλό στύπωμα κατά Western (WB), 
επιλέγουμε τον τελικό όγκο V. Από αυτόν το 70% θα είναι δείγμα (έστω 
V1), το 25% θα είναι LSB4x και το 5% θα είναι β-mercaptoethanol. 
Επιλέγουμε τη συγκέντρωση που θέλουμε να έχουν τα δείγματά μας και 
από τη συγκέντρωση που υπολογίσαμε με βάση την πρότυπη, βρίσκουμε 
πόσα μl δείγματος πρέπει να πάρουμε, με βάση τον τύπο:  
Cπρότυπης*x = Cεπιλεγόμενη*V. Άρα βρίσκουμε τα μl εκχυλίσματος 
που χρειαζόμαστε και συμπληρώνουμε με Η2Ο μέχρι όγκοV1. κατόπιν 
προσθέτουμε το LSB και την β- mercaptoethanol. Πριν την 
ηλεκτροφόρηση ή τη φύλαξή τους, τα δείγματα βράζουν για 3 λεπτά. 

• Για τα δείγματα WB που θα παρασκευαστούν από το καλλιεργητικό 
μέσο (για όσα πειράματα απαιτείται να δούμε πρωτεΐνες που 
εκκρίνονται σε αυτό) υπολογίζουμε, με βάση τη συγκέντρωση που 
λαμβάνουμε από την πρότυπη και τον  συνολικό όγκο του κυτταρικού 
εκχυλίσματος, την ποσότητα πρωτεΐνης που υπάρχει στο δείγμα μας. 
Αυτή θα είναι Cπρότυπης*Vεκχυλίσματος.  
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Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης SDS-
PAGE: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ: 
• διάλυμα transfer-running buffer 10x (σύσταση: 0,15Μ Tris/HCl, 1,2M 

γλυκίνη,  pH 8,3) 
• Διάλυμα ηλεκτροφόρησης (διάλυμα transfer-running buffer 1x, SDS 1%, 

νερό) 
• πολυακρυλαμίδη 
• 10% SDS διάλυμα     . 
• Ρυθμιστικά διαλύματα Α (3M TRIS-HCl, pH 8,9) και Β (1M TRIS-HCl 

pH 6,7) 
• Διάλυμα Temed  
• 10% κβ APS (amino persulfate) 
• μάρτυρες μοριακού βάρους (χρησιμοποιήσαμε της εταιρείας Fermentas) 
• συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
• κατασκευή των πηκτωμάτων. Αυτά χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το πάνω 

μέρος (stacking gel) φέρνει τις πρωτεΐνες στο ίδιο επίπεδο στο πήκτωμα 
έτσι ώστε στο δεύτερο μέρος του (separating gel), να διαχωριστούν 
σύμφωνα με το μοριακό τους βάρος.  

Η κατασκευή τους σε όλα τα πειράματά μας έγινε κατά την ακόλουθη                              
συνταγή:  
 
Για ένα πήκτωμα πολυακρυλαμίδης συγκέντρωσης 10%: 
 
για το πήκτωμα διαχωρισμού 
     (separating gel)(10%_)                   (stacking gel) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9  ml H2O 6.6   ml H2O 
400 μl ακρυλαμίδη 1.98 ml ακρυλαμίδη 
625 μl ρυθμιστικό δ/μαΑ 1,24 ml ρυθμιστικό δ/μαΑ 
50   μl SDS 99     μl SDS 
50   μl APS 82,5  μl APS 
5     μl Temed 8.25  μl Temed 

Σημειώνουμε ότι οι ποσότητες ακρυλαμίδης και νερού αλλάζουν ανάλογα με 
την περιεκτικότητα που θέλουμε να έχει το πήκτωμα. Οι ποσότητες που 
αναγράφονται εδώ αναφέρονται σε πήκτωμα με τελική συγκέντρωση 10%, 
ενώ η αρχική συγκέντρωση πολυακρυλαμίδης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
49,5% 
 

• βράσιμο των δειγμάτων και φόρτωμα των πρωτεϊνών στις θέσεις που 
σχηματίζονται από τα χτενάκια μετά τον πολυμερισμό της ακρυλαμίδης. 
Οι ποσότητες που φορτώνουμε φροντίζουμε να είναι οι ίδιες εκτός αν στο 
πείραμα απαιτείται κάτι διαφορετικό 

• Εκτέλεση της ηλεκτροφόρησης στα 150 Volts περίπου. 
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Στα πρωτεϊνικά μας δείγματα έχουν προστεθεί LSB και β-mercaptoethanol. Ο 
λόγος έγκειται στι ότι: 

 Το LSB περιέχει SDS που φορτίζει αρνητικά τις πρωτεΐνες ανάλογα με το 
ΜΒ τους. Έτσι στην ηλεκτροφόρηση αυτές θα κινηθούν προς το θετικό 
πόλο και θα διαχωριστούν σύμφωνα με το μοριακό τους βάρος. Περιέχει 
επίσης γλυκερόλη που κάνει τα δείγματα βαριά έτσι ώστε να μπορούν να 
φορτωθούν στα πηγαδάκια του πηκτώματος, καθώς επίσης και μια 
χρωστική που είναι πολύ ελαφριά, άρα τρέχει γρηγορότερα από τις 
πρωτεΐνες μας και μας επιτρέπει να βλέπουμε σε ποιό ύψος είναι και να 
υπολογίζουμε ανάλογα πόσην ώρα ακόμα θα αφήσουμε να εξελίσσεται η 
ηλεκτροφόρηση. 

 Η β-μερκαπτοαιθανόλη δημιουργεί αναγωγικές συνθήκες που ενισχύονται 
με το βράσιμο των δειγμάτων και σπάει τους δισουλφιδικούς δεσμούς έτσι 
ώστε να βλέπουμε μόνο τα μονομερή (καλύτερος διαχωρισμός των 
πρωτεϊνών). 

 

Στύπωμα κατά Western (WB-Western Blot): 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ: 
• Μεμβράνες PVDF πάνω στις οποίες θα μεταφερθούν οι πρωτεΐνες του 

πηκτώματος. 
• Ειδικά χαρτιά Whattman για τη μεταφορά 
• Διάλυμα για τη μεταφορά (σύσταση: διάλυμα transfer-running buffer 1x, 

μεθανόλη 1%, νερό) 
• 10x δ/μα TBS (0,2Μ Tris, 1,37Μ NaCl,  pH 7,6) 
• Διάλυμα για την κάλυψη των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης του 

αντισώματος (blocking solution) με NaN3 (το NaN3 χρησιμεύει ως 
αντιβακτηριδιακό) ή χωρίς. Στα πειράματά μας χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 
από ορρό νεογέννητου βοός (NCS) με σύσταση: 10%NCS,  1x TBS, και 
0,05x απορρυπαντικού Tween20. 

• Πρωτογενές και δευτερογενές αντίσωμα 
• Συσκευή μεταφοράς πρωτεϊνών με εφαρμογή τάσης. Στα πειράματά μας 

εφαρμόστηκε ‘semi-dry’ μεταφορά. 
• Διαλύματα TBS-T (1x TBS, 0,01x Tween20) και TBS 1x. 
• ECL διάλυμα εμφάνισης (ECL advanced western blotting detection και 

ECL plus western blotting detection-εταιρία Amersham). 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
• Οι μεμβράνες υγραίνονται για λίγα λεπτά σε μεθανόλη και μετά από 

ξέπλυμα, σε διάλυμα μεταφοράς.  
• Ύγρανση χαρτιών Whattman και συσκευής 
• Εκτέλεση μεταφοράς για μια ώρα και ρυθμίζοντας 90mA/μεμβράνη.  
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• Επώαση των μεμβρανών σε διάλυμα κάλυψης μη ειδικών θέσεων για μια 
ώρα σε θερμοκρασία δωματίου  

• Επώαση με το πρωτογενές αντίσωμα (φτιάχνεται σε blocking solution με 
ΝαΝ3 σε αραίωση 1:1000) για όλη νύχτα στους 4ο C 

• Πλύσεις με TBS-T (τρεις δεκάλεπτες) 
• Επώαση με το δευτερογενές αντίσωμα (σε blocking solution χωρίς ΝαΝ3 -

για να μην παρεμποδίζεται η ενζυμική αντίδραση- σε αραίωση 1:5000) σε 
θερμοκρασία δωματίου για μια με δύο ώρες. 

• Πλύσεις με TBS-T (τρεις πεντάλεπτες) και με TBS (δύο) 
• Επώαση της μεμβράνης με το διάλυμα εμφάνισης ECL για χρόνο που 

μπορεί να ποικίλλει κατά περίπτωση (στα πειράματά μας διαρκούσε 2 
λεπτά) 

• Εμφάνιση των ζωνών των πρωτεϊνών σε ειδική συσκευή εμφάνισης. 
 
 

 Κατά τη διαδικασία αυτήν, οι πρωτεΐνες που έχουν ηλεκτροφορηθεί 
μεταφέρονται στη μεμβράνη. Το blocking solution θα καλύψει τις θέσεις 
στις οποίες θα μπορούσε να προσδεθεί μη ειδικά το αντίσωμα. Το 
πρωτογενές αντίσωμα θα προσδεθεί στην πρωτεΐνη ενάντια στην οποία 
έχει φτιαχτεί. Το δευτερογενές, είναι ειδικό για την αναγνώριση του 
πρωτογενούς αντισώματος και άρα προσδένεται σε αυτό. Επίσης φέρει 
προσκολλημένο στην επιφάνειά του το ένζυμο υπεροξειδάση. Το διάλυμα 
εμφάνισης ECL ανιχνεύει αντισώματα συντηγμένα με το ένζυμο αυτό. Η 
εικόνα που λαμβάνουμε από το ECL μέσω της ειδικής συσκευής 
εμφάνισης θα αντιστοιχεί λοιπόν στην πρωτεΐνη που αρχικά 
αναγνωρίστηκε από το πρωτογενές αντίσωμα. 

Συν-ανοσοκατακρήμνιση (immunoprecipitation-IP): 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ: 
• Αντίσωμα ειδικό για μια από τις πρωτεΐνες με τις οποίες έχουμε 

διαμολύνει τα κύτταρα, και ικανό να την ανοσοκατακρημνίζει 
• Σφαιρίδια protein G (ακινητοποιημένη σε cross-linked 4% σφαιρίδια 

αγαρόζης) αν το αντίσωμα είναι μονοκλωνικό ή protein A 
(ακινητοποιημένη σε cross-linked 6% σφαιρίδια αγαρόζης) αν το 
αντίσωμα είναι πολυκλωνικό.  

• Διαλύματα TNE 2x, Triton 10% 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
• Τα δείγματά μας, με ίδια ποσότητα πρωτεΐνης το καθένα, επωάζονται για 

ένα βράδυ μαζί με το αντίσωμα της ανοσοκατακρήμνισης στους 4ο C (με 
ταυτόχρονη ανάδευση) 

•  Μετά την επώαση τοποθετούμε τα σφαιρίδια που θα ενωθούν με το 
αντίσωμα και θα το κατακρημνίσουν και επωάζουμε με τον ίδιο τρόπο για 
μία με τρεις ώρες. 

• Ακολουθεί  φυγοκέντρηση στα 14000G για 5-10 λεπτά έτσι ώστε το 
αντίσωμα με τα βαριά σφαιρίδια να πέσουν  ως ίζημα. 
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• Ακολουθούν πλύσεις του ιζήματος 4 φορές με διάλυμα 1x TNE – 0,5% 
Triton και 2 φορές με διάλυμα TNE 1x. 

• Αφαιρείται το υπερκείμενο και στο ίζημα προστίθεται 1x LSB και β-
mercaptoethanol. Τα δείγματα βράζουν για 3 λεπτά και είναι έτοιμα για 
φύλαξη ή ηλεκτροφόρηση. 

 
 

 Στη διαδικασία αυτή, τα σφαιρίδια κατακρημνίζουν το αντίσωμα που 
προσθέσαμε, και μαζί με αυτό την πρωτεΐνη που εκείνο αναγνωρίζει και 
έχει προσδέσει. Επειδή οι συνθήκες είναι ήπιες έτσι ώστε να μην 
καταστρέφονται οι όποιες αλληλεπιδράσεις, αν η πρωτεΐνη που 
αναγνωρίζεται από το αντίσωμα αλληλεπιδρά με κάποια άλλη, θα πρέπει 
να κατακρημνιστεί και αυτή. Αναλύοντας λοιπόν τις περιέχουσες στο 
ίζημα πρωτεΐνες με ηλεκτροφόρηση και στύπωμα κατά Western, θα 
μπορεί να εξακριβωθεί αν αλληλεπιδρούν.  

 Οι πλύσεις του ιζήματος έχουν ως στόχο τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό 
του από προσμίξεις και ουσίες που πιθανόν έχουν συν-κατακρημνιστεί μη 
ειδικά. Οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε κατά τη διάρκειά τους, να μην 
καταστρέφονται οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. 

 
 
 
Επιλογή της σειράς που θα χρησιμοποιηθεί στη συν-διαμόλυνση: 

 
 Βιβλιογραφικά, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κυτταρική σειρά για 
διαμολύνσεις με cDNA, είναι εκείνη των ανθρωπίνων εμβρυϊκών κυττάρων νεφρού 
HEK 293 (Human Embryonic Kidney cells). Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει 
είναι πολλά από άποψη χειρισμών, αφού αποτελεί πολύ καλό σύστημα ενσωμάτωσης 
και έκφρασης του cDNA και άρα δίνει επιτυχή αποτελέσματα διαμολύνσεων. Τα 
κύτταρά της αναπτύσσονται, επίσης, γρήγορα και είναι εύκολη η συντήρησή τους στα 
τρυβλία των κυτταροκαλλιεργειών. Είναι, τέλος, αρκετά ανθεκτικά σε μολύνσεις. 
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι το ότι πρόκειται για σειρά ανθρωπίνων κυττάρων, 
γεγονός που την κάνει, ως προς το  θέμα της προέλευσής τους, τουλάχιστον, 
αξιόπιστη.  
 Για το θέμα της αξιοπιστίας τους γενικότερα, όμως, υπάρχουν συγκρουόμενες 
απόψεις, καθώς χρησιμοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας και στη 
μελέτη αυτή, ως συστήματα για τη διερεύνηση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, η 
σημασία των οποίων όμως, αναζητείται θεωρητικά σε εγκεφαλικά κύτταρα. Η 
προέλευσή τους μπορεί να είναι ανθρώπινη, δεν είναι όμως νευρική και έτσι μπορεί 
να αμφισβητηθεί το κατά πόσο αποτελούν ιδανικό μοντέλο για το σκοπό αυτό, αφού 
οι μορφολογικές και λειτουργικές διαφορές τους από νευρικά κύτταρα (όπως η 
παρατήρηση ότι σε αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει κάποιο ρυθμιζόμενο μονοπάτι 
έκκρισης μετά την επίδραση νευροδιαβιβαστών για παράδειγμα), μπορεί να 
επηρεάζουν την ικανότητά μας να εξάγουμε συμπεράσματα για τη γενικότερη 
σημασία των αποτελεσμάτων μας.  
 Για την παρούσα μελέτη, πάντως, εμπιστευτήκαμε τη βιβλιογραφία και το 
γεγονός ότι η σειρά αυτή είναι ιδανική ως σύστημα έκφρασης των πρωτεϊνών και άρα 
ως σύστημα μελέτης των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων αυτών καθαυτών, 
ανεξαρτήτως κυτταρικού περιβάλλοντος. 
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Περιγραφή των cDNA που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματά μας :  

PRK5 ΚΑΙ BRI: 

 Τα cDNA της πρωτεΐνης BRI άγριου τύπου καθώς και των μεταλλαγμένων 
μορφών έχουν εισαχθεί από προηγούμενα μέλη του εργαστηρίου στον φορέα 
έκφρασης prk5. Ο φορέας αυτός είναι πλασμιδιακός φορέας έκφρασης για 
κυτταροσειρές θηλαστικών λόγω του ισχυρού υποκινητή του ιού SV40 που φέρει. 
Είναι κατάλληλα τροποποιημένος ώστε αμέσως μετά από το κωδικόνιο έναρξης της 
αντιγραφής του ρεπλικονίου (ανεξάρτητη μονάδα μεταγραφής), υπάρχει μια κωδική 
περιοχή που αντιστοιχεί  στον αντιγονικό επίτοπο του προϊόντος του ογκογονιδίου c-
myc. Αμέσως μετά ακολουθεί η θέση αναγνώρισης από το περιοριστικό ένζυμο Sal I 
και καταρροϊκά αυτής η θέση αναγνώρισης από το Not I. Η αλληλουχία της περιοχής 
αυτής του φορέα φαίνεται στην εικόνα 3.1, καθώς και ολόκληρος ο χάρτης του 
πλασμιδιακού φορέα (BD Biosciences). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 3.1: 
Ο φορέας έκφρασης prk5 
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Το cDNA λοιπόν της πρωτεΐνης BRI έχει υποκλωνοποιηθεί στον φορέα αυτόν 
και βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ των θέσεων αναγνώρισης των ενζύμων SalI και 
NotI και άρα μπορεί να ληφθεί από τον φορέα με τη χρήση αυτών των ενζύμων. 
 Ο αντιγονικός επίτοπος c-myc χρησιμεύει στην ανίχνευση ολόκληρου του 
εκφρασμένου σε πρωτεΐνη μορίου, με χρήση αντισώματος έναντι αυτού (αφού δεν 
είναι διαθέσιμο κάποιο αντίσωμα ενάντια στην πρωτεΐνη BRI). Σημειώνεται ότι 
εναντίον αυτού του επιτόπου διατίθενται διάφορα μονοκλωνικά ακτισώματα μεγάλης 
ειδικότητας. 

PCDNA3.1 ΚΑΙ BACE2: 

 Το cDNA της πρωτεΐνης BACE2 είναι υποκλωνοποιημένο στον φορέα 
pcDNA 3.1. Ο χάρτης του απεικονίζεται στην εικόνα 3.2: 
Για την ανίχνευση της πρωτεΐνης BACE2 υπάρχουν έτοιμα αντισώματα και έτσι δεν 
υπήρχε ανάγκη εισαγωγής κάποιου επιτόπου όπως στην περίπτωση του prk5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.2: 
Ο φορέας pcDNA 3.1 
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ BACE2 ΚΑΙ 
BRI: 

 Γενικά:  

 Για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ δυο πρωτεϊνών πραγματοποιείται 
διαμόλυνση μιας κυτταρικής σειράς με το cDNA των πρωτεϊνών αυτών. Τα κύτταρα 
αφού αφεθούν να εκφράσουν το DNA, λύνονται και οι πρωτεΐνες τους συλλέγονται 
σε ένα εκχύλισμα το οποίο μοιράζεται σε δύο μέρη.   
 Στο πρώτο εκτελείται συν-ανοσοκατακρήμνιση για να δούμε αν οι δυο πρωτεΐνες 
αλληλεπιδρούν και άρα αν κατακρήμνιση της μιας θα κατακρημνίσει και την άλλη. 
Για να φανεί το αποτέλεσμα, δείγμα της ανοσοκατακρήμνισης φορτώνεται σε δύο 
πηκτώματα. Κατά τη διαδικασία του στυπώματος κατά Western η μια μεμβράνη 
ανιχνεύεται ως προς την ύπαρξη της μιας πρωτεΐνης και η άλλη ως προς την ύπαρξη 
της δεύτερης.  
  Αν μια από τις δύο δε φανεί, πρέπει να σιγουρέψουμε ότι για το γεγονός αυτό θα 
ευθύνεται έλλειψη αλληλεπίδρασης και όχι μειωμένη ή καθόλου έκφραση του DNA 
αυτής από τα κύτταρα ή ακόμα κάποιο λάθος στην εκτέλεση της διαμόλυνσης. Για 
τον σκοπό αυτό, το εκχύλισμα το μοιράσαμε σε δύο μέρη και στο δεύτερο, εκτελούμε 
απλό στύπωμα κατά Western, πάλι με τον ίδιο τρόπο (με δύο πηκτώματα δηλαδή) 
χωρίς να προηγηθεί συν-ανοσοκατακρήμνιση. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύουμε τις 
πρωτεΐνες που εκχυλίσαμε από τα κύτταρα και για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
συγκρίνονται και οι τέσσερις εικόνες.  

Εκτέλεση της συν-διαμόλυνσης: 
ΗΕΚ293 κύτταρα συν-διαμολύνθηκαν με cDNA όπως περιγράφεται στο κεφ.3 ως 
ακολούθως (2,5μg από το κάθε cDNA):  
 
                               
  
 
    Prk5      W W 
 BACE2   BACE2 BACE2 
 
 
 
 W Homer3 
 BACE2 BACE2 
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Το πρώτο και το τελευταίο τρυβλίο, διαμολύνθηκαν εκτός από το cDNA της 
BACE2, και με άδειο φορέα ή με το cDNA άλλης πρωτεΐνης αντίστοιχα (homer). Στα 
αποτελέσματα που θα δώσουν αυτά τα δείγματα δεν περιμένουμε να δούμε 
αλληλεπίδραση. 

Η συν-ανοσοκατακρήμνιση θα γίνει με αντίσωμα ειδικό για τον επίτοπο που έχει 
εισαχθεί στον prk5 και άρα θα φέρει στο ίζημα την BRI. Σημειώνουμε ότι και η 
πρωτεΐνη homer βρίσκεται στον ίδιο φορέα, άρα περιμένουμε να κατακρημνιστεί και 
αυτή. Για να είμαστε σίγουροι ότι η ανοσοκατακρήμνιση οφείλεται στο ειδικό 
αντίσωμα, εισάγουμε άλλους 2 αρνητικούς μάρτυρες.  

Σε ένα από τα τρία τρυβλία με την BRI και BACE2 θα γίνει ανοσοκατακρήμνιση 
με το αντίσωμα αυτό, προεπωασμένο όμως με ένα πεπτίδιο ειδικό για τη θέση 
πρόσδεσης του αντισώματος στον επίτοπο, με αποτέλεσμα το τελευταίο να 
αλληλεπιδρά με το πεπτίδιο και όχι με την πρωτεΐνη που θέλουμε να 
κατακρημνίσουμε. Στον αρνητικό μάρτυρα αυτόν δεν περιμένουμε να δούμε καμία 
πρωτεΐνη στα ανοσοκατακρημνίσματα, ενώ τα δείγματα που προέρχονται κατευθείαν 
από τα εκχυλίσματα στα οποία απλά ελέγχουμε την επιτυχία της διαμόλυνσης και την 
έκφραση του cDNA από τα κύτταρα, αναμένουμε να εμφανίζουν και τις 2 πρωτεΐνες.  

Σε ένα άλλο από τα τρία ίδια τρυβλία με την BRI και την BACE2, για την 
ανοσοκατακρήμνιση προσθέτουμε μόνο ένα αντίσωμα ειδικό για μια άλλη πρωτεΐνη, 
η οποία γνωρίζουμε ότι δεν αλληλεπιδρά με αυτές που μας ενδιαφέρουν και 
εκφράζεται ενδογενώς από τα κύτταρα που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωσή μας, η 
πρωτεΐνη αυτή είναι ο υποδοχέας της τρανσφερίνης. Στον μάρτυρα αυτόν δεν 
περιμένουμε να δούμε καμία πρωτεΐνη από αυτές που μας ενδιαφέρουν, ενώ με 
επώαση της μεμβράνης με αντίσωμα ειδικό για του υποδοχέα της τρανσφερίνης, θα 
τον δούμε να έχει κατακρημνιστεί από το αντίσωμα. Αυτό αποτελεί έναν γενικό 
μάρτυρα για την επιτυχία της ανοσοκατακρήμνισης στις συνθήκες που διατηρήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του πειράματος. 
 
Προετοιμασία πεπτιδίου: 
 Μια μέρα μετά την διαμόλυνση βάζουμε σε ένα σωληνάκι eppendorff 70 μl 
blocking solution with NaN3, 1μl 9b11 και 5μl πεπτιδίου c-myc. Το δ/μα αυτό 
αφήνεται στους 4ο C με ανάδευση ή χωρίς, για μερικές ώρες ή ένα βράδυ. 
 
Λύση κυττάρων (solubilization) και εκχύλιση των πρωτεϊνών τους: 
Η όλη διαδικασία γίνεται σε πάγο και όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3. 
 
Μέτρηση του περιεχομένου των εκχυλισμάτων σε πρωτεΐνη και κατασκευή των 
δειγμάτων στα οποία θα ακολουθήσει απλή ηλεκτροφόρηση και στύπωμα κατά 
Western και εκείνων στα οποία θα προηγηθεί συν-ανοσοκατακρήμνιση.: 
 Η διαδικασία και ο τρόπος υπολογισμού περιγράφηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο. 
 Η ποσότητα πρωτεΐνης στα δείγματα IP ήταν 1500μg. Στα δείγματα που περιείχαν 
BACE2 και prk5, BACΕ2 και W-BRI και BACE2 και homer3 προστέθηκε 1μl 
αντισώματος 9b11 το οποίο είναι μονοκλωνικό και ειδικό για τον επίτοπο myc που 
φέρει όπως προαναφέρθηκε ο φορέας prk5.  
Σε ένα από τα δείγματα με την W-BRI και την BACE2 προστίθεται το προεπωασμένο 
αντίσωμα που κατασκευάστηκε την προηγούμενη 
Στο τελευταίο σωληνάκι με τις δυο πρωτεΐνες που μας ενδιαφέρουν προσθέσαμε ένα 
αντίσωμα ειδικό για τον υποδοχέα της τρανσφερίνης.  
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Πλύσεις των δειγμάτων της συν-ανοσοκατακρήμνισης-IP: 
 Η διαδικασία έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 3. . 

Ηλεκτροφορήσεις: 
 Φτιάξαμε 4 πηκτώματα συγκέντρωσης ακρυλαμίδης 10% σύμφωνα με την 
συνταγή που αναγράφεται στο κεφάλαιο 3.  
 Φορτώνουμε και τα τέσσερα ως εξής: 
 Markers 
Μάρτυρες  
Μοριακού 
βάρους 

Prk5 
BACE2 
 

W 
BACE2 
 

W 
BACE2 
peptide 

W 
BACE2 
Anti-
transferin

Homer3 
BACE2 

 
___ 

+ 
μάρτυρας 

 

 
1ο πήκτωμα: IPmyc WB BACE 2 (εδώ φορτώνουμε δείγματα του IP).  
Όπως προαναφέρθηκε τα δείγματα είχαν 1500μg πρωτεΐνης. Στο πήκτωμα η 
ποσότητα που φορτώθηκε ήταν 45μl. 
Στo gel αυτό αφού μετά τη μεταφορά στην νιτροκυτταρίνη θα γίνει επώαση με 
1ογενές αντίσωμα ενάντια στην BACE2.  
 
2ο πήκτωμα: IPmyc WB myc ( και εδώ φορτώνουμε δείγματα του IP. Τα ίδια με τα 
προηγούμενα αφού πρώτα προσθέσουμε σε αυτά 10μl LSB 1x και τα ξαναβράσουμε) 
η ποσότητα που φορτώθηυκε ήταν 8 μl από το κάθε δείγμα.  
Η επώαση της μεμβράνης αυτής θα γίνει με 1ογενές αντίσωμα ενάντια στην ΒRI. 
 
3ο πήκτωμα: WB BACE 2 (φορτώνουμε δείγματα από το WB) 
 
4ο πήκτωμα: WB myc (δείγματα από το WB) 
Στα δυο τελευταία πηκτώματα φορτώθηκαν 24 μg πρωτεΐνης.  
 
 
 
Στύπωμα κατά Western: 
(βλ. κεφ. 3) Το αποτέλεσμα του πειράματος φαίνεται στην εικόνα 4.1 : 
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 Homer3                                -       -        -        -      +          
 W-BRI                                  -       +       +       +      -

BACE2                                 +      +       +       +      +  
 Αντίσωμα 9b11                    +      +       +       -       + 
 Αντιγονικό πεπτίδιο              -       -       +       -       - 
 Anti transferin-receptor         -      -        -       +       - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Πήκτωμα 1 : 
  IPmycWBBACE2                                                                                    
 
 
  Πήκτωμα 2 : 
  IPmycWBmyc 
  
 
  Πήκτωμα 3: 
  WBBACE2 
 
 
  Πήκτωμα 4 : 
  WBmyc 
 
   Επώαση της 
πρώτης μεμβράνης 
με αντίσωμα ειδικό 
για τον υποδοχέα 
της τρανσφερίνης 

BACE2

BRI
Homer3

IgG 

BACE2

BRI

Homer3 

Anti-
transferin 
receptor 

Εικόνα 4.1 : 
Έλεγχος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πρωτεϊνών BRI-BACE2. 
 
Η κατακρήμνιση της BRI πρωτεΐνης (δεύτερη διαδρομή δεύτερου πηκτώματος) 
συν-κατακρημνίζει και την BACE2 (ίδια διαδρομή πρώτου πηκτώματος). Σε 
κανέναν από τους αρνητικούς μάρτυρες (στις υπόλοιπες διαδρομές) δεν 
παρατηρούμε αντίστοιχη κατακρήμνιση. 
Στα πηκτώματα από τα δείγματα του απλού στυπώματος κατά western φαίνεται 
ότι οι πρωτεΐνες έχουν εκφραστεί σε όλες τις περιπτώσεις. 
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι δυο πρωτεΐνες, αλληλεπιδρούν 
ειδικά. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ BRI ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ BACE2 

  

 Αφού διαπιστώσαμε ότι η BRI φυσικού τύπου αλληλεπιδρά με την BACE2 
θελήσαμε να εξετάσουμε το κατά πόσο και οι μεταλλαγμένες μορφές της πρωτεΐνης 
έχουν την ίδια ικανότητα. Για το σκοπό αυτό έγινε πείραμα συν-
ανοσοκατακρήμνισης. 

Εκτέλεση της συν-διαμόλυνσης: 
 Η συν-διαμόλυνση έγινε με το αντιδραστήριο ESCORT (βλ. κεφ. 3) με συνολικά 
5μg DNA/τρυβλίο ως εξής: 

Prk5 B-BRI W-BRI D-BRI 
BACE2 BACE2 BACE2 BACE2 

   

 
              

 
  
 
 
 
Οι υπόλοιπες διαδικασίες (λύση κυττάρων, υπολογισμός συγκέντρωσης των 
εκχυλισμάτων σε πρωτεΐνη, κατασκευή δειγμάτων μας και πλύσεις των 
δειγμάρων του IP) 
 έγιναν σε συμφωνία με το κεφ.3  
 
 
Ηλεκτροφορήσεις και στύπωμα κατά Western: 
Κατασκευάστηκαν 4 πηκτώματα περιεκτικότητας 10% και φορτώθηκαν κατά τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Markers) 
Μάρτυρες  
Μοριακού 
βάρους 

Prk5 
BACE2 
 

B-BRI 
BACE2 
 

W-BRI 
BACE2 
 

D-BRI 
BACE2 
 
 

 
__ 

 
__ 

+ 
μάρτυρας 
 

 

 
1o πήκτωμα: IPmyc WBBACE2  
Τα δείγματα της ανοσοκατακρήμνισης που κατασκευάσαμε είχαν ποσότητα 
πρωτεΐνης 1400μg. Φορτώσαμε 48μl 

   2,5μg B-BRI 
   2,5μg BACE2 

   2,5μg prk5    1,5μg W-BRI    2,5μg D-BRI 
   1μg prk5    2,5μg BACE2    2,5μg BACE2 
   2,25μg BACE2 
   0,25μg pcDNA3 
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2o πήκτωμα: IPmyc WBmyc 
Φορτώνουμε δείγμα IP όπως και στο προηγούμενο πείραμα 
 
3o πήκτωμα: WB BACE2 
Φορτώθηκαν 48μg πρωτεΐνης από τα δείγματα του WB  
 
4o πήκτωμα: WB myc 
Φορτώθηκαν 24 μg πρωτεΐνης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

 

W-BRI                            -          -          +            - 
D-BRI                             -          -           -            + 
B-BRI                             -          +          -             -  
BACE2                           +         +          +            +   

IPmyc WBBACE2 BACE2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPmyc WBmyc 

WB BACE2 

WB myc 

IgG 

BRI 

BACE2 

BRI 

Εικόνα 4.2 :  
Με την BACE2 αλληλεπιδρούν και οι μεταλλαγμένες μορφές της BRI. 
 
Στο δεύτερο πήκτωμα φαίνεται ότι η κατακρήμνιση της φυσικού τύπου (3η 
διαδρομή) και των μεταλλαγμένων μορφών της BRI (2η και 4η διαδρομή) συν-
κατακρημνίζει και την BACE2. αντίθετα απουσία BRI (1η διαδρομή) δεν 
παρατηρείται συν-κατακρήμνιση. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 3: 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΗΣ BRI ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

 

Γενικά: 
Για να βρεθεί η αλληλουχία της BRI που εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση που 

δείξαμε χρησιμοποιήθηκαν μοριακές κατασκευές της πρωτεΐνης, οι οποίες περιείχαν 
ελλείψεις σε συγκεκριμένα τμήματά της.  
  
 
 
 

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

52

74

Εξωκυττάριος 
χώρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν έφεραν ελλείψεις στο καρβοξυτελικό-
εξωκυττάριο τμήμα της πρωτεΐνης και ήταν οι ονομαζόμενες Δ107, Δ147, Δ187, 
Δ227 από τις οποίες έλλειπαν αντίστοιχα τα αμινοξέα που ακολουθούν μετά από το 
106ο, το 146ο, το 186ο και το 226ο  κατάλοιπο. Όλα τα ελλειπτικά τμήματα ήταν 
εισηγμένα  στον σημασμένο με τον επίτοπο myc φορέα έκφρασης prk5.  

Για να ελεγχθεί ποια περιοχή μπορεί να εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση 
πραγματοποιήσαμε πείραμα συν-ανοσοκατακρήμνισης των ελλειπτικών τμημάτων 
αυτών και της BACE2.  

Εικόνα 4.3  : 
Οι μοριακές κατασκευές της BRI 
Αριστερά φαίνεται η ολοκληρωμένη πρωτεΐνη ενώ στο δεξιό μέρος της εικόνας 
απεικονίζονται τα ελλειπτικά τμήματα. Χρησιμοποιήθηκαν 4 τμήματα που φέρουν 
ελλείψεις στο εξωκυττάριο μέρος της πρωτεΐνης (Δ107, Δ147, Δ187, Δ227) και 1 με 
έλλειψη στο ενδοκυττάριο μέρος της (P46). 

1

266

46

111

226

6

146

106

266

18

BRI 
P46 

Δ187 Δ227 Δ107 Δ147 
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Εκτέλεση συν-διαμόλυνσης: 
 Έγινε με το αντιδραστήριο ESCORT όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «υλικά και 
μέθοδοι». Τα τρυβλία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαμέτρου 100mm και το DNA 
που διαμολύναμε σε καθένα από αυτά ήταν 5μg. 

 

W-BRI     107    147    187    227 
BACE2  BACE2  BACE2  BACE2  BACE2  

  
 
   2,5μg W-BRI           2,5μg 107          2,5μg 147           2,5μg 187          2,5μg 227 
   2,5μg BACE2       2,5μg BACE2    2,5μg BACE2   2,5μg BACE2  2,5μgBACE2 

λύση κυττάρων 
υπολογισμός συγκέντρωσης των εκχυλισμάτων σε πρωτεΐνη και κατασκευή 
δειγμάτων μας 
προσθήκη αντισώματος για την συν-ανοσοκατακρήμνιση IP 
πλύσεις των δειγμάτων του IP 
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες έγιναν όπως περιγράφεται στο κεφ.3 

 
Ηλεκτροφορήσεις και στύπωμα κατά Western: 
 Τα πηκτώματα που κατασκευάσαμε ήταν 4. Τα δείγματα στα οποία θα 
ακολουθήσει ανίχνευση ως προς την πρωτεΐνη BRI ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα 
συγκέντρωσης σε πολύ-ακρυλαμίδη 12%. Εκείνα στα οποία θα γίνει ανίχνευση για 
την πρωτεΐνη BACE2, σε πήκτωμα συγκέντρωσης 10%. 
 Και στα τέσσερα πηκτώματα τα δείγματα ηλεκτροφορήθηκαν με την ακόλουθη 
σειρά: 
(Markers) 
Μάρτυρες  
Μοριακού 
βάρους 

 
W-BRI 
 

 
  107 
 

 
   147 
 

 
  187 
  

 
 227 

 
__ 
 

 
      + 
μάρτυρας 
 

 

 
1o πήκτωμα: IPmyc WBBACE2 (εδώ ηλεκτροφορείται δείγμα από ΙP όπως και στα 
προηγούμενα πειράματα. Σημειώνεται ότι το IP έγινε με ποσότητα πρωτεΐνης 
1200μg) 
2o πήκτωμα: IPmyc WBmyc 
3o πήκτωμα: WB BACE2 (εδώ ηλεκτροφορείται δείγμα από WB) 
Φορτώνουμε 35 μg από τα δείγματα 
4o πήκτωμα: WB myc  
φορτώνουμε 26 μg από τα δείγματα. 
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                                                    +     +       +     + BACE2 

control Δ107 Δ187 
W Δ147 Δ227 

IPmyc WBBACE2 
BACE2 

 IgG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το αποτέλεσμα αυτό φάνηκε ότι κανένα από τα κομμάτια που είχαν 
συμπεριληφθεί στο πείραμα αυτό δεν επηρέασε την αλληλεπίδραση και άρα 
μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η εξωκυττάρια περιοχή της BRI μετά από 
το 106ο αμινοξικό κατάλοιπο, δε συμμετέχει στην εν λόγω αλληλεπίδραση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPmyc WBmyc 

WB BACE2 

WBmyc 

BRI 
species 

BACE2 

BRI 
species 

Εικόνα 4.4 : 
Η εξωκυττάρια περιοχή της BRI δε φαίνεται να εμπλέκεται στην 
αλληλεπίδραση 
 
Παρατηρούμε ότι κατακρήμνιση όλων των ελλείψεων της BRI που 
χρησιμοποιήσαμε εδώ (2ο πήκτωμα), συν-κατακρημνίζει και την BACE2 
(1ο πήκτωμα). Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε η BRI φυσικού 
τύπου (1η διαδρομή). 

IgG 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 4: 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ BRI ΣΤΟΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ APP ΑΠΟ ΤΗΝ BACE2 

 

Γενικά : 
 Λαμβάνοντας υπόψιν το αποτέλεσμα του πρώτου μας πειράματος, που 
υποδεικνύει ότι οι πρωτεΐνες  BRI και BACE2 αλληλεπιδρούν ειδικά, κρίθηκε 
σκόπιμο να μελετηθεί η τυχόν επιρροή που θα επιφέρει αυτή η αλληλεπίδραση στη 
λειτουργία του ενζύμου BACE2 πάνω στην APP. 
 Για τον σκοπό αυτό συνδιαμολύνθηκαν οι πρωτεΐνες BACE2, APP, και BRI 
φυσικού τύπου σε κύτταρα 293 και ελέγχθηκαν τυχόν διαφοροποιήσεις στα 
μεταβολικά προϊόντα της APP. Πιο συγκεκριμένα έγινε σύγκριση των παραγομένων 
από την APP CTFβ και CTFα, sAPPα και β παρουσία των BRI και BACE2 και 
απουσία αυτών. Παράλληλα έγινε συν-ανοσοκατακρήμνιση των BRI και APP (οι 
οποίες έχει δειχθεί βιβλιογραφικά ότι αλληλεπιδρούν, όπως προαναφέρθηκε στο 
κεφ.2) για να δούμε αν η αναμενόμενη αλληλεπίδραση διακόπτεται από την παρουσία 
της BACE2. 
 
Εκτέλεση της συνδιαμόλυνσης 
 Χρησιμοποιήθηκαν 6 τρυβλία διαμέτρου 100mm στα οποία έγινε διαμόλυνση με 
το αντιδραστήριο escort και με 6μg DNA ανά τρυβλίο. 
 
 
 
 Prk5 Prk5 W 

PcDNA3
APP 

PcDNA3
APP 

PcDNA3 

 
 
 
 2μg prk5 2μg prk5 2μg W 
 2μg pcDNA3 2μg pcDNA3 4μg pcDNA3 
 2μg APP 2μg APP 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  

Prk5 W Prk5 
BACE2
APP 

BACE2
APP 

BACE1
APP 

 
 
 2μg prk5 2μg W 2μg prk5 
 2μg BACE2 2μg BACE2 2μg BACE1 
 2μg APP 2μg APP 2μg APP 
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Λύση κυττάρων, εκχύλιση των πρωτεϊνών, υπολογισμός της ποσότητάς τους στο 
εκχύλισμα και κατασκευή των δειγμάτων: 

 Όλες οι διαδικασίες γίνονται όπως περιγράφεται στο 3ο κεφάλαιο με μόνη 
διαφορά το γεγονός ότι συλλέξαμε και το θρεπτικό μέσο των κυττάρων για να γίνει 
ανίχνευση σε αυτό των εκκρινόμενων τμημάτων της APP (sAPPα και β). 

 
Ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων 
Έγινε  ως ακολούθως 
 
(Markers) 
Μάρτυρες  
Μοριακού 
βάρους 

 
Prk5 

PcDNA3 
 
 

 
  APP 

 
   W 
APP 

 

 
BACE2

APP 
  

 
W 

BACE2
APP 

 
Prk5 

BACE2 
APP 

 

 
 __ 
 

 
 

  
Πήκτωμα 1 : IP R1 WBmyc (10% πήκτωμα) (θα ηλεκτροφορηθούν δείγματα IP με 
ποσότητα πρωτεΐνης 1400μg) Η κατακρήμνιση εδώ γίνεται με αντίσωμα ειδικό για 
την APP και θα ανιχνευτεί στο ίζημα η BRI. 
 
Πήκτωμα 2 : IP R1 WB R1 (περιεκτικότητας 10%) 
Από το ίδιο δείγμα της ανοσοκατακρήμνισης φορτώνονται 6μl και ακολουθεί 
ανίχνευση για την APP 
 
Πήκτωμα 3 : WBmyc (περιεκτικότητας 10%) 
Εδώ θα γίνει ανίχνευση για την BRI 
 
Πήκτωμα 4 : WB R1 (περιεκτικότητας 18%) 
Εδώ θα γίνει ανίχνευση για την APP. Το πήκτωμα έχει μεγάλη περιεκτικότητα για να 
γίνουν διακριτά τα μεμβρανοσυνδεόμενα τμήματα της APP που προκύπτουν μετά 
από πρωτεόλυσή της από τις εκκριτάσες. (τα CTFα και β).  
 
Πήκτωμα 5 : WB 6e10 (περιεκτικότητας 10%) 
Εδώ φορτώνουμε δείγμα από το θρεπτικό μέσο των κυττάρων και ανιχνεύουμε την 
παρουσία του εκκρινόμενου τμήματος sAPPα. 
 
Πήκτωμα 6 : WB 192 (περιεκτικότητας 10%) 
Κι εδώ φορτώνεται δείγμα από το μέσο καλλιέργειας των κυττάρων και γίνεται 
ανίχνευση για την παρουσία του τμήματος sAPPβ.   
 
Πήκτωμα 7 : WB BACE2 (περιεκτικότητας 10%) 
Εδώ θα γίνει ανίχνευση για την BACE2 
 

 Από τα δείγματα του WB φορτώθηκαν 40 μg πρωτεΐνης ενώ από εκείνα του 
καλλιεργητικού μέσου 50 μL. 

 
 
Τα αποτελέσματα του πειράματος παρουσιάζονται στην εικόνα  4.5    
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BACE2              -        -       -      +       +       -  
BRI                    -        -       +      -       +       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BACE1              -        -        -      -        -      + 
APP                   -        +       +     +       +      + 

IP R1 WB myc 

IP R1 WB R1 

WB myc 

WB R1 

WB 6e10 

WB 192 

BRI 

APP 

BRI 

APP 

CTFδ ? 
CTFβ 
CTFα 

sAPPα 

sAPPβ 

WB BACE2 BACE2 

Εικόνα 4.5 :  
Η BRI φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό της APP από την BACE2. 
 
Στο πήκτωμα 4 φαίνονται τα CTFs τμήματα που προκύπτουν από την APP 
μετά τη δράση των α και β εκκριτασών. Παρατρηρούμε ότι η παρουσία της 
BRI μειώνει το παραγόμενο από την ΒACE2 (και την ενδογενή α-εκκριτάση) 
CTFα (5η διαδρομή).  
Στο 5ο πήκτωμα (5η διαδρομή) παρατηρούμε και μια ελαφριά μείωση στο 
εκκρινόμενο από την BACE2 sAPPα η οποία βέβαια είναι κατά πολύ 
μικρότερη από αυτήν που επιφέρει η BRI απουσία της ΒACE2 (3η διαδρομή). 
Στο 6ο πήκτωμα φαίνεται ότι το sAPPβ που εκκρίνει η BACE2 στην 4η 
διαδρομή (σημαντικά λιγότερο από το εκκρινόμενο παρουσία της BACE1) δεν 
υπάρχει παρουσία και της BRI στα κύτταρα. 
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η αλληλεπίδραση BRI-APP (5η 
διαδρομή 1ου πηκτώματος) δεν διακόπτεται παρουσία της BACE2. 
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 Από το πείραμα αυτό παρατηρούμε την επίδραση που έχει η BRI2 στον 
μεταβολισμό της APP απουσία και παρουσία της BACE2 :  
 Ξεκινώντας από τα 2 πρώτα πηκτώματα φαίνεται ότι οι BRI και APP 
αλληλεπιδρούν είτε παρουσία είτε απουσία της BACE2.  
 Στο 3ο, 4ο  (πάνω ζώνη), και στο 7ο πήκτωμα φαίνεται ότι οι πρωτεΐνες που 
έχουμε διαμολύνει στα κύτταρα έχουν εκφραστεί κανονικά.  
 Όσον αφορά την επίδραση της BRI στα μεμβρανοσυνδεόμενα τμήματα της 
APP (4ο πήκτωμα, κάτω ζώνες) φαίνεται ότι παρουσία της BRI (3η διαδρομή) 
μειώνεται η δράση της α-εκκριτάσης (υπάρχει ενδογενώς στα κύτταρα), αφού 
μειώνεται η ποσότητα του CTFα (C83) και προωθείται ένα άλλο κόψιμο της APP 
αφού εμφανίζεται μια ζώνη με υψηλότερη ηλεκτροφορητική θέση από εκείνη του 
CTFβ (ή C99-διαδρομή 6).  
Παρουσία της BACE2 (4η διαδρομή) έχω παραγωγή του CTFα, και λόγω των 
ενδογενών επιπέδων της α-εκκριτάσης αλλά και αφού η BACE2 κόβει κυρίως μετά 
το 19ο αμινοξύ του Aβ και άρα 3 αμινοξέα μετά τη θέση δράσης της α-εκκριτάσης, με 
αποτέλεσμα οι δυο ζώνες να μην ξεχωρίζουν. Παρουσία της BRI η δράση της 
BACE2 φαίνεται να αναστέλλεται (5η διαδρομή). 
 Τα συμπεράσματα αυτά ενισχύονται και από τα πηκτώματα 5 και 6. Στο 5ο 
φαίνεται το εκκρινόμενο από την α-εκκριτάση τμήμα sAPPα. Παρουσία της BRI 
μειώνεται η ποσότητά του (3η διαδρομή σε σχέση με την 2η) και άρα βλέπουμε κι 
εδώ αναστολή της α-εκκριτάσης. Παρουσία της BACE2 (4η διαδρομή) παρατηρούμε 
προφανώς το τμήμα που προκύπτει μετά από κόψιμο της APP μετά το 19ο αμινοξύ 
του Αβ και δεν ξεχωρίζει από το sAPPα.  Η BRI στην 5η διαδρομή του πηκτώματος 
φαίνεται να αναστέλλει τα ένζυμα, αλλά η ποσότητά της προφανώς δεν επαρκεί για 
να προκαλέσει πλήρη αναστολή της επεξεργασίας της APP και από την α-εκκριτάση 
και από την BACE2, γι’ αυτό έχουμε μικρότερη μείωση του τμήματός μας στη 
διαδρομή αυτή σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση στην 3η. 
 Το αντίσωμα το ειδικό για την αναγνώριση του sAPPβ τμήματος που 
αποκόπτεται από την APP μετά τη δράση της β-εκκριτάσης, φανερώνει στο 6ο 
πήκτωμα ότι η BACE2 πρωτεολύει και στην κατεξοχήν θέση β- πρωτεόλυσης (4η 
διαδρομή). Η δράση της φαίνεται καθαρά να αναστέλλεται από την BRI (5η 
διαδρομή) γεγονός που ενισχύει τις υποθέσεις που είχαμε κάνει παρατηρώντας τα 
προηγούμενα πηκτώματα. Η ποσότητα του sAPPβ που παράγεται από την BACE2 
βέβαια, είναι κατά πολύ μικρότερη από εκείνη που προκύπτει από τη δράση της κατ’ 
εξοχήν β-εκκριτάσης, BACE1 (6η διαδρομή).   
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5.ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  
  
 Από το τελευταίο πείραμα φαίνεται ότι η BACE2 πρωτεολύει την APP και 
στη β-θέση πρωτεόλυσης γεγονός που καταδεικνύεται από την ύπαρξη του sAPPβ  
τμήματος στο καλλιεργητικό μέσο των κυττάρων. Η απουσία του αντίστοιχου 
μεμβρανοσυνδεόμενου  CTFβ στο κυτταρικό εκχύλισμα, ερμηνεύεται από την 
ικανότητα δράσης της BACE2 μέσα στην αλληλουχία του Aβ πεπτιδίου (και άρα από 
την αποικοδόμηση του CTFβ). Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την 
μέχρι τώρα βιβλιογραφία που αφορά τη διπλή δράση του ενζύμου αυτού στην 
αποικοδόμηση της APP.  
 Η δράση της BRI2 φαίνεται να είναι ανασταλτική τόσο όσον αφορά την α-
εκκριτάση, όσο και την BACE2. Όσον αφορά την πρώτη, το αποτέλεσμα αυτό 
επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες μελέτες μας (Fotinopoulou et.al.,2005), ενώ 
για την BACE2 μέχρι τώρα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία.  
 Η αναστολή του ενζύμου από την BRI πιθανά συμβαίνει μέσω της 
αλληλεπίδρασης των δυο πρωτεϊνών που φάνηκε από το πρώτο μας πείραμα. Για την 
αλληλεπίδραση αυτή φαίνεται να είναι απαραίτητη η περιοχή της BRI που περιέχει τα 
πρώτα 106 αμινοξέα του μορίου. Χρειάζεται βέβαια να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η 
ακριβής περιοχή αλληλεπίδρασης με μελλοντικά πειράματα. 

 Για το αποτέλεσμα που θα επιφέρει η αναστολή της BACE2 στον 
μεταβολισμό της APP και την έκκριση του Αβ θα χρειαζόταν ακόμα να γίνουν 
διάφορα πειράματα, όπως η επανάληψη του τελευταίου πειράματος με τη χρήση 
κάποιου αναστολέα της α-εκκριτάσης έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
για το βαθμό αναστολής της BACE2 ως προς την παραγωγή του sAPPα, καθώς 
επίσης και μια μέτρηση των επιπέδων του παραγόμενου Αβ παρουσία της BACE2 και 
της BRI.  

Τα αποτελέσματα αυτά δε φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αρχική μας 
υπόθεση, ότι δηλαδή η μείωση του παραγόμενου Αβ παρουσία της BRI οφείλεται σε 
τροποποίηση της δράσης του ενζύμου BACE2 από την BRI. Στην περίπτωση αυτή θα 
περιμέναμε αύξηση της δραστικότητας της BACE2, ενώ τα πειράματά μας 
φανερώνουν μείωση αυτής. Με βάση αυτό, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η 
μείωση της έκκρισης Αβ από κύτταρα που συνεκφράζουν APP και BRI συμβαίνει 
λόγω τροποποίησης της δράσης κάποιας άλλης εκκριτάσης (αναστολή της γ-
εκκριτάσης για παράδειγμα). Εναλλακτικά, η BRI θα μπορούσε να μην επιδρά στη 
δραστικότητα κάποιας εκκριτάσης, αλλά να παρεμποδίζει το υπόστρωμα (APP) να 
έρθει σε σύνδεση με τις εκκριτάσες και να μεταβολιστεί, κρατώντας το ίσως σε 
κάποιο υποκυτταρικό διαμέρισμα στο οποίο οι εκείνες δεν εντοπίζονται.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι παρόλο που οι πρωτεΐνες BRI2 και 
BACE2 βρέθηκαν να αλληλεπιδρούν, η αλληλεπίδραση αυτή δε φαίνεται να ενισχύει 
τη δράση του ενζύμου BACE2 πάνω στην APP. Από τα πειράματά μας φάνηκε 
ακριβώς το αντίθετο, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να διατυπώσουμε ακόμα κάποια 
σαφή υπόθεση για τον φυσιολογικό ρόλο της αλληλεπίδρασης αυτής στην νόσο 
Alzheimer.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι θα χρειαστούν ακόμα πολλές σειρές 
πειραμάτων για να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίον η BRI μειώνει την ποσότητα 
του εκκρινόμενου Αβ. Όταν θα γίνει αυτό θα ανοίξουν νέοι δρόμοι για την 
καταπολέμηση της νόσου, εστιάζοντας πλέον όχι σε πρωτεΐνες που συμμετέχουν στον 
μεταβολισμό της APP, αλλά σε άλλες που ασκούν ρύθμιση σε αυτόν, όπως η BRI.   
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