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1.Εισαγωγή 
  Ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος είναι ένας πολύ καλά συντηρημένος 

κυτταρικός μηχανισμός κατά τον οποίο τα ευκαρυωτικά κύτταρα πεθαίνουν 

ακολουθώντας συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια και αποκτώντας συγκεκριμένα 

κυτταρικά χαρακτηριστικά. Ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος είναι τις 

περισσότερες φορές συνυφασμένος με την απόπτωση. Η απότπωση είναι ο πιο 

συχνός τύπος προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (Glucksmann P.D.,1951) και 

έχει αναγνωρισθεί ως μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για την σωστή 

διεκπεραίωση της ανάπτυξης των οργανισμών. Η σπουδαιότητα της απόπτωσης 

έγκειται στο πρωταρχικό ρόλο που παίζει στη διαμόρφωση του νευρικού συστήματος 

και συγκεκριμένα στον τελικό αριθμό νευρικών κυττάρων (και γλοιακών κυττάρων) 

που το αποτελούν. Περαιτέρω έρευνες θέλουν την απόπτωση να είναι υπεύθυνη και 

για την απώλεια νευρώνων κατά τη φυσιολογική διαδικασία ωρίμανσης των 

οργανισμών (Taglialatela et al., 1996). 

   Ύστερα από χρόνια ερευνών είναι πλέον αποδεκτό, πως σχεδόν όλοι οι τύποι 

νευρώνων παράγονται σε περίσσεια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και περίπου οι 

μισοί νευρώνες από αυτούς πεθαίνουν πολύ πριν την ολοκλήρωση της δημιουργίας 

του ΚΝΣ. Ο μεγάλος αριθμός των νευρώνων που δημιουργούνται, μειώνεται 

σημαντικά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους της ανάπτυξης, κυρίως μέσω της 

ενεργοποίησης του αποπτωτικού μηχανισμού, προξενώντας έτσι τη διαδικασία του 

φυσιολογικού νευρωνικού θανάτου. Με βάση τη νευροτροφική θεωρία που έχει 

καθιερωθεί, οι νευρώνες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ανταγωνίζονται για την 

απόκτηση  νευροτροφικών παραγόντων που εκκρίνονται σε περιορισμένη ποσότητα 

από τα κύτταρα-στόχους (Levi-Montalcini R et al.,1987). Τα κύτταρα που επιβιώνουν 

είναι αυτά που δημιουργούν συνάψεις με τα σωστά κύτταρα-στόχους και έτσι 

μπορούν να λαμβάνουν τους νευροτροφικούς παράγοντες που αυτά εκκρίνουν. 

Αντίθετα, όσοι νευρώνες δεν σχηματίζουν τις κατάλληλες συνάψεις δεν λαμβάνουν 

νευροτροφικούς παράγοντες και τελικά πεθαίνουν. Αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο 

του νευρωνικού κυτταρικού θανάτου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης  πιστεύεται ότι 

έχει προστατευτικό χαρακτήρα και στοχεύει στη διασφάλιση των σωστών συνδέσεων 

μεταξύ των νευρώνων και των κυττάρων-στόχων τους (Hamburger V et al., 1949).Σε 

πολλές περιοχές του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του αμφιβληστροειδούς και 

της παρεγκεφαλίδας, φαίνεται ότι o φυσιολογικός νευρωνικός θάνατος συμβαίνει σε 
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δύο περιόδους :1. στη πρώιμη φάση της νευρογένεσης, όπου δεν φαίνεται να έχει 

σχέση με τη δημιουργία συνάψεων και την έκκριση νευροτροφικών παράγοντων , 2. 

σε νέους μεταμιτωτικούς νευρώνες καθώς αυτοί προσπαθούν να σχηματίσουν 

συνάψεις. Και στις δύο φάσεις ο νευρωνικός θάνατος είναι κυρίως αποπτωτικός 

(Βähr M.,2000). 

   

1.1.Μηχανισμοί κυτταρικού θανάτου 

 

a. Φυσιολογικό κύτταρο b.αυτοφαγικό c. 
αποπτωτικό d. νεκρωτικό{Edinger, 2004 }

Ύστερα από μελέτες σε διάφορους 

εμβρυικούς ιστούς προτάθηκε ότι υπάρχουν 

τρεις κύριοι τύποι κυτταρικού θανάτου 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης σε σχέση 

με το ρόλο των λυσοσωμάτων στην 

καταστροφή του κυττάρου (Schweichel and 

Merker, 1973). Ο κυτταρικός θάνατος 

τύπου Ι συμβαίνει χωρίς καμία 

ενεργοποίηση ενδογενών λυσωσομάτων, 

παρόλα αυτά τα κύτταρα 

φαγοκυτταρώνονται και διαλύονται 

δευτερογενώς από τα λυσοσώματα  μακροφάγων ή γειτονικών τους κυττάρων. Η 

διαδικασία αυτή έχει ονομαστεί και ετεροφαγωκύττωση. Στον κυτταρικό θάνατο 

τύπου ΙΙ (αυτοφαγοκύττωση) τα κύτταρα καταστρέφονται από τη ενεργοποίηση των 

δικών τους λυσωσομάτων. Στον τρίτο τύπο δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ανάμειξη 

λυσοσωματικών ενζύμων. Τα χαρακτηριστικά του τύπου Ι θανάτου αναποκρίνονται 

στην απόπτωση, του τύπου ΙΙ στην αυτοφαγία και του τύπου ΙΙΙ στη νέκρωση.  

 

1.1.1.Απόπτωση 

Η απόπτωση είναι μια ενεργητική διαδικασία κυτταρικής αυτοκαταστροφής. Ένά 

κύτταρο σε απόπτωση έχει συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το 

κύτταρο συρρικνώνεται, η χρωματίνη του πυρήνα ομαδοποιείται και 

κατακερματίζεται σε κομμάτια των 300-700bp, ενώ η κυτταρική μεμβράνη, τα 

μιτοχόνδρια και τα υπόλοιπα οργανίδια του κυττάρου παραμένουν άθικτα. Ορισμένες 

φορές τα ριβοσώματα μπορεί να ξεκολλήσουν από το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο 
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και να σχηματίσουν πολυσώματα, τα οποία στη συνέχεια εξαφανίζονται. Καθώς η 

απόπτωση συνεχίζεται το κύτταρο χωρίζεται σε  αποπτωτικά σωμάτια, όπου το κάθε 

ένα περιέχει συμπυκνωμένη χρωμάτινη και καλά διατηρημένα κυτταρικά οργανίδια. 

Τα αποπτωτικά σωμάτια τελικά φαγοκυτταρώνονται από μακροφάγα ή από γειτονικά 

κύτταρα και αποδιατάσσονται μέσα σε ετεροφαγωσώματα. Η φαγοκυττάρωση των 

αποπτωτικών κυττάρων γίνεται πριν την καταστροφή και λύση της κυτταρικής 

μεμβράνης με αποτέλεσμα να μην διαχέεται το ενδοκυτταρικό περιεχόμενο στο 

περιβάλλοντα ιστό και να μην προκαλείται φλεγμονώδης αντίδραση. Η απόπτωση 

λοιπόν είναι μια φυσιολογική διαδικασία ελεγχόμενης κυτταρικής καταστροφής που 

προϋποθέτει ενέργεια, για αυτό και βασικό χαρακτηριστικό της είναι η διατήρηση 

των μιτοχονδρίων (Kerr et al.,1972 & Lossi et al, 2003). 

 

1.1.2. Νέκρωση 

Η νέκρωση πραγματεύεται το θάνατο μιας ομάδας κυττάρων ύστερα από 

τραυματισμό, ασθένεια ή κάποια παθολογική κατάσταση, προκαλούμενη από ένα ή 

περισσότερους εξωγενείς παράγοντες που οδηγούν στον μη φυσιολογικό κυτταρικό 

θάνατο. Η νέκρωση απαρτίζεται από δύο στάδια, το πρώτο είναι ο θάνατος του 

κυττάρου, δηλαδή η μη αντιστρέψιμη αλλαγή του κυτταρικού μηχανισμού ώστε 

αυτός να μη μπορεί να διατηρήσεί την ομοιόσταση του και το δεύτερο στάδιο είναι η 

μετέπειτα εκφύλιση του νεκρού κυττάρου (Clarke, 1990). Γενικά η νέκρωση έχει να 

κάνει με το θάνατο ενός μεγάλου αριθμού παρακείμενων κυττάρων εξαιτίας μιας 

φλεγμονώδους αντίδρασης. Στα μη αντιστρεπτά τραυματισμένα κύτταρα, τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της νέκρωσης είναι η συσσωμάτωση και τελικά 

εξαφάνιση της χρωματίνης, η εκτενής καταστροφή μιτοχονδρίων και η ραγδαία 

ιοντική πτώση, που οδηγεί σε διαταραχή της ενδοκυτταρικής ιοντικής ομοιόστασης, 

με αποτέλεσμα την καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης. Η λύση της κυτταρικής 

μεμβράνης σηματοδοτεί την διάχυση του ενδοκυτταρικού περιεχομένου στον 

περιβάλλοντα ιστό που έχει σαν αποτέλεσμα τη πυροδότηση του μηχανισμού 

φλεγμονής και τη καταστροφή των γειτονικών κυττάρων. Τα υπολείμματα των 

νεκρών κυττάρων από την φλεγμονή απομακρύνονται μέσω του συστήματος 

φαγοκύτωσης.   

 

1.1.3.Αυτοφαγία 

Πέρα από την απόπτωση και την νέκρωση υπάρχει και άλλη μια μορφή κυτταρικού 
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θανάτου, η αυτοφαγία.  Με τον όρο αυτοφαγία αναφερόμαστε στον κυτταρικό 

θάνατο όπου το κυτταρόπλασμα καταστρέφεται από τα λυσοσώματα πολύ πριν 

γίνουν εμφανείς  οποιεσδήποτε αλλοιώσεις στο πυρήνα του κυττάρου. Το πιο βασικό 

χαρακτηριστικό της αυτοφαγίας είναι η δημιουργία μεγάλων αυτοφαγοσωμάτων στο 

κυτταρόπλασμα. Τα κύτταρα που έχουν υποστεί αυτοφαγία, εμφανίζουν πολλά από 

τα γνωστά χαρακτηριστικά της απόπτωσης, η διαφορά όμως με την απόπτωση είναι 

ότι τα χαρακτηριστικά αυτά εμφανίζονται αισθητά καθυστερημένα. Στην αυτοφαγία, 

η κυτταρική αποδιάταξη είναι εμφανής πολύ πριν τη συρρίκνωση του πυρήνα. 

Συγκεκριμένα, όταν έχουν καταστραφεί περίπου τα ¾ του κυτταροπλάσματος, η 

χρωματίνη τότε ξεκινά να συμπυκνώνεται και να κατακερματίζεται. Τέλος, τα 

υπολείμματα των κυττάρων φαγοκυτταρώνονται όπως γίνεται κλασσικά στην 

απόπτωση (Zakeri and Lockshin,2002).    

 
 
1.2.Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί της απόπτωσης 

 
1.2.1.Ο μηχανισμός και η ρύθμιση της απόπτωσης στο C.elegans 

Οι σημερινές μας γνώσεις πάνω στην ρύθμιση των γονιδίων κατά τη διάρκεια της 

απόπτωσης στα νευρικά κύτταρα (αλλά και σε άλλους τύπους κυττάρων) προέρχονται 

κυρίως από μελέτες στο νηματώδη οργανισμό C.elegans. Κατα τη διάρκεια της 

ανάπτυξης τα 131 από τα 1090 σωματικά κύτταρα του C.elegans, υφίστανται 

προγραμματισμένο αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. Υπεύθυνοι για τη τέλεση του 

αποπτωτικού θανάτου στο νηματώδη είναι τέσσερα γονίδια, τα ced-3, ced-4, ced-9 

και egl-1 (Hengartner, 1997). Γενετικές μελέτες σε μεταλλαγμένα ζώα έδειξαν ότι τα 

ced-3 και ced-4 γονίδια είναι και τα δύο υπεύθυνα για το θάνατο του κυττάρου, ενώ 

το ced-9 είναι παράγοντας επιβίωσης που εμποδίζει τη δράση των ced-3 και ced-4 

(Hengartner et al.,1992) . Η CED-4 πρωτεΐνη δεν επάγει άμεσα το θάνατο των 

κυττάρων, αλλά αποτελεί το μόριο το οποίο ρυθμίζει την ενεργοποίηση του βασικού 

εκτελεστή θανάτου, μέσω της πρόσδεσης του σε αυτό. Ο βασικός εκτελεστή θανάτου 

είναι η CED-3 πρωτεΐνη. Επιπλέον γενετικές μελέτες στο C.elegans έδειξαν ότι το 

ced-4 δρα πρώιμα του ced-3 και πως η δράση του πρώτου ρυθμίζεται από το ced-9 

(Shaham and Horvitz, 1996). Η CED-9 πρωτεΐνη δρα ως παράγοντας επιβίωσης που 

αποτρέπει την ενεργοποίηση του θανατικού μονοπατιού μέσω της αλληλεπίδρασης 

της με τη CED-4 πρωτεΐνη. Ένα νεότερο μέλος της οικογένειας του αποπτωτικού 
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μονοπατιού θανάτου είναι η EGL-1 πρωτεΐνη (Liu and Hengartner, 1999). Η απώλεια 

της λειτουργίας του egl-1 γονιδίου έχει σαν αποτέλεσμα την επιβίωση όλων των 

κυττάρων που κανονικά θα πέθαιναν από απόπτωση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η 

EGL-1  επάγει την απόπτωση με τη πρόσδεση της στην CED-9 και την αναστολή της 

προστατευτικής της δράσης. Οπότε η CED-4 απελευθερώνεται από το CED-9/Ced-4 

σύμπλεγμα και με τη σειρά της ενεργοποιεί την CED-3, το βασικό εκτελεστή της 

απόπτωσης. (Conradt and Horvitz, 1998). 

 

1.2.2 Κασπάσες και προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 

Στα σπονδυλωτά τα ομόλογα μόρια του Ced-3 είναι οι κασπάσες. Οι κασπάσες είναι 

πρωτεολυτικά ένζυμα που φέρουν κυστεΐνη στο καταλυτικό τους κέντρο. Καθώς 

εξελίσσεται το αποπτωτικό μονοπάτι, οι κασπάσες ενεργοποιούνται και κατατέμνουν 

πρωτεΐνες-υποστρώματα σε 

κατάλοιπα ασπαρτικού οξέος 

προωθώντας έτσι το κύτταρο 

να αποκτήσει τα κλασσικά 

αποπτωτικά χαρακτηριστικά 

(Degterev et al., 2003). Μέχρι 

σήμερα, έχουν αναγνωριστεί 14 

κασπάσες. 

Κάθε κασπάση αρχικά 

συντίθενται ως ζυμογόνο και 

χρειάζεται πρωτεολυτική 

διάσπαση σε συγκεκριμένα σημεία για να σχηματιστεί το ενεργό ένζυμο ( Stennicke 

and Salvesen, 1999). Οι κασπάσες που ενεργοποιούνται αρχικά, επάγουν στη 

συνέχεια με πρωτεόλυση την ενεργοποίηση άλλων κασπασών, ξεκινώντας έτσι ένα 

μονοπάτι που οδηγεί στην τέλεση της απόπτωσης.    

  Οι κασπάσες διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 1. τις κασπάσες «ενεργοποιούς» 

(κασπάση 2,8,9&10), τις κασπάσες «τελικούς εκτελεστές» (κασπάση (3,6&7) και 

αυτές που παίρνουν μέρος σε φλεγμονώδη μονοπάτια (κασπάση 1,4,5,11,12,13,14). 

Οι  κασπάσες «ενεργοποιοί» έχουν μεγάλες αμινοτελικές προ-περιοχές και 

ενεργοποιούνται στα πρώιμα στάδια του αποπτωτικού μονοπατιού για να 

μεταβιβάσουν θανατικά σήματα ενεργοποιώντας τους «τελικούς εκτελεστές». Οι 

τελικοί εκτελεστές έχουν μικρή αμινοτελική προ-περιοχή και πρωτεολύουν 
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σημαντικές πρωτεΐνες για την επιβίωση του κυττάρου, εξ’ ου και η ονομασία τους 

(Stefanis L.,2005) 

  Ανάλογα με τα προ-αποπτωτικά ερεθίσματα ενεργοποιούνται και διαφορετικά 

μονοπάτια κασπασών. Για παράδειγμα οι κασπάσες 3, 6 και 8 εμπλέκονται στο 

Fas/TNF-μεσολαβούμενο θανατικό μονοπάτι, ενώ οι κασπάσες 9 και 3 μαζί με τον 

παραγοντα ενεργοποίησης πρωτεασών της απόπτωσης (Apaf-1) και το κυτόχρωμα c 

παίρνουν μέρος στο μιτοχονδριακό μονοπάτι θανάτου (Zimmermann et al.,2001).  

 

1.2.3 Βιοχημικά μονοπάτια της απόπτωσης 

1.2.3.1 Μιτοχονδριακό μονοπάτι 

Στο μιτοχονδριακό μονοπάτι η προκασπάση 9 

προσεταιρίζεται σε ένα μεγάλο πρωτεϊνικό σύμπλεγμα (~ 

1MDa) στο κυτταρόπλασμα που ονομάζεται αποπτώσωμα. 

Το σύμπλεγμα αυτό εκτός από την κασπάση 9 

συμπεριλαμβάνει το Apaf-1 (ομόλογο του CED-4), το 

μιτοχονδριακό κυτόχρωμα c και dATP (Degterev et 

al.,2003). Το κυτόχρωμα c μετά την απελευθέρωσή του 

από τα μιτοχόνδρια προσδένεται στο Apaf-1. Η πρόσδεση 

αυτή προκαλεί στο Apaf-1 αλλαγές στη δομή του, 

οδηγώντας το σε πολυμερισμό και στη πρόσδεση του με τη 

προκασπάση 9.  Έτσι, σχηματίζεται το αποπτώσωμα 

(Adams and Cory, 2002). Στο αποπτώσωμα η κασπάση 9 

ενεργοποιείται, μέσω ομοφιλικών αλληλεπιδράσεων και διμερισμού.   Η 

ενεργοποιημένη κασπάση 9 με τη σειρά της ενεργοποιεί την κασπάση 3.  

  Βασικό σημείο του μιτοχονδριακού μονοπατιού είναι η απελευθέρωση του 

κυτοχρώματος c στο κυτταρόπλασμα. Η απελευθέρωση του κυτοχρώματος c 

οφείλεται είτε στην ρήξη της εξωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης ή στην αύξηση 

της διαπερατότητας της. Η αύξηση της διαπερατότητας της μιτοχονδριακής 

μεμβράνης ελέγχεται από ιοντικούς διαύλους εξαρτώμενους από Ca2+(Blatt and 

Glick, 2001). Υπό φυσιολογικές συνθήκες το κυτόχρωμα c βρίσκεται στο 

διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Η απελευθέρωσή του ελέγχεται από μέλη της 

BCL-2 οικογένειας πρωτεϊνών. Όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας έχουν 

τουλάχιστον μια από τις τέσσερις διατηρημένες BCL-ομόλογες (BH) υπομονάδες 

(BH1, BH2, BH3, BH4). Οι πρωτεΐνες τις BCL-2 οικογένειας είναι ομόλογες του 
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CED-9 και κάποιες έχουν αντι-αποπτωτική δράση (BCL-2, BCL-XL, BCL-W), ενώ 

άλλες έχουν προ-αποπτωτική δραση (ΒΑΧ, ΒΑΚ, BAD,BID) (Sadoul, 1998). Κύριοι 

υπεύθυνοι για την απελευθέρωση του κυτοχρώματος c είναι οι προαποπτωτικές BCL-

2 πρωτεΐνες (π.χ BAX, BAK). Οι πρωτεΐνες αυτές μετά από κάποιο στρεσσογόνο 

ερέθισμα , αλλάζουν τη διαμόρφωση της δομής τους, δημιουργούν ολιγομερή, και 

τελικά ενσωματώνονται στις μεμβράνες των μιτοχονδρίων, απελευθερώνοντας έτσι 

το κυτόχρωμα c. Αναστολείς των πρωτεϊνών αυτών είναι τα αντιαποπτωτικά μέλη της 

οικογένειας BCL-2 ή BCL-XL. Οι πρωτεΐνες αυτές βρίσκονται στην 

κυτταροπλασματική πλευρά της έξω μιτοχονδριακής μεμβράνης, εκεί ασκούν την 

αντιαποπτωτική τους δράση εμποδίζοντας την απελευθέρωση του κυτοχρώματος c ( 

Li et al.,1998).  

  Μια υποοικογένεια των BCL-2  πρωτεϊνών, οι BH3-μόνο (BH3-only) πρωτεΐνες 

λειτουργούν ως φρουροί του κυτταρικού στρες και είναι γνωστές ως «θανατίνες». Οι 

θανατίνες ενεργοποιούνται όταν το κυτταρικό στρες περάσει ένα συγκεκριμένο όριο.  

Έχει υποστηριχθεί ότι για να επιτευχθεί η απόπτωση πρέπει να εκφραστούν κάποιες 

«θανατίνες» π.χ η BΙΜ. Ευθύς μετά την ενεργοποίηση τους προσδένονται στις 

αντιαποπτωτικές BCL-2 ή BCL-XL πρωτεΐνες και τις εμποδίζουν από το να ασκούν 

την αντιαποπτωτική τους δράση. Οι θανατίνες είναι ομόλογες του EGL-1 (Stefanis 

L.,2005).   

  Σε πολλές περιπτώσεις, τα μιτοχόνδρια κατά τη διάρκεια του αποπτωτικού σήματος, 

απελευθερώνουν προαποπτωτικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι 

πρωτεΐνες Omi/HtrA2 και Smac/Diablo. Οι πρωτεΐνες αυτές αναστέλλουν τη δράση  

των IAPs, κυτταροπλασματικών αναστολέων των αποπτωτικών πρωτεϊνών. Οι IAPs 

δρουν αναστέλλοντας τις κασπάσες 9,7 και 3. Κατά συνέπεια, η απελευθέρωση από 

τα μιτοχόνδρια των Omi/HtrA2 και Smac/Diablo στο κυτταρόπλασμα εμποδίζει την 

ανασταλτική δράση των IAPs διασφαλίζοντας έτσι την ενεργοποίηση των κασπασών 

(Stefanis L,2005).  

 

1.2.3.2 Μονοπάτι θανατικών υποδοχέων 

  Το δεύτερο μονοπάτι ονομάζεται μονοπάτι «θανατικών υποδοχέων». Σε αυτό, 

εξωκυτταρικά μόρια προσδένονται σε θανατικούς υποδοχείς, με αποτέλεσμα να 

αλλάζει η διαμόρφωση των υποδοχέων και να σχηματίζεται στο επίπεδο των 

κυτταρικών μεμβρανών ένα πρωτεϊνικό σύμπλεγμα θανάτου ή αλλιώς DISC, στο 

οποίο προσεταιρίζεται η κασπάση 8. Στο σύμπλεγμα αυτό, η κασπάση 8 διμερίζεται 
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και ενεργοποιείται μέσω ομοφιλικών αλληλεπιδράσεων. Με την 

ενεργοποίηση της η κασπάση 8 αμέσως διασπά πρωτεολυτικά και 

ενεργοποιεί τις κασπάσες «τελικούς εκτελεστές» (Degterev et 

al.,2003). Υπάρχουν κύτταρα που αν και οδηγούνται στην 

απόπτωση μέσω του μονοπατιού των θανατικών υποδοχέων, έχουν 

την ικανότητα να ενεργοποιούν και το μιτοχονδριακό μονοπάτι. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις το μιτοχονδριακό μονοπάτι ενεργοποιείται με 

την πρωτεολυτική διάσπαση από την κασπάση 8 της πρωτεΐνης bid, 

που ανήκει στη bcl-2 οικογένεια. Η bid μετά την ενεργοποίησή της, 

μετατοπίζεται στα μιτοχόνδρια, όπου επάγει την απελευθέρωση του 

κυτοχρώματος c. Η χρησιμοποίηση του μιτοχονδριακού 

μονοπατιού από το άλλο μονοπάτι πιστεύεται ότι αποτελεί ένα 

μηχανισμό πολλαπλασιασμού του αποπτωτικού σήματος (Degterev et al.,2003).      

 
 
1.3.Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξη του νευρικού συστήματος 
 

  Ο θάνατος των μεταμιτωτικών κυττάρων του νευρικού συστήματος είναι ένα 

φυσιολογικό φαινόμενο υψίστης σημασίας για τη διαμόρφωση της μορφής του 

εγκεφάλου και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του ΚΝΣ. Κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης του νευρικού συστήματος στα σπονδυλωτά, ένας μεγάλος αριθμός 

διαφορετικών ειδών νευρικών κυττάρων πεθαίνουν αποπτωτικά. Η εξήγηση αυτού 

του φαινομένου είναι ότι η επιβίωση των νευρικών κυττάρων εξαρτάται από 

διάφορους νευροτροφικούς παράγοντες που εκκρίνονται από τα κύτταρα στόχους των 

νευρώνων (νευροτροφική υπόθεση). Μηνύματα από γειτονικούς νευρώνες και 

γλοιακά κύτταρα είναι επίσης αναγκαία για την επιβίωση των νευρικών κυττάρων 

(Raff et al., 1994), αλλά όχι τόσο όσο η αλληλεπιδραση των νευρικών κυττάρων με 

τους εκκρινόμενους νευροτροφικούς παράγοντες.  

 

1.3.1.Σηματοδοτικά μονοπάτια επιβίωσης    

  Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας (NGF) ήταν ο πρώτος νευροτροφικός 

παράγοντας που μελετήθηκε και έδωσε την ώθηση για την αναζήτηση και άλλων 

νευροτροφικών παραγόντων. Από τα θηλαστικά έχουν απομονωθεί τέσσερις βασικές 

νευροτροφίνες: NGF, BDNF, NT3, NT4/5.Οι νευροτροφίνες αλληλεπιδρούν με δύο 
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{Kaplan, 2000} 

μεγάλες κατηγορίες 

υποδοχέων. Η μια 

κατηγορία περιλαμβάνει 

μια οικογένεια υποδοχέων 

τριών μεμβρανικών 

κινασών τυροσίνης: trkA, 

trkB και trkC. Η 

αλληλεπίδραση με τις 

νευροτροφίνες έχει ως 

εξής, ο NGF προσδένεται 

στον trkA υποδοχέα, ο 

BDNF & η NT4/5 αλληλεπιδρά με τον trkB και η ΝΤ3 με το trkC (Reichardt LF et 

al.,1997) Η πρόσδεση της νευροτροφίνης στον υποδοχέα οδηγεί στον διμερισμό και 

την φωσφορυλίωση αυτού, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της κινάσης τυροσίης 

και την αλληλεπίδραση του υποδοχέα με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες όπως 

κινάση της φοσφωινοσιτόλη-3 (PI-3 kinase), φωσφολιπαση Cγ (PLCγ-1) και την 

ενεργοποίηση του Akt μονοπατιού. Το Akt καταστέλει την απόπτωση μέσω 

φοσφωρυλίσωσης συγκεκριμένων αποπτωτικών πρωτεϊνών όπως BAD, προκασπάση 

9, Forkhead. Η ενεργοποίηση των trk υποδοχέων επίσης επάγει την ενεργοποίηση του 

ras/raf/ΜΕΚ/MAPK μονοπατιού. Το μονοπάτι αυτό επάγει την επιβίωση των 

κυττάρων με την ενεργοποίηση αντιαποπττωτικών πρωτεϊνών όπως bcl-2 και 

CREB(Kaplan et al.,1997). 

  Οι νευροτροφίνες επίσης προσδένονται στον p75NTR υποδοχέα. Σε σχέση με τους trk 

υποδοχείς όλες οι νευροτροφίνες έχουν την ίδια ομολογία για αυτόν τον υποδοχέα. Ο 

p75NTR  φαίνεται να βοηθάει τη πρόσδεση  του NGF στον trkA υποδοχέα. Επιπλέον ο 

p75NTR  μεταφέρει ενδοκυτταρικά σήματα μέσω ενεργοποίησης βιοχημικών 

μονοπατιών που ενεργοποιούνται από μεμβρανικά λιπίδια. 

   

1.3.2.Σηματοδοτικοί μηχανισμοί θανάτου 

  Όπως ήδη αναφέρθηκε τα σηματοδοτικά μονοπάτια  PI3K-Akt και Ras-MAPK που 

ενεργοποιούνται από την πρόσδεση των νευροτροφινών στους υποδοχείς τους έχουν 

σαν αποτέλεσμα την επιβίωση των νευρικών κυττάρων μέσω απενεργοποίησης του 

μηχανισμού κυτταρικού θανάτου και έμμεσα με την ρύθμιση της έκφρασης 

προαποπτωτικών πρωτεϊνών (Kaplan D.R. et al.,2000& Riccio A. et al.,1999). Η 
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απουσία νευροτροφικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης πυροδοτεί την 

νευρωνική απόπτωση εξαιτίας της καταστολής της ενεργοποίησης των PI3K-Akt και 

Ras-MAPK μονοπατιών επιβίωσης. 

  Επιπρόσθετα με την καταστολή των μονοπατιών επιβίωσης όταν τα κύτταρα 

στερούνται νευροτροφικούς παράγοντες, ο κυτταρικός θάνατος πυροδοτείται και 

μέσω ενεργοποίησης αποπτωτικών σηματοδοτικών μονοπατιών. Ένα από τα πιο καλά 

χαρακτηρισμένα αποπτωτικά μονοπάτια είναι το c-Jun N-terminal kinase (JKN) 

σηματοδοτικό μονοπάτι, το οποίο ενεργοποιείται από ενδοκυτταρικά αλλά και από 

εξωκυτταρικά μηνύματα θανάτου (Kyriakis J.M. et al.,2001). Το JNK σηματοδοτικό 

μονοπάτι ενεργοποιεί την έκφραση προαποπτωτικών γονιδίων μέσω ενεργοποίησης 

του μεταγραφικού παράγοντα c-Jun και επίσης άμεσα ενεργοποιεί μέλη του 

μιτοχονδριακού αποπτωτικού μονοπατιού στα νευρικά κύτταρα (Becker E.B. et 

al.,2004& Putcha G.V. et al.,2003).  Ένα από τα γονίδια που ρυθμίζονται από το c-

Jun είναι και το Bim, συνδέοντας έτσι το JNK σηματοδοτικό μονοπάτι με τον βασικό 

αποπτωτικό μηχανισμό (Whitfield et al., 2001). 

Ένα άλλος βασικός μηχανισμός που οδηγεί στην απώλεια νευρώνων κατά τη 

διάρκεια της φυσιολογικής ανάπτυξης του εγκεφάλου είναι η επανένταξη  των 

νευρικών κυττάρων στο κυτταρικό κύκλο. Όταν ενεργοποιηθεί ο κυτταρικός κύκλος 

σε μεταμιττωτικούς νευρώνες τότε αυτοί οδηγούνται σε απόπτωση. Βασικό ρόλο σε 

αυτό το μονοπάτι παίζει η CDC2 πρωτεΐνη (ρυθμιστής των G2/M σταδίων του 

κυτταρικού κύκλου). Απουσία νευροτροφινών επάγει την ενεργοποίηση του CDC2 

που οδηγεί στην απόπτωση. Η ενεργοποιημένη CDC2 φοσφωρυλιώνει την 
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προαποπτωτική BAD πρωτεΐνη (μέλος ΒΗ3 οικογένειεας) σε συγκεκριμένα 

κατάλοιπα σερίνης απελευθερώνοντας την από τις 14-3-3 πρωτεΐνες, οι οποίες την 

κρατάνε μακριά από τα μιτοχόνδρια. Οπότε με την απελευθέρωση της από την CDC2 

η BAD ενεργοποιεί τα μιτοχόνδρια και το αποπτωτικό μονοπάτι.(Becker E.B. et 

al.,2004). 

  Τελικά, όλα τα ενδοκυτταρικά μονοπάτια επιβίωσης ή θανάτου του νευρωνικού 

κυττάρου καταλήγουν να μεταβιβάζουν μηνύματα στα μιτοχόνδρια, όπου εκεί όλα τα 

σήματα ελέγχονται από τις bcl-2 πρωτεΐνες. Αν τα μηνύματα θανάτου καταλήξουν να 

είναι περισσότερα από τα μηνύματα επιβίωσης τότε το κυτόχρωμα c 

απελευθερώνεται από τη μεμβράνη των μιτοχονδρίων και το μιτοχονδριακό μονοπάτι 

ενεργοποιείται (Green DR. et al., 2004). 

 

 

1.3.3.Ο φυσιολογικός ρόλος της απόπτωσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης   
 του νευρικού συστήματος 
 
  Η σημασία του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου και πιο ειδικά η σημασία 

των μελών του μιτοχονδριακού μονοπατιού, στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήματος των σπονδυλωτών, επισημάνθηκε με τη δημιουργία γενετικά 

τροποποιημένων ζωών. Τα ζώα αυτά δεν εκφράζανε κάποιο από τα μέλη του 

μιτοχονδριακού αποπτωτικού μηχανισμού. Το αποτέλεσμα της αναστολής του 

κυτταρικού θανάτου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ήταν ένα εκτεταμένο νευρικό 

σύστημα και συχνά θάνατος των ζώων σε εμβρυϊκό στάδιο. 

  Η in vivo απενεργοποίηση των βασικών εκτελεστών της απόπτωσης, των 

κασπασών, με τη χρησιμοποίηση αναστολέων μείωσε την νευρωνική απόπτωση και 

οδήγησε σε μη φυσιολογικό κλείσιμο του νευρικού σωλήνα (Weil M. et al.,1997) . 

Διαγονιδιακά ποντίκια που δεν εκφράζουν την κασπάση 3 και τη κασπάση 9 φάνηκε 

να έχουν ανωμαλίες στη διαμόρφωση του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα ο φλοιός, η 

παρεγκεφαλίδα, το ραβδωτό, ο ιππόκαμπος και ο αμφιβληστροειδής αποτελούνταν 

από υπεράριθμη ποσότητα νευρώνων (Leonard JR. et al, 2002). Διαγονιδιακά 

ποντίκια που δεν εκφράζανε την κασπάση 2 ήταν βιώσιμα και δεν εμφάνιζαν 

σημαντικές ανωμαλίες στον φαινότυπό τους. Φάνηκε όμως να έχουν αυξημένο 

αποπτωτικό φαινότυπο στους προσωπικούς κινητικούς νευρώνες, εκεί το ποσοστό 

θανάτου τους αυξήθηκε (Bergeron L. et al., 1998).  
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Η  καταστροφή του Apaf-1 γονιδίου οδήγησε σε θάνατο των ζώων την Ε16.5 

εμβρυϊκή ημέρα. Ο θάνατος τους οφειλόταν στην υπερβολική αύξηση του 

εγκεφάλου, εξαιτίας του μειωμένου κυτταρικού θανάτου. Τα ζώα αυτά εμφάνισαν 

ανωμαλίες στη διαμόρφωση του πρόσθιου εγκεφάλου, του αμφιβληστροειδούς και 

του εσωτερικού αυτιού (Cecconi F et al., 1998).  

   
 
1.4.Κασπάση 2 ως πιθανός βασικός ρυθμιστής της απόπτωσης. 
 
  Το μιτοχονδριακό αποπτωτικό μονοπατιού εξηγεί ικανοποιητικά πολλές 

περιπτώσεις κυτταρικού θανάτου μετά από κυτταρικό stress. Παρόλα αυτά, πολλοί 

είναι αυτοί που θεωρούν το μιτοχονδριακό μονοπάτι ως ένα μηχανισμό 

πολλαπλασιασμού του θανατικού σήματος ανάλογο με το ρόλο του στο extrinsic 

μονοπάτι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μιτοχονδριακό μονοπάτι έχει 

αναπτυχθεί μόνο στα σπονδυλωτά και δεν υπάρχει στα νηματώδη ή στις μύγες. Με 

βάση αυτή την άποψη, τα ομόλογα του ced-9 (bcl-2 οικογένεια) στο σύστημα των 

σπονδυλωτών, μπορεί σε συνδυασμό με τη λειτουργία τους ως ελεγκτές της εισόδου 

του μιτοχονδριακού μονοπατιού, να αντιτίθεται άμεσα ή έμμεσα στην ενεργοποίηση 

ενός βασικού ρυθμιστή της απόπτωσης που δρα ανεξάρτητα ή πριν την ενεργοποίηση 

των μιτοχονδρίων. Αυτός ο βασικός ρυθμιστής τότε θα πρέπει να είναι ένα 

πραγματικό, λειτουργικό ομόλογο του ced-4 (Stefanis, 2005). Ως υποστήριξη αυτής 

της ιδέας, πειράματα σε κύτταρα ελλιπή σε κασπαση-9 ή στο Apaf-1 έδειξαν ότι τα 

κύτταρα αυτά μπορούν ακόμη να πεθάνουν από bcl-2 εξαρτώμενο αποπτωτικό 

θάνατο (Marsden VS. et al., 2002). Επιπλέον αυτή η απόπτωση εμποδίστηκε από 

αναστολείς κασπασών μεγάλου φάσματος. Τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι οι bcl-2 

πρωτεΐνες ελέγχουν ένα παράγοντα που αλληλεπιδρά με μη ταυτοποιημένες 

κασπάσες που οδηγούν το κύτταρο σε αποπτωτικό θάνατο ανεξάρτητο του Apaf 

συμπλόκου. Αυτές οι κασπάσες μπορεί να είναι είτε η κασπάση 1 είτε η κασπάση 2. 

Το ενδιαφέρον όμως έχει εστιαστεί κυρίως στη κασπάση 2 καθώς πειράματα έχουν 

δείξει ότι μείωση της έκφρασης της κασπάσης 2 με siRNA οδηγεί σε αναστολή 

της απόπτωσης σε ένα στάδιο πάνω από το μιτοχονδριακό μονοπάτι (Lassus P.et 

al, 2002).Η θεωρία ότι η κασπάση 2 αποτελεί βασικό ρυθμιστή της απόπτωσης εν 

πρώτης όψεως καταρρίπτεται με τα  πειράματα που έγιναν στα διαγονιδιακά ποντίκια. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένος στα διαγονιδιακά ποντίκια που δεν εκφράζανε 

τη κασπάση 2 φάνηκε να μην υπάρχει σημαντικό ελάττωμα στον αποπτωτικό 
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νευρωνικό θάνατο. (Bergeron L. et al, 1998). Περαιτέρω πειράματα όμως έδειξαν ότι 

η απενεργοποίηση της κασπάσης 2 προκάλεσε υπερέκφραση των άλλων μελών του 

μιτοχονδριακού μονοπατιού, όπως της κασπάσης 9 και των πρωτεϊνών Smac/Diablo 

και αυτός πιθανότατα είναι ο λόγος που δεν επηρεάστηκε το αποπτωτικό μονοπάτι. 

(Troy et al., 2001) .             

 

1.4.1. Κασπάση 2  

  Η κασπάση 2 ήταν η δεύτερη κασπάση που περιγράφθηκε στα θηλαστικά. Στην 

αρχή είχε περιγραφεί ως μια κασπάση που εκφάζεται στα νευρικά κύτταρα και η 

έκφραση της μειώνεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Στην 

συνέχεια αποδείχθηκε ότι η κασπάση 2 είναι μια από τις πιο διατηρημένες κασπάσες 

στα σπονδυλωτά (Kumar S. et al, 1994). Η προκασπάση 2 είναι ένα μόριο 47KD που 

φέρει στο αμινοτελικό του άκρο μια CARD υπομονάδα (caspase reqruitment 

domain). Η δομή αυτή παίζει βασικό ρόλο στην αρχική ενεργοποιήση μέσω 

ολιγομερισμού της προκασπάσης 2 (Butt AJ et al., 1998). Η ολοκληρωτική όμως 

ενεργοποίηση της κασπάσης 2 είναι συνυφασμένη με την πρωτεόλυση της CARD  

και το σχηματισμό ενός μικρότερου μορίου, της ενεργού κασπάσης 2 (Harvey NL et 

al.,1996). 

  Η αρχική ενεργοποίηση της προκασπάσης 2 είναι όμοια με την ενεργοποίηση των 

άλλων ενεργοποιών κασπασών που επίσης περιέχουν μια CARD περιοχή , για αυτό 

το λόγο συχνά η κασπάση 2 τοποθετείται στην κατηγορία των ενεργοποιών 

κασπάσών (Kumar S. et al.1994). Εν τούτης, η κασπάση 2 δεν ενεργοποιεί 

πρωτεολυτικά άλλες κασπάσες όπως κάνουν οι ενεργοποιοί κασπάσες 9 και 8 αλλά 

έχει δειχθεί ότι διασπάται πρωτεολυτικά από τη κασπάση 3(Harvey NL et al.,1996).. 

Τα μονάδικα αυτά χαρακτηριστικά της κασπάσης 2 οφείλονται στο ότι πιθανότητα η 

κασπάση 2 έχει κάποια μοναδική λειτουργία όπως να ελέγχει την ενεργοποίηση του 

μιτοχονδριακού μονοπατιού δρώντας πριν την ενεργοποίηση των μιτοχονδρίων 

(Kumar et al 2002, Jabado et al.,2004).  

 

1.4.2. Ενεργοποίηση της Κασπάσης 2 

Οι Baliga BC et al. (2004) πρότειναν ένα πιθανό μοντέλο ενεργοποίησης της 

κασπάσης 2. Με βάση το μοντέλο αυτό η προκασπάση 2 υπάρχει ως μονομερές μη 

ενεργό μόριο στα φυσιολογικά υγιή κύτταρα. Με την ενεργοποίηση κάποιου 

προαποτωτικού σήματος τα μόρια της προκασπάσης 2 έρχονται κοντά μεταξύ τους 
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Πιθανό μοντέλο ενεργοποίησης τη κασπάσης 2 
(Baliga, 2004 ) 

και σχηματίζουν διμερή. Όταν η 

προκασπάση 2 βρίσκεται σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις μπορεί να σχηματίζει 

διμερή από μόνη της όμως, μέσα στο 

κύτταρο η συγκέντρωση της ενδογενής 

προκασπάσης δεν είναι τόσο μεγάλη με 

αποτέλεσμα να χρειάζεται την βοήθεια 

άλλων μορίων «σύνδεσης» ώστε να 

σχηματίσει διμερή. Η διμερή μορφή της 

προκασπάσης 2 φαίνεται να έχει μια μικρή 

ικανότητα κατάλυσης κάποιων 

υποστρωμάτων. Ο διμερισμός 

ακολουθείται από διάσπαση του κάθε 

μορίου προκασπάσης σε δύο υπομονάδες 

μια μικρή και μια μεγάλη, εξαιτίας 

κάποιου ενδομοριακού μηχανισμού. Η 

μεγάλη υπόμονάδα περιλαμβάνει τη 

CARD περιοχή. Το τετραμερές που σχηματίζεται είναι πλήρως ενεργό αλλά οι 

δισουλφιδικοί δεσμοί που συγκρατούν τις υπομονάδες δεν το διατηρούν αρκετά 

σταθερό. Η περαιτέρω πρωτεολυτική διάσπαση πιθανότατα από την κασπάση 3 και η 

απόμάκρυνση της CARD περιοχής είναι αυτή που οδηγεί στο σχηματισμό ενός 

πλήρους ενεργού και σταθερού τετραμερούς. 

  Ένα συνδετικό μόριο που βοηθά στο σχηματισμό της διμερούς μορφής  της 

προκασπάσης  2 έχει δειχθεί ότι είναι το RAIDD. Το RAIDD είναι ένα συνδετικό 

μόριο (23KD) που αποτελείται από μια CARD  και μια DD (death domain) δομή στο 

αμινοτελικό και καρβοξυτελικό άκρο αντίστοιχα. Η προκασπάση 2 και το RAIDD 

αλληλεπιδρούν μέσω των CARD δομών τους (Chou JJ et al.,1998). Αρχικά είχε 

θεωρηθεί ότι το RAIDD αλληλεπιδρούσε με την RIP κινάση ( serine/threonine 

kinase) και με τον υποδοχέα TNFR1 ( tumor necrosis factor receptor 1) και μέσω 

αυτού του συμπλόκου προσελκυόταν η κασπάση 2 (Duan H et al., 1997). Περαιτέρω 

όμως πειράματα έδειξαν ότι με αναστολή του RAIDD ή της κασπάσης 2 δεν 

εμποδίζεται ο TNF-προκαλούμενος κυτταρικός θάνατος (Troy CM et al.,2003). Οι 

Tinel et al. (2004) στη συνέχεια πρότειναν τη δημιουργία ενός συμπλόκου που 

περιλαμβάνει τη προκασπάση 2, το RAIDD και μια άλλη πρωτεΐνη τη PIDD. Η 
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πρωτεΐνη αυτή είναι μια p53 επαγόμενη πρωτεΐνη που περιέχει DD υπομονάδα, μέσω 

της οποίας αλληλεπιδρά με το RAIDD. Το σύμπλοκο αυτό θεώρησαν ότι 

δημιουργείται ως απόκριση μη-νευρικών κυττάρων σε κάποιο στρεσσογόνο 

ερέθισμα. Μια άλλη μελέτη που υποστηρίζει την εμπλοκή της κασπάσης 2 σε μεγάλο 

μοριακού συμπλόκου είναι των Read H et al. (2002). Στη μελέτη αυτή έδειξαν ότι με 

vitro ενεργοποίηση κυτταρικών εκχυλισμάτων η κασπάση 2 ενεργοποιείται και 

προσεταιρίζεται σε σύμπλοκο μεγάλου μοριακού βάρους διαφορετικό από το γνωστό 

Apaf-1/κασπάση-9 σύμπλοκο του μιτοχονδριακού μονοπατιού.  Στην μελέτη αυτή 

όμως, δεν ανευρέθηκε το RAIDD στο σύμπλοκο της κασπάσης 2. 

 

1.4.3.Ρόλος της κασπάσης 2 στην απόπτωση προκαλούμενη από στέρηση 

νευροτροφικών παραγόντων 

(Chauvier D. et al., 2005) 

Η κασπάση 2 φαίνεται να εμπλέκεται στο θάνατο κυττάρων ύστερα από διάφορα 

ερεθίσματα (Troy et al., 2003). Μεγαλύτερη 

σημασία όμως έχει δοθεί στην εμπλοκή της στο 

θάνατο ύστερα από στέρηση νευροτροφικών 

παραγόντων, όπως συμβαίνει στα νευρικά 

κύτταρα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 

ΚΝΣ. Η κασπάση 2 φαίνεται να προκαλεί το 

θάνατο ύστερα από στέρηση νευροτροφικών 

παραγόντων σε διάφορες κυτταρικές σειρές 

όπως: 1) σε PC12 κύτταρα & πρωτογενείς 

καλλιέργειες συμπαθητικών νευρώνων (Troy 

CM et al.,1997, 2001) και 2)σε πρωτογενείς 

καλλιέργειες φλοιικών νευρικών κυττάρων 

(Chauvier D. et al., 2005). Επιπρόσθετα, 

μελέτες έδειξαν ότι η κασπάση 2  δρα σε 

νευρικά κύτταρα πριν τη ρήξη των 

μιτοχονδριακών μεμβρανών και την 

απελευθέρωση του κυτοχρώματος c (Jabado 

O. et al., 2004 & Chauvier D. et al., 2005, Stefanis et al, 1998).          

   Με ποιο τρόπο όμως η κασπάση 2 ενεργοποιείται και ελέγχει το μιτοχονδριακό 

μονοπάτι ύστερα τη στέρηση νευροτροφικών παραγόντών; Έρευνες των Wang Q. et 
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al (2005) έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση της κασπάσης 2 και του RAIDD απαιτείται 

για την ενεργοποίηση του μιτοχονδριακού μονοπατιού θανάτου σε PC12 κύτταρα και 

συμπαθητικούς νευρώνες. Η αναστολή της αλληλεπίδρασης αυτών των δύο 

πρωτεϊνών είτε με siRNA ειδικά για το RAIDD ή με την υπερέκφραση ενός μορίού 

της κασπάσης 2 που περιέχει μόνο την CARD υπομονάδα, είχε σαν αποτέλεσμα τα 

PC12 κύτταρα και οι συμπαθητικοί νευρώνες να σωθούν από αποπτωτικό θάνατο 

ύστερα από στέρηση νευροτροφικών παραγόντων. 

 

 

1.5.Σκοπός της μελέτης.   
   Μέχρι στιγμής λοιπόν η επικρατούσα θεωρία υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης του νευρικού συστήματος, ο αποπτωτικός θάνατος των νευρικών 

κυττάρων που οφείλεται στη στέρηση νευροτροφικών παραγόντων οδηγεί στην 

ενεργοποίηση της κασπάσης 2. Η ενεργοποίηση αυτής γίνεται νωρίτερα από την 

ενεργοποίηση του μιτοχονδριακού μονοπατιού καθώς η κασπάση 2 αποτελεί το μόριο 

που ελέγχει μέσω της ενεργοποίησης της την έναρξη του μιτοχονδριακού μονοπατιού 

αποπτωτικού θανάτου.  Ο ακριβής μηχανισμός ενεργοποίησης της κασπάσης 2 δεν 

έχει διαλευκανθεί. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι για την έναρξη της ενεργοποίησης 

της απαιτείται ο σχηματισμός ενός συμπλόκου μεγάλου μοριακού βάρους το οποίο 

αποσκοπεί στο να φέρει κοντά τα μόρια της προκασπάσης 2 γα το σχηματισμό της 

διμερούς μορφής της (Baliga et al., 2004). Η διμερής μορρφή της προκασπάσης 2 

είναι μερικώς ενεργή και ο σχηματισμός της είναι αναγκαίος ώστε να γίνει η 

αυτοπρωτεόλυση του μορίου που τελικά θα δημιουργήσει την ενεργό κασπάση 2. Οι 

πρωτεΐνες από τις οποίες συνίσταται το μεγάλου μοριακού βάρους σύμπλοκο της 

κασπάσης 2, δεν έχουν ακόμα πλήρως αναγνωριστεί.  Επιπλέον, δεν είναι γνωστό εάν 

ανάλογο σύμπλοκο μπορεί να δημιουργηθεί σε νευρωνικά κύτταρα. 

Τα πειράματα σε σχέση με νευρωνικό θάνατο από αποστέρηση τροφικών 

παραγόντων στο εργαστήριό μας γίνονται σε νευρωνικές κυτταρικές σειρές PC12 και 

σε συμπαθητικούς νευρώνες από νεογέννητους αρουραίους.  Τα PC12 κύτταρα είναι 

πολύ χρήσιμα, γιατί προσφέρουν άφθονο υλικό, έχουν νευρωνικά χαρακτηριστικά και 

εκλύουν ένα μονοπάτι αποπτωτικού θανάτου με την αποστέρηση τροφικών 

παραγόντων που έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτό των συμπαθητικών πρωτογενών 

νευρώνων.  Οι συμπαθητικοί νευρώνες αποτελούν ένα πολύ καλό μοντέλο, αλλά 
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έχουν το μειονέκτημα ότι προσφέρουν πολύ λίγο υλικό, που δεν είναι αρκετό για 

βιοχημικές αναλύσεις. Τα  PC12 κύτταρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για βιοχημικά 

πειράματα, όπου απαιτείται μεγάλη ποσότητα υλικού, δεν παύουν όμως να είναι μια 

κυτταρική σειρά.  Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη στο εργαστήριό μας για ένα 

μοντέλο νευρωνικού θανάτου από αποστέρηση τροφικών παραγόντων σε 

πρωτογενείς νευρώνες, που να προσφέρουν μεγάλη ποσότητα υλικού, ώστε να 

γίνονται βιοχημικές μελέτες.  

Τα ερωτήματά μας ήταν τα ακόλουθα: 

1) Σχηματίζεται σύμπλοκο μεγάλου μοριακού βάρους της κασπάσης 2 σε νευρωνικά 

κύτταρα;  

2) Περιέχει αυτό το σύμπλοκο τις πρωτείνες RAIDD και PIDD, όπως το PIDDosome 

(Tinel et al., 2004);  

3) Περιέχει αυτό το σύμπλοκο πιθανώς και άλλες πρωτείνες που θα μπορούσαν να 

ταυτοποιηθούν; 

4)  Μπορούμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο αποπτωτικού θανάτου σε κύτταρα του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, μετά από αποστέρηση τροφικών παραγόντων, που 

να αποδίδει πολλαπλάσια ποσότητα υλικού σε σχέση με τους συμπαθητικούς 

νευρώνες; 

5) Μπορούμε να αναπαράγουμε σε αυτό το μοντέλο βασικά χαρακτηριστικά της 

απόπτωσης PC12 κυττάρων μετά από αποστέρηση τροφικών παραγόντων, όπως την 

δραστηριοποίηση των κασπασών 2 και 3; 

6) Μπορούμε σε αυτό το σύστημα να μελετήσουμε την πιθανή δημιουργία 

συμπλόκου της κασπάσης 2; 

  Ο σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης είναι η αναγνώριση των πρωτεϊνών που 

συνιστούν το μεγάλου μοριακού βάρους σύμπλοκο που συμμετέχει η κασπάση 2. Ένα 

μέρος των πειραμάτων έχει ως σκοπό την ταυτοποίηση των πρωτεϊνών του 

συμπλόκου της κασπάσης 2, ύστερα από in vitro ενεργοποίηση PC12 κυτταρικών 

εκχυλισμάτων. Το άλλο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει την απομόνωση της 

κασπάσης 2 και την ανίχνευση πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με αυτή ύστερα από 

στέρηση  τροφικών παραγόντων σε φλοιικά νευρικά κύτταρα πρωτογενών 

καλλιεργειών.    

   Στο πρώτο μέρος της μελέτης χρησιμοποιώντας PC12 κύτταρα κάναμε in vitro 

ενεργοποίηση της ενδογενούς κασπάσης 2 και στη συνέχεια με στήλη 

χρωματογραφίας διαχωρίσαμε τα μεγάλου μοριακού βάρους σύμπλοκα.  Εξετάσαμε 
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με ανοσοστύπωση κατά Western κατά πόσον η κασπάση 2 μετατοπίζεται σε τέτοιο 

σύμπλοκο, και κατά πόσο συμμετέχουν σε αυτό το RAIDD και το PIDD.      Για να 

απομονώσουμε το συγκεκριμένο μεγάλου μοριακού βάρους σύμπλοκο που 

περιελάμβανε την ενδογενή κασπάση 2 από τα υπόλοιπα μεγάλου μοριακού βάρους 

σύμπλοκα, εκτελέσαμε ανοσοκατακρήμνιση  ειδικά για τη κασπάση 2. Τέλος, ύστερα 

από την απομόνωση του συμπλόκου της κασπάσης 2 επιδιώξαμε να κάνουμε 

φασματογραφίας μάζας  ώστε να αναγνωρίσουμε τα υπόλοιπα μόρια που συνιστούν 

το σύμπλοκο. 

   Στο δεύτερο μέρος της μελέτης δημιουργήσαμε καλλιέργειες πρωτογενών φλοιικών 

νευρικών κυττάρων, στις οποίες η στέρηση νευροτροφικών παραγόντων επάγει 

αποπτωτικό θάνατο. Επιπλέον ο αποπτωτικός αυτός θάνατος ενεργοποιούσε την 

ενδογενή κασπάση 2. Απομονώσαμε την ενεργοποιημένη ενδογενή κασπάση 2 με 

ανοσοκατακρήμνιση και με ανοσοτύπωση κατά Western προσπαθήσαμε να 

ανιχνεύσουμε πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με αυτή και σχηματίζουν σύμπλοκο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΥλλιικκάά  &&  ΜΜέέθθοοδδοοιι  
  
  
  
  
  
  
  

 23



2.Υλικά και Μέθοδοι 
 

2.1. Κυτταρικές καλλιέργειες 
2.1.1. Καλλιέργειες PC12 κυττάρων 

Χρησιμοποιήθηκαν κυτταρικές σειρές φαιοχρωματοκυττώματος αρουραίου PC12. Οι 

σειρές αυτές καλλιεργήθηκαν σε RPMI-1640 (Invitrogen) με 10% ορό από έμβρυο 

αλόγου και 5% ορό από έμβρυο βοδιού, με προσθήκη 1% L-γλουταμίνης, 1% 

διαλύματος πενικιλίνης-στρεπτομυκίνης. Οι οροί είχαν υποστεί θερμική 

απενεργοποίηση στους 550C για 30 λεπτά. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 

επωαστήρα στους 37οC σε 7,5% CO2. Tα PC12 καλλιεργούνται σε τρυβλία με 

κολλαγόνο (από ουρά αρουραίου). Η αλλαγή θρεπτικού πραγματοποιούνταν κάθε 2 

ημέρες. 

 
Παρασκευή διαλύματος κολλαγόνου: 2% κολλαγόνο από ουρά αρουραίου και 28% απόλυτη αιθανόλη. 

Στα τρυβλία καλλιέργειας απλώνονται 7ml διαλύματος κολλαγόνου, σε 6αρια πιάτα απλώνεται 1ml ανά 

πηγάδι και σε 24αρια 0,5ml ανά πηγάδι. Τέλος αφήνεται το κολλαγόνο να στεγνώσει στα πιάτα και τα 

τρυβλία  για 12-14 ώρες πριν την χρησιμοποίηση τους.    

 

2.1.2.Καλλιέργειες πρωτογενών φλοικών νευρικών κυττάρων. 

   Η διαδικασία δημιουργίας πρωτογενών καλλιεργειών νευρικών κυττάρων του 

φλοιού χωρίζεται σε τρία στάδια την εκτομή (dissection) , το fire-polish διαχωρισμό 

(fire-polish dissociation) και το μέτρημα&στρώσιμο (plating) των κυττάρων. 

   Το dissection το κάνουμε σε Ε16.5 έμβρυα αρουραίου. Μετά την απομάκρυνση 

τους από τη μήτρα τα διατηρούμε στους 40C  σε διάλυμα HBSS 1x. Από τα έμβρυα 

του αρουραίου χρησιμοποιώντας λαβίδες απομονώνουμε τον εγκέφαλο, και 

καθαρίζουμε τους λοβούς των ημισφαιρίων, αφαιρώντας τις μήνιγγες. Στη συνέχεια 

με νυστέρια κόβουμε το φλοιό. Ο φλοιός αποτελεί την φαιά ουσία των ημισφαιρίων. 

Ο καθαρισμός των ιστών και η απομόνωση του φλοιού γίνεται με τη βοήθεια 

στερεοσκοπίου. Τα κομμάτια φλοιού που απομονώνουμε τα τοποθετούμε σε 2ml 

Basal Eagle Medium (BME) θρεπτικού μέσου. Με τα νυστέρια τεμαχίζουμε χιαστά 

τους ιστούς. Τέλος μεταφέρουμε τους τεμαχισμένους ιστούς που βρίσκονται σε 2ml 

BME σε 15 ml σωλήνα και προσθέτουμε άλλο 1 ml BME, ώστε να έχουμε 3 ml 

τελικό όγκο.  
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   Διαχωρίζουμε τους ιστούς κάνοντας fire-polish disassociation. Χρησιμοποιώντας 

μικρές πιπέτες Pasteur των οποίων τη μύτη έχουμε αποστειρώσει σε φλόγα, 

ανακατεύουμε τα κύτταρα 10 φορές και τα αφήνουμε να καθιζάνουν. Ο όγκος που 

βρίσκονται οι ιστοί είναι πολύ σημαντικό να είναι στα 3ml, γιατί έτσι ανακατεύονται 

καλύτερα. Αφού οι ιστοί καθιζάνουν, μεταφέρουμε κάποια ποσότητα από το 

υπερκείμενο (εκεί βρίσκονται τα διαχωρισμένα από τους ιστούς κύτταρα)  σε άλλο 

σωλήνα, ενώ συγχρόνως συμπληρώνουμε με καινούργιο ΒΜΕ θρεπτικό όση 

ποσότητα αφαιρέσαμε ώστε όγκος να είναι πάλι 3ml. Βάζουμε τη πιπέτα στη φλόγα 

για να μικρύνει η οπή της, αφήνουμε τη πιπέτα να κρυώσει, ανακατεύουμε ξανά 10 

φορές, αφήνουμε τα κύτταρα να καθιζάνουν, μεταφέρουμε ποσότητα από το 

υπερκείμενο σε άλλο σωλήνα και συμπληρώνουμε με θρεπτικό στα 3ml. 

Επαναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία όσες φορές χρειαστεί μέχρι να ξεχωρίσουν οι 

ιστοί σε κύτταρα και να μη μένουν ιστοί να καθιζάνουν. 

   Για το μέτρημα των κυττάρων χρησιμοποιούμε 1x διάλυμα λύσης (lysis buffer) που 

διαλύει τις μεμβράνες των κύττάρων εκτός του πυρήνα των ζωντανών κυττάρων (στο 

μικροσκόπιο παρατηρούμε τους πυρήνες των νεκρών κυττάρων να έχουν άσπρο 

χρώμα και των ζωντανών γκρι-μπλε). Βάζουμε κύτταρα σε αυτό το διάλυμα σε 

αραίωση 1/10 (50λ cells&450λ lysis buffer). Το διάλυμα δρα γρήγορα, οπότε 

κατευθείαν φορτώνουμε το δείγμα στο αιμοκυτόμετρο. Μετράμε τα κύτταρα: 

#κυττάρων x 10 x 104= # κυττάρων/ml. Ανά πηγάδι σε 24άρι πιάτο θέλουμε 1,5-2x 

105 κύτταρα και ανά πηγάδι σε 6αρη πιάτο θέλουμε 1,5-2x106 κύτταρα. Οπότε 

υπολογίζουμε συνολικά πόσα κύτταρα έχουμε στο τελικό μας όγκο, διαιρούμε με τον 

αριθμό των κυττάρων που θέλουμε ανά πηγάδι και βρίσκουμε πόσα πηγάδια θα 

χρησιμοποιήσουμε. Κάνουμε plating τα κύτταρα στα πηγάδια που έχουμε υπολογίσει 

και συμπληρώνουμε με την ανάλογη ποσότητα ΒΜΕ και 10% ορό από έμβρυο 

μοσχαριού ώστε ο τελικός όγκος να φτάσει τα 500μl στα  24αρια πηγάδια και 2 ml 

στα 6αρια πηγάδια. Τα νευρικά κύτταρα καλλιεργούνταν σε πιάτα με πολυ-d-λυσίνη 

(poly-d-lysine) και τοποθετούνται σε επωαστήρα στους 37οC σε 5% CO2.  

    Επιπλέον από τη δεύτερη ημέρα καλλιέργειας και ύστερα κάθε μέρα προσθέτουμε 

25μΜ Ara-C στα κύτταρα. Το Ara-C δεν επιτρέπει να μεγαλώσουν γλοιακά κύτταρα 

στις καλλιέργειές με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ομοιογένεια και η 

καλλιέργεια να αποτελείται σχεδόν εξολοκλήρου από νευρικά φλοιϊκά κύτταρα. 
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10x διάλυμα λύσης κυττάρων 100ml: 5 g Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, 2.8 ml glacial 

acetic acid, 0.165g NaCl, λίγες σταγόνες 0.2% Bromphenol blue. Περνάμε το διάλυμα από 0.45 μm 

φίλτρο. 

1x διάλυμα λύσης κυττάρων 100ml:1x από το 10x  διάλυμα μαζί με  0.1x PBS, 0.5% Triton-X και 2mM 

MgCl2. 

Παρασκευή διαλύματος πολυ-d-λυσίνης: Χρησιμοποιήθηκε πολυ-d-λυσίνη μεγάλου μοριακού βάρους 

από τη Sigma (P-1024). Το αρχικό διάλυμα διατηρείται σε ddH2O σε συγκέντρωση 5mg/ml στους -200C 

που αναλογεί σε συγκέντρωση 50x. Το stock αραιώνεται με ddH2O ώστε να γίνει 1x και απλώνεται στα 

πιάτα για 1ώρα. Στα 6αρια πιάτα απλώνεται 1m πολυ-d-λυσίνης ανα πηγάδι και στα 24αρια 0,5ml ανά 

πηγάδι. Μετά τη 1 ώρα αφαιρείται η πολυ-d-λυσίνη και το κάθε πιάτο πλένεται δύο φορές με ddH2Ο. 

Τέλος τα πιάτα αφήνονται να στεγνώσουν ή αποθηκεύονται με ddH2O στους 40C. 

Παρασκευή διαλύματος Ara-C (cytosine-β-D-arabinofuranoside): Το μόριο αυτό(Sigma, C1768) 

είναι επιλεκτικός αναστολέας της σύνθεσης DNA των νευρογλοιακών κυττάρων. Το stock διατηρείται σε 

ddH2O σε συγκέντρωση 50mg/ml (200mM) στους  -200C. 

 

2.2. Πλήρης αποστέρηση νευροτροφικών παραγόντων σε πρωτογενή 

νευρικά κύτταρα. 
Την έκτη μέρα της καλλιέργειας των πρωτογενών νευρώνων κάνουμε πλήρη 

αποστέρηση νευροτροφικών παραγόντων. Ουσιαστικά, αλλάζουμε το θρεπτικό μέσο 

που βρίσκονται τα κύτταρα σε μέσο χωρίς εμβρυικό όρό βοδιού. Ο εμβρυϊκός ορός 

περιέχει όλους τους απαραίτητους νευροτροφικούς παράγοντες για την ανάπυξη των 

νευρώνων. Η πλήρης αποστέρηση πραγματοποιείται με την πλύση των κυττάρων δύο 

φορές με θρεπτικό BME  που περιέχει μόνο 1% πενικιλίνη-στρεπτομυκίνη  και στην 

συνέχεια με την τοποθέτηση των κυττάρων σε ΒΜΕ θρεπτικό χωρίς εμβρυϊκό ορό. Η 

αποστέρηση νευροτροφικών παραγόντων μπορεί να διαρκεί από 5 έως 12 ώρες. Ως 

δείγμα αρνητικού ελέγχου (control) αποπτωτικού θανάτου χρησιμοποιούμε κύτταρα 

που μετά τις πλύσεις αλλά τοποθετούνται σε θρεπτικό εμπλουτισμένο με εκκριτικούς 

κυτταρικούς παράγοντες (conditioned medium). Άλλο ένα δείγμα που 

χρησιμοποιούμε είναι κύτταρα τα οποία μετά από τις πλύσεις τοποθετούνται σε μέσο 

χωρίς εμβρυϊκό ορό αλλά με προστιθέμενο γενικό αναστολέα κασπασών, BAF 

100μM (Boc-Asp(OMe)-fluoremethyl ketone).  
 

Παρασκευή BME θρεπτικού χωρίς εμβρυϊκό ορό: BME, 1% πενικιλινη-στρεπτομυκίνη, 35mM 

γλυκόζη, 1mM L-γλουταμίνη, 2,5 μΜ Ara-C, 10μΜ ΜΚ-801. 

Παρασκευή BME θρεπτικού με εμβρυϊκό ορό: χρησιμοποιούμε το conditioned medium που ήδη 

περιέχει εμβρυϊκό ορό βοδιού και Ara-C , προστίθενται επιπλέον 10μΜ ΜΚ801. 
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Παρασκευή BME θρεπτικού χωρίς εμβρυϊκό ορό και με τη προσθήκη γενικού αναστλέα 

κασπασών: ΒΜΕ, 100μΜ BAF (Sigma, B2682), 1% πενικιλινη-στρεπτομυκίνη, 35mM γλυκόζη, 

1mM L-γλουταμίνη, 2,5 μΜ Ara-C, 10μΜ ΜΚ801. Το αρχικό διάλυμα BAF το διατηρούμε σε DMSO 

σε συγκέντρωση 100mM στους -200C.  

Παρασκευή ΜΚ-801 hydrogen maleate: Το μόριο αυτό  δρα ως ανταγωνιστής NMDA υποδοχέων, 

μπλοκάρωντας το ιονικό κανάλι του υποδοχέα. Το μόριο αυτό χρησιμοποιείται για να εμποδίζει τη 

δράση των NMDA υποδοχέων και τελικά τα κύτταρα να μη πεθαίνουν από excitotoxicity. Το αρχικό 

διάλυμα διατηρείται σε DMSO σε συγκέντρωση 10mM στους -200C.  

 

 

2.2.1.Μέτρηση ποσοστού επιβίωσης νευρικών κυττάρων ύστερα από αποστέρηση 

νευροτροφικών παραγόντων. 

Ακολουθούμε το παραπάνω πρωτόκολλο αποστέρησης  νευροτροφικών παραγόντων, 

όμως αφήνουμε τα κύτταρα χωρίς νευροτροφικούς παράγοντες για 12 ώρες. Τα 

κύτταρα για αυτό το πείραμα έχουν καλλιεργηθεί σε 24αρια πιάτα. Μετά τις 12 ώρες 

αφαιρούμε το θρεπτικό μέσο που βρίσκονται τα κύτταρα και προσθέτουμε σε κάθε 

πηγάδι 180 μl από1x διάλυμα λύσης κυττάρων (παραγρ. 2.1.2) και μετράμε σε 

αιμοκυτόμετρο τα ζωντανά νευρικά κύτταρα. 

  

2.3. Λύση κυττάρων 

2.3.1.Λύση PC12 κυττάρων με Hepes διάλυμα. 

Πλένουμε μια φορά τα κύτταρα με PBS 1x, στη συνέχεια τα συλλέγουμε με PBS και 

φυγοκεντρούμε στα 400g για 3 λεπτά στους 40C. Αφαιρούμε το υπερκείμενο και 

προσθέτουμε Hepes διάλυμα στα κύτταρα (20mM Hepes-KOH pH 7.5, 10mM KCl, 

1mM MgCl2, 1mM EDTA, 1mM EGTA, 1mM DTT) μαζί με αναστολείς πρωτεασών 

PI (Roche). Το διάλυμα αυτό λύσης δεν περιέχει απορρυπαντικά ώστε να λύονται 

αμέσως τα κύτταρα για αυτό κάνουμε τρεις γύρους παγώματος-ξεπαγώματος 

χρησιμοποιώντας ξηρό πάγο ώστε να λυθούν τα κύτταρα από την απότομη εναλλαγή 

θερμοκρασίας. Στη συνέχεια ομογενοποιούμε τα κύτταρα με Dounse ομογενοποιητή 

που διαθέτει έμβολο Teflon(10-12 ανεβοκατεβάσματα). Τέλος φυγοκεντρούμε για 15 

λεπτά στους 40C. Τοποθετούμε το υπερκείμενο που περιέχει τις κυτταρικες πρωτεΐνες 

σε άλλο σωλήνα 1,5 ml Eppendorf  και το διατηρούμε στους 40C αν θέλουμε να 

συνεχίσουμε με άλλο πείραμα ή το αποθηκεύουμε στους -200C. 
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 2.3.2.Λύση πρωτογενών νευρικών κυττάρων με RIPA διάλυμα. 

Πλένουμε μια φορά τα κύτταρα με PBS 1x, στη συνέχεια τα συλλέγουμε με PBS και 

φυγοκεντρούμε στα 6000 rpm για 3 λεπτά στους 40C. Τα κύτταρα που συλλέγονται 

τοποθετούνται σε 1,5ml Eppendorf  και προσθέτουμε πριν την φυγοκέντρηση μια 

σταγόνα ορό. Γενικά τα κύτταρα των πρωτογενών καλλιεργειών κολλάνε στα 

τοιχώματα των σωλήνων, με την προσθήκη όμως μιας ποσότητας ορού αυτά 

καθιζάνουν και δε κολλάνε άλλο,. Ύστερα από τη φυγοκέντρηση, αφαιρούμε το PBS 

και προσθέτουμε RIPA διάλυμα λύσης (150 mM NaCl, 1% NP-40, 0.5% 

deoxycholate, 0.1% SDS, 50 mM Tris, pH 8.0) μαζί με αναστολείς πρωτεασών PI 

(Roche). Ανακατεύουμε καλά τα κύτταρα στο διαλυμα και τα αφήνουμε στους 40C 

για 20 λεπτά. Στη συνέχεια φυγοκεντρούμε για 15 λεπτά στους 40C. Τοποθετούμε το 

υπερκείμενο που περιέχει τις κυτταρικές πρωτεΐνες σε άλλο σωληνάκι 1,5 ml 

Eppendorf  και το διατηρούμε στους 40C αν θέλουμε να συνεχίσουμε με άλλο 

πείραμα ή το αποθηκεύουμε στους -200C. 
Αντί για RIPA διάλυμα λύσης ορισμένες φορές χρησιμοποιήθηκε και Hepes διάλυμα λύσης κυρίως όταν 

τα νευρικά κύτταρα προορίζονταν για πειράματα ανοσοκατακρήμνισης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

είναι όπως περιγράφεται στη παράγραφο 2.3.1. 

    

2.4 Μέτρηση συγκέντρωσης πρωτεϊνών. 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών από τα κυτταρικά εκχυλίσματα έγινε 

με τη μέθοδο Bradford. Χρησιμοποιήσαμε το protein assay kit της Bio-Rad. Το 

αντιδραστήριο διάλυμα Bradford της Bio-Rad αραιωνεται 5 φορές με ddH2O πριν την 

χρησιμοποίηση του σε τελικό όγκο 1 ml.  Η ανάπτυξη του μπλέ χρώματος της 

αποπρωτονιομένης χρωστικής πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 10 

λεπτά. Ακολούθησε φωτομέτρηση στα 595nm. Η πρότυπη καμπύλη 

πραγματοποιήθηκε με BSA σε συγκεντρώσεις 1-25μγρ/ml. 

 

2.5. Ενεργοποίηση in vitro 
Η in vitro ενεργοποίηση των πρωτεϊνών γίνεται με επώαση του κυτταρικού PC12 

εκχυλίσματος που βρίσκεται σε Hepes διάλυμα για δύο ώρες στους 370C. Ως 

αρνητικό δείγμα χρησιμοποιούμε κυτταρικό εκχύλισμα ίδιας συγκέντρωσης που 

επωάζεται για δύο ώρες στους 40C. Τα εκχυλίσματα πρωτεϊνών που προορίζονται για 

χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή έχουν φιλτραριστεί με 0,45μm φίλτρο πριν 

υποστούν in vitro ενεργοποίηση.   
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2.6. Χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή. 
Για να απομονώσουμε σύμπλοκα πρωτεϊνών μεγάλου μοριακού βάρους διαχωρίζουμε 

τις πρωτείνες με βάση το μοριακό τους βάρος πραγματοποιώντας χρωματογραφία 

διήθησης σε πηκτή (FPLC). Κυτταρικά PC12 εκχυλίσματα σε Hepes διάλυμα 

φιλτράρονται με 0,45μm φίλτρο πριν γίνει η χρωματογραφία. Για το διαχωρισμό των 

πρωτεΐνών χρησιμοποιήθηκε στήλη χρωματογραφίας Superose 6 10/300 GL στους 

40C. Για την εξισορρόπηση της στήλης χρησιμοποιήθηκε το Hepes διάλυμα με ρυθμό 

ροής 0.25 ml/λεπτό. Σύμπλοκα μεγάλου μοριακού βάρους (>670kD) εκπλένονταν 

στα 25ο-31ο  κλάσματα . Συλλέγονται 250 μl από κάθε ένα από αυτά τα κλάσματα και 

χρησιμοποιούνται για ανοσοαποτύπωση κατά Western ή για ανοσοκατακρήμνιση. 

 

 
 
 2.7.Ανοσοκατακρήμνιση 
 
2.7.1.Διασταύρωση αντισωμάτων με (cross-linked) με Α-αγαρόζη. 

Το αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της 

αμινοτελικής περιοχής  της κασπάσης 2 (Troy et al, 1997).Το αντίσωμα  αυτό (casp-

2) προσδέθηκε ισχυρά με μόρια Α-αγαρόζης (Calbiochem) μεσω DSS crosslinker 

(Pierce).Ο crosslinker DSS (Disuccinimidyl suberate) περιέχει έναν NHS εστέρα  

οποίος αντιδρά με πρωτογενείς αμίνες πρωτεϊνών συμπεριλαμβανομένου και 

αντισωμάτων σχηματίζοντας σταθερούς αμιδικούς δεσμούς. Για αρνητικό δείγμα 

χρησιμοποιήθηκε ορός κουνελιού το οποίο και αυτό διασταυρώθηκε με μόρια Α-

αγαρόζης. Το DSS σχηματίζει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στο αντίσωμα και την 

πρωτεΐνη Α από τα μόρια αγαρόζης. Το cross-linking διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε 

περιείχε 20mM Hepes-pH 7.5 και 150mM NaCl. Παρασκευάζουμε κάθε φορά 

μεγάλες ποσότητες crosslinked μορίων τα οποία αποθηκεύουμε στους 40C. 

Παίρνουμε 300μl μόρια Α-αγαρόζης  και τα πλένουμε τέσσερις φορές με cross-linker 

διάλυμα και τελικά τα αναδιαλύουμε σε 600μl cross-linker διαλύματος. Προσθέτουμε 

100μl a-casp2 και αφήνουμε το μίγμα να ανακατεύεται για 2 ώρες στους 40C. 

Πλένουμε τέσσερις φορές με cross-linking διάλυμα για να απομακρύνουμε το 

αντίσωμα που δεν έχει προσδεθεί και αναδιαλύουμε σε 650μl cross-linking 

διαλύματος. Φτιάχνουμε φρέσκο DSS 20mM σε  500μl DMSO και προσθέτουμε 50μl 

από το cross-linker στο διάλυμα με το αντίσωμα και την Α-αγαρόζη. Αφήνουμε για 
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45 λεπτά να ανακατεύεται το μίγμα σε θερμοκρασία δωματίου. Προσθέτουμε 1ml 1Μ 

Tris-HCl  pH 7.5 και ανακατεύουμε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου . 

Πλένουμε με 1ml 0,5Μ Tris-HCl pH 7,5, στη συνέχεια πλένουμε με 1ml 0,25Μ Tris-

HCl pH 7,5. Τέλος πλένουμε τέσσερις φορές με το διάλυμα που θα κάνουμε την 

αντίδραση της ανοσοκατακρήμνισης (Hepes διάλυμα λύσης) και αποθηκεύουμε 

στους 40C.  

 

2.7.2 Πρόσδεση αντισωμάτων με A-αγαρόζη. 

Το αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της 

αμινοτελικής περιοχής  της κασπάσης 2 (Troy et al, 1997). Για αρνητικό δείγμα 

χρησιμοποιήθηκε ορός κουνελιού (Sigma). Σε τελικό όγκο 500μl Hepes διάλυματος 

προσθέτουμε 30μl Α-αγαρόζη(Calbiochem) με 10μl a-casp2 (ή ορό κουνελιού). Το 

μίγμα ανακατεύεται για 2-3 ώρες στους 40C. Πλένουμε τρείς φορές το μίγμα για 

απομακρυνθούν τα αντισώματα που δεν έχουν κολλήσει στα μόρια Α-αγαρόζης και 

διατηρούμε στους 40C. 

 

2.7.3.Ανοσοκατακρήμνιση. 

Σε 1mg πρωτεϊνικού διαλύματος που προέρχεται είτε από στήλη χρωματογραφίας ή 

από απλή λύση κυττάρων προστίθονται 10μl μόρια άσχετου αντισώματος (συνήθως 

αντί για αντίσωμα χρησιμοποιούνταν ορός κουνελιού) προσδεμένο ή διασταυρωμένο 

με μόρια Α-αγαρόζης. Μετά από 1ώρα πλύση και φυγοκέντρηση στο καθαρισμένο 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα γινόταν η αντίδραση της ανοσοκατακρήμνισης. Στο 

καθαρισμένο κυτταρικό εκχύλισμα προστίθονταν 30μl μόρια Α-αγαρόζης 

προσδεμένα ή διασταυρωμένα με κασπάση 2. O τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 

500μl και το διάλυμα όπου γίνεται ή αντίδραση είναι το Hepes μαζί τη προσθήκη 1% 

Τriron-X. Το μίγμα αφήνεται για 15-16 ώρες να ανακατεύεται στους 40C. Στη 

συνέχεια φυγοκεντρούμε στα 13000rpm για 3 λεπτά στους 40C και πλένουμε 4 φορές 

με 1 ml Triton-X διάλυμα (1% Triton-X, 50mM Tris-HCl, 150mM NaCl) αφήνοντάς 

το σε κάθε πλύση να ανακατευτεί για 15 λεπτά στους 40C. Τέλος τους κάνουμε μια 

πλύση με PBS 1x.(Στα δείγματα που προορίζονται για φασματοσκοπία μάζας 

αφαιρούμε πολύ καλά το PBS και ακολουθούμε στη συνέχεια άλλο πρωτόκολλο που 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.10 ). Μετά τη τελευταία πλύση προσθέτουμε 30-

40μl SDS/SB και αφήνουμε τα δείγματα να θερμανθούν στους 850C για 10 λεπτά. 

Στη συνέχεια φυγοκεντρούμε στα 13000 rpm για 10 λεπτά. Το υπερκείμενο περιέχει 
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την πρωτεΐνη που έχει κατακρημνιστεί και σε αυτό προσθέτουμε 5% β-

μερκαπτοαιθανόλη.(Στα δείγματα που έχουν το αντίσωμα και την Α-αγορόζη 

διασταυρωμένα η διαδικασία διαφέρει ως προς το ότι SDS/SB περιέχει εξαρχής 2% 

β-μερκαπτοαιθανόλη και τα δείγματα αφήνονται στους 770C να βράσουν για 10 

λεπτά.).Τέλος βράζουμε τα δείγματα στους 950C για 5 λεπτά. 

 
Κάποια πειράματα ανοσοκατακρήμνισης έγιναν χωρίς την προσθήκη 1%Triton-X και οι πλύσεις 

έγιναν σε Hepes διάλυμα με την προσθήκη 150mM NaCl και 0,05% NP-40.  

  

2.7.Ηλεκτροφόρηση  
Τα δείγματα των πρωτεϊνών διαχωρίστηκαν σε αναλυτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

με την μεθοδολογία της μη συνεχούς ηλεκτροφόρησης. Το πήκτωμα διαχωρισμού 

είχε 12% ακρυλαμίδη/ Ν,Ν’-μεθυλενο-δι-ακρυλαμίδη 37,5/1 (Biorad) σε ρυθμιστικό 

διάλυμα Tris 150mM pH 7,4 με 0,1% υπερθειικό αμμώνιο (APS) σε τελική 

συγκέντρωση 0,1% και 1% Ν,Ν,Ν’,Ν’-τετραμεθυλιαθελενοδιαμίνη (TEMED). Το 

πήκτωμα πακεταρίσματος έχει 6% ακρυλαμίδη σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris pH 6,8 με 

10% SDS σε τελική συγκέντρωση 0,1%. Για την έναρξη του πολυμερισμού της 

ακρυλαμίδης προστίθεται 10% APS σε τελική συγκέντρωση 0,1% και 1% TEMED. 

Η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε σε σταθερά Volt 100V στο 

πήκτωμα πακεταρίσματος και στα 150V στο πήκτωμα διαχωρισμού. Το διάλυμα της 

ηλεκτροφόρησης περιείχε 25mM Tris, 190mM γλυκίνη και 0,1% SDS.  

  Οι πρωτεΐνες που είχαν διαχωριστεί στο πήκτωμα της ακρυλαμίδης μεταφέρθηκαν 

ηλεκτροφορητικά σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Protan, Schleider Schuel, 0,45μm) 

για 2 ώρες σε διάλυμα 150mM Tris-50mM γλυκίνη με 20% μεθανόλη σε σταθερή 

τάση 400mA. Η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς ελέγχθηκε με χρώση της 

μεμβράνης με Ponceau-S. 

 

2.8.Ανοσοδοκιμασία Western blot 
  Η μεμβράνη του στυπώματος που έχει τις πρωτεΐνες επωάζεται με ανακίνηση σε 5% 

v/w σκόνης άπαχου γάλακτος-TBS-T σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα. Στη 

συνέχεια η μεμβράνη μεταφέρεται σε πλαστικό διαφανές σακουλάκι, προστίθενται 4 

ml ανά μεμβράνη διαλύματος πρώτου αντισώματος αραιωμένου σε 5% v/w σκόνης 

άπαχου γάλακτος-TBS-T και επωάζεται με ανακίνηση σε θερμοκρασία δωματίου για 

1 ώρα ή στους 40C για 12 ώρες ανάλογα με το αντίσωμα. Ακολουθεί ξέπλυμα της 
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μεμβράνης 4 φορές με TBS-T για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και 2 φορές 

για 5 λεπτά με 5% v/w άπαχου γάλακτος-TBS-T. Στη συνέχεια η μεμβράνη 

επωάζεται σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα με το δεύτερο αντίσωμα, που φέρει 

την υπεροξειδάση του ραπανιού, αραιωμένο σε διάλυμα 5% v/w άπαχου γάλακτος- 

ΤBS-Τ. Ακολουθεί ξέπλυμα έξι φορές για δέκα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με 

TBS-T. Τέλος η μεμβράνη καλύπτεται με μικρή ποσότητα αντιδραστηρίου εμφάνισης 

για 1 λεπτό και μεταφέρεται σε ειδική κασέτα εμφάνισης για να γίνει η έκθεση σε 

φιλμ. Το αντιδραστήριο εμφάνισης που χρησιμοποιήθηκε ήταν διάλυμα 1/1 

υπεροξειδίου του υδρογόνου και της χημειοφωταυγούς ιλουμινόλης (Perkin Elmer). 

Τα φιλμ εμφάνισης ήταν Fugi ( Super RX). 

 Τα αντισώματα και οι συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

ανοσοστύπωση : 

 

a-casp2 Πολυκλωνικό 

κουνελιού 

1:1000 Toy et al,1997 

a-casp2 Μονοκλωνικό 

αρουραίου 

1:700 Chemicon 

a-RAIDD Πολυκλωνικό 

κουνελιού 

1:400 Stressgen 

a-PIDD Πολυκλωνικό 

κουνελιού 

1:400 Alexis 

a-casp3 Πολυκλωνικό 

κουνελιού 

1:700 R&D 

a-ERK2 Πολυκλωνικό 

κουνελιού 

1:2000 Santa Cruz 

 
 
2.10. Διαχωρισμός πρωτεΐνών με ηλεκτροφόρηση σε δύο διαστάσεις. 
Σε δείγματα ανοσοκατακρήμνισης προσθέτουμε διάλυμα που περιέχει 7 M urea, 2M 

thiouria, 50mM tris-HCl pH 6.8, 0.4% DTE, 2%CHAPS, 0,2% Carrier ampholyte, 

0,008% Bromophenol Blue& Protease Inhibitors ώστε να διαχωρίσουμε τις πρωτεΐνες 

με ισοηλεκτρικό εστιασμό. Τα IPG strip που χρησιμοποιήθηκαν για το διαχωρισμό 

των πρωτεϊνών στη πρώτη διάσταση ήταν 7cm με pH 3–10. Για τον ισοηλεκτρικός 

εστιασμός χρησιμοποιήθηκε το Proteiner IEF Cell. Το strip εξισορροπίστηκε 
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χρησιμοποιώντας δύο βασικά διαλύματα  (50 mM Tris/Cl, 2% SDS, 6 M urea, and 

30% glycerol) που περιείχε πρώτα 1.4 M diothiothreitol and στη συνέχεια 1.3 M 

ιωδοακεταμίδιο. Για τη δεύτερη διάσταση χρησιμοποιήθηκε 12% πήκτωμα 

ακρυλαμίδης. Οι πρωτεΐνες στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν στο πήκτωμα 

ακρυλαμίδης με 50% μεθανόλης και 5% φωσφωρικό οξύ για δύο ώρες και βάφτηκαν 

με  Colloidal Coomassie Blue για 15-16 ώρες. Ορισμένες φορές μετά από βάψιμό με 

Colloidal Coomassie Blue το πήκτωμα ακρυλαμίδης βαφόταν και με Silver βαφή 

(Silverxpress Kit, Invitrogen)  

 

2.11.Φασματοσκοπία μάζας 
Οι επιθυμητές πρωτεΐνες συλλέχθηκαν από το πήκτωμα ακρυλαμίδης και ξεβάφτηκαν 

από Colloidal Coomassie Blue βαφή με διάλυμα που περιέχει 30% ακετονιτρίλιο 

(ACN) και 50mM NH4HCO3 για 15 λεπτά και πλύθηκαν με απιονισμένο νερό. Αφού 

οι πρωτεΐνες στέγνωσαν προστέθηκε σε κάθε δείγμα 3μl από διάλυμα 10mM 

NH4HCO3 με θρυψίνη για 15-16 ώρες, Με τη θρυψίνη οι πρωτεΐνες διασπόνται σε 

πεπτίδια. Τέλος τα πεπτίδια του κάθε δείγματος τοποθετήθηκαν σε ειδικό υπόστρωμα 

που περιέχει 50% ACT, 50% ddH2O, 0,1% TFA & 0,02 % ACH. Η φασματομετρία 

μάζας των πρωτεϊνών έγινε σε Maldi-Tof-MS μηχάνημα (UltraflexΙΙ,Bruker). Η 

εξάγνωση των πεπτιδίων έγινε με UV Laser στα 337 nm με ένταση 50Hz. Η 

αναγνώριση των πεπτιδίων έγινε με το λογισμικό Biotools (Bruker) σε συνδυασμό με 

το Mascot (Matrix Sciences).     
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3.Αποτελέσματα 
 

33..11ΠΠεειιρράάμμαατταα  σσεε  iinn  vviittrroo  εεννεερργγοοπποοιιηημμέένναα  κκυυττττααρριικκάά  εεκκχχυυλλίίσσμμαατταα  μμεε  

ααππώώττεερροο  σσκκοοππόό  ττηηνν  ττααυυττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππρρωωττεεϊϊννώώνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  

σσεε  μμεεγγάάλλοουυ  μμοορριιαακκοούύ  ββάάρροουυςς  σσύύμμππλλοοκκοο  μμααζζίί  μμεε  ττηη  κκαασσππάάσσηη  22  ..    
 

3.1.1.Πειράματα ώστε να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση των ενδογενών πρωτεϊνών 

PIDD και RAIDD με την ενδογενή  κασπάση 2 σε in vitro ενεργοποιημένα PC12 

κυτταρικά εκχυλίσματα.    

 

 Απομόνωση πρωτεϊνικών συμπλόκων μεγάλου μοριακού βάρους  με 

χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή (>670kD) από PC12 κυτταρικά 

εκχυλίσματα που έχουν προηγουμένως ενεργοποιηθεί in vitro. 
 

                    370C                                                            40C 

Σύμπλοκα μεγάλου 
μοριακού βάρους 
(>670 kD) 

Σύμπλοκα μεγάλου 
μοριακού βάρους 
(>670 kD) 

Οι πρωτεΐνες που ύστερα από κάποιο κυτταρικό ερέθισμα φυσιολογικά 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όταν επωαστούν στους 370C  φαίνεται τεχνητά να 

ωθούνται σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Αυτό το τεχνητό μοντέλο αλληλεπίδρασης 

πρωτεϊνών ονομάζεται in vitro ενεργοποίηση. Για την απομόνωση συμπλόκων 

μεγάλου μοριακού βάρους, η μέθοδος διαχωρισμού πρωτεϊνών που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή (FPLC). Δύο PC12 κυτταρικά 

εκχυλίσματα (9mg πρωτεΐνης το κάθε ένα ) επωάστηκαν το ένα στους 370C (in vitro 

ενεργοποίηση) και το άλλο στους 40C (αρνητικό δείγμα ενεργοποίησης) για δύο ώρες 

και μετά οι πρωτεΐνες του κάθε δείγματος διαχωρίστηκαν ανάλογα με το μοριακό 

τους βάρους από τη στήλη χρωματογραφίας. Η εικόνες δείχνουν την απορρόφηση 
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των πρωτεϊνών καθώς διαχωρίζονταν από τη στήλη χρωματογραφίας. Ο ψ άξονας 

δείχνει την απορρόφηση των πρωτεϊνών η οποία μετριέται σε μονάδες απορρόφησης 

(absorbance units). Όσο μεγαλύτερη η απορρόφηση τόσο μεγαλύτερο το μοριακό 

βάρος. Ο άξονας χ δείχνει το όνομα των κλασμάτων που έγινε η εκχύλιση των 

πρωτεϊνών. Η περιοχή που έχει σκιαγραφηθεί και τα αντίστοιχα κλάσματα (Β12-C7 ή 

24ο-31ο) είναι εκεί που βρίσκονται οι μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεΐνες και τα 

μεγάλου μοριακού βάρους σύμπλοκα.. Το πρωτεϊνικό εκχύλισμα των Β12-C7 

κλασμάτων συλλέχθηκε είτε για πειράματα ανοσοστύπωσης κατά Western ή για 

πειράματα ανοσοκατακρήμνισης. 

 

 Η ενδογενής κασπάση 2 προσεταιρίζεται σε σύμπλοκο μεγάλου 

μοριακού βάρους σε PC12 κυτταρικά εκχυλίσματα ύστερα από in 

vitro ενεργοποίηση. Το ενδογενές RAIDD επίσης προσεταιρίζεται σε 

σύμπλοκο μεγάλου μοριακού βάρους στα ίδια κλάσματα. 

 
Κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους(>670kD) 

 

                                           40C                              370C 
                               
     Σύνολο Σύνολο                                          κυτταρικό 

Κλασμάτων  25ο    27ο    29ο  κλασμάτων  25ο    27ο     29ο  εκχύλισμα  
 
                     

120 kD 
WB: a-PIDD 

85 kD 
 
 60 kD 
WB: a-casp2 50 kD 

 
40 kD  

 
WB: a-RAIDD 25 kD 

 20 kD 

 
 
Τα κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους από τα PC12 κυτταρικά εκχυλίσματα 

συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με ανοσοστύπωση κατά Western. Τα αντισώματα που 
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χρησιμοποιήθηκαν ήταν το μονοκλωνικό αντίσωμα αρουραίου a-Casp2, το 

πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού a-PIDD & το πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού a-

RAIDD. Η προκασπάση 2 είναι μια πρωτεΐνη 47kD και το RAIDD 23kD, εξαιτίας 

των μικρών μοριακών βαρών τους, ύστερα από διαχωρισμό με τη στήλη 

χρωματογραφίας, δε θα περιμέναμε να ανιχνευτούν στα κλάσματα μεγάλου μοριακού 

βάρους. Παρόλα αυτά στα ενεργοποιημένα μεγάλου μοριακού βάρους κλάσματα 

ανιχνεύθηκαν και οι δύο πρωτεΐνες ενώ δεν ανιχνεύθηκαν στα κλάσματα των 40C. 

Αυτό σημαίνει ότι η κασπάση 2 και το RAIDD ύστερα από in vitro ενεργοποίηση 

προσεταιρίζονται σε σύμπλοκα μεγάλου μοριακού βάρους που βρίσκονται στα 

ίδια κλάσματα. Το PIDD επίσης βρίσκεται στα ίδια κλάσματα. Το PIDD βέβαια 

ανιχνεύεται και στα κλάσματα των 40C αυτό οφείλεται στην ικανότητα του PIDD 

(85kD) να σχηματίζει ολιγομερή με τον εαυτό του ή με άλλες πρωτεΐνες. Η 

ανίχνευση των τριών αυτών ενδογενών πρωτεϊνών στα ίδια κλάσματα έμμεσα 

υποστηρίζει την υπόθεση ότι αυτές οι πρωτεΐνες ύστερα από in vitro 

ενεργοποίηση αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα μεγάλου μοριακού 

βάρους σύμπλοκο.     

 

 Ανοσοκατκρήμνιση κατά της rat casp2 σε PC12 ολόκληρα κυτταρικά 

εκχυλίσματα ύστερα από in vitro ενεργοποίηση στους 370C. 

                                 
                                Ανοσοκατακρημνισμένα 

1η πλύση                           δείγματα 
     
 370C     40C      cnt2   lysate     cnt1     370C                40C       cnt2  

 

WB a-PIDD

 

 
 

Ύστερα από 2 ώρες επώαση ολόκληρου PC12 κυτταρικού εκχυλίσματος στους 

370C (in vitro ενεργοποίηση) η ανοσοκατακρημνισμένη ενδογενής κασπάση 2 

WB a-procasp2

85 kD

60 kD 

50 kD 

40 kD 
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ανιχνεύεται να σχηματίζει σύμπλοκο  με την ενδογενή PIDD πρωτείνη. Στο 

ανοσοκατακρημνισμένο δείγμα των 40C ανιχνεύεται μια αχνή μπάντα στη περιοχή 

του PIDD δε θεωρούμε όμως ότι είναι η PIDD πρωτεΐνη αλλά βρώμικο φόντο. Η 

ανοσοστύπωση κατά Western για το PIDD έχει γίνει με αντίσωμα πολυκλωνικό 

κουνελιού όπως και η ανοσοκαταρήμνιση της κασπάσης 2, η χρησιμοποίηση ίδιου 

τύπου αντισώματος για ανοσοκατακρήμνιση και για ανοσοστύπωση συχνά οδηγεί σε 

βρώμικο φόντο. Το βρώμικο φόντο υποδεικνύει πρωτεΐνες που έχουν 

ανοσοκατακρημνιστεί εξαιτίας της μη ειδικής αλληλεπίδρασής τους με τις αλυσίδες 

του πολυκλωνικού αντισώματος ανοσοκατακρήμνισης. Οι μη ειδικές αυτές πρωτεΐνες 

μπορούν να ανιχνευτούν εξαιτίας της μη ειδικής αλληλεπίδρασής τους με την ίδια 

τύπου πολυκλωνική αλυσίδα του αντισώματος ανοσοστύπωσης. Η αντίδραση 

ανοσοκατακρήμνισης έγινε σε Hepes διάλυμα, ενώ στις πλύσεις προστέθηκαν στο 

διάλυμα NaCl και NP-40. Το αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε για την αντίδραση της 

ανοσοκατακρήμνιση είναι το πολυκλωνικό a-casp2 αντίσωμα (Nedd-2 anti-serum 

against the N-terminus of rat caspase 2 (Troy et al., 1997)). Στην εικόνα το βέλος στα 

47kD δείχνει την ενδογενή προκασπάση 2 που έχει ανοσοκατακρημνιστεί στο δείγμα 

370C και στο δείγμα 40C. Εφόσον η ανοσοκατακρήμνιση γίνεται σε  ολόκληρα 

πρωτεϊνικά εκχυλίσματα (και όχι σε διαχωρισμένα κλάσματα) η προκασπάση 2 

ανιχνεύεται στους 40C, απλά δεν περιμένουμε να αλληλεπιδρά με άλλη πρωτεΐνη 

αφού δεν είναι ενεργοποιημένη.  To βέλος στα 85 kD δείχνει την PIDD πρωτεΐνη που 

ανιχνεύεται μόνο στο δείγμα που έχει υποστεί in vitro ενεργοποίηση. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο αρνητικά δείγματα ανοσοκατακρήμνισης το cnt1& cnt2. Το 

ένα περιέχει ορό κουνελιού ως αντίσωμα ανοσοκατακρήμνισης (cnt2) και το άλλο 

(cnt1) δεν περιέχει κυτταρικό εκχύλισμα, αλλά αποτελείται μόνο από a-Casp2 

αντίσωμα προσδεδεμένο σε μόρια Α-αγαρόζη. Σε κανένα από τα αρνητικά δείγματα 

ανοσοκατακρήμνισης δεν ανιχνεύεται Casp-2 ή PIDD. Τα δείγματα αναλύθηκαν σε 

SDS PAGE. Για την ανοσοστύπωση κατά Western χρησιμοποιήθηκε τo πολυκλωνικό 

αντισώμα κουνελιού a-PIDD (alexis) σε αραίωση 1:400 και το μονοκλωνικό 

αντίσωμα αρουραίου a-casp2 (Chemicon) σε αραίωση 1:700. Το δείγμα “lysate” είναι 

κυτταρικό εκχύλισμα και χρησιμοποιείται ως θετικό δείγμα ανίχνευσης των 

πρωτεϊνών. 
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 Ύστερα από συλλογή in vitro ενεργοποιημένων κλασμάτων μεγάλου 

μοριακού βάρους (>670kD ) ανιχνεύθηκε η αληλεπίδραση της 

ενδογενής κασπάση 2 με την ενδογενή PIDD πρωτεΐνη.    
 

                                         πρωτεϊνικά εκχυλίσματα 

από κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους 

                                                                              Ανοσοκατακρημνισμένα   

                                 1η πλύση                                    δείγματα     

                                        

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Η ανοσοκατακρήμνιση δεν έγινε σε ολόκληρα κυτταρικά εκχυλίσματα αλλά 

μόνο στα κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους όπως διαχωρίστηκαν από τη 

στήλη χρωματογραφίας. Στην ανοσοκατακρήμνιση κατά της ενδογενής 

κασπάσης 2 αρουραίου από ενεργοποιημένα κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους 

ανιχνεύθηκε η PIDD ενδογενής πρωτεΐνη. Ύστερα από διαχωρισμό PC12 

κυτταρικών εκχυλισμάτων (370C και 40C) σε στήλη χρωματογραφίας, συλλέχθηκαν 

μόνο οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στα κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους. Από τη 

συλλογή πρωτεϊνών μεγάλου μοριακού βάρους του κάθε δείγματος έγινε 

ανοσοκατακρήμνιση για την ενδογενή κασπάση 2. Η ενδογενής κασπάση 2 

ανοσοκατακρημνίζεται μόνο στα κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους που είχαν 

επωαστεί στους 370C ( το βέλος στα 47kD δείχνει τη προκασπάση 2 που έχει 

ανοσοκατακρημνιθεί και το βέλος στα 36 kD δείχνει την ενεργή κασπάση 2 που έχει 

επίσης ανοσοκατακρημνιθεί). Τα κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους των 40C δεν 

περιέχουν κασπάση 2 οπότε και δεν κατακρημνίζεται. Επιπλέον, η PIDD πρωτεΐνη 

ανιχνεύεται στο ανοσοκατακρημνισμένο δείγμα των 370C ενώ δεν ανιχνεύεται στους 

40C. Το PIDD που ανιχνεύεται έχει μειωθεί αυτό οφείλεται στις πιο σκληρές 

                           πρωτεϊνικό 
    370C      40C    εκχύλισμα              370C                  40C 

  120 kD 
WB: a-PIDD   85 kD 

60 kD 

     50 kD 
WB: a-casp2 

     40 kD 
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συνθήκες πλυσίματος και ανοσοκατακρήμνισης που τηρούνταν ώστε να αυξηθεί η 

καθαρότητα του δείγματος από μη ειδικές αλληλεπιδράσεις. Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι με in vitro ενεργοποίηση PC12 κυτταρικών εκχυλισμάτων σχηματίζεται 

σύμπλοκο μεγάλου μοριακού βάρους που αποτελείται από το PIDD και την 

κασπάση 2 (τη προκασπάση και την ενεργή κασπάση 2). Η ανοσοκατακρήμνιση 

έγινε με το πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού a-casp2 (Nedd-2 anti-serum against the 

N-terminus of rat caspase 2 (Troy et al., 1997)) σε διάλυμα Hepes με Triton-X. Tα 

δείγματα αναλύθηκαν με SDS PAGE. Για την ανοσοστύπωση κατά Western 

χρησιμοποιήθηκε το μονοκλωνικό αντίσωμα αρουραίου a-Casp2 και το πολυκλωνικό 

αντίσωμα κουνελιού a-PIDD. 

 

3.1.2 Χρησιμοποίηση φασματοσκοπίας μάζας για την αναγνώριση άλλων 

πρωτεϊνών που παίρνουν μέρος στο σύμπλοκο της κασπάσης 2.   

 

 Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων ανοσοκατακρημνισμένων 

δειγμάτων από  την ενδογενή κασπάση 2. 

 
Ολόκληρα κυτταρικά PC12 εκχυλίσματα (9mg ανά δείγμα) ενεργοποιήθηκαν in 

vitro, διαχωρίστηκαν από στήλη χρωματογραφίας και τέλος τα μεγάλα μοριακού 

βάρους κλάσματα ανοσοκατακρημνίστηκαν με το αντίσωμα a- casp2 (Troy et 

al,1997). Για αρνητικό δείγμα χρησιμοποιήθηκαν μεγάλα μοριακού βάρους 

κλάσματα από κυτταρικά εκχυλίσματα που δεν είχαν ενεργοποιηθεί in vitro. Τα 

δείγματα αναλύθηκαν σε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων και βάφτηκαν με 

pH3                                                                     pH10            pH3                                                                    pH10

MB

370C  40C 
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Colloidal Coomassie Blue βαφή. Η βαφή αυτή έχει ικανότητα ανίχνευσης μόνο 

μέχρι 8μγρ πρωτεΐνης. Τα βέλη υποδεικνύουν τις διαφορετικές πρωτεΐνες που 

υπάρχουν στα δύο πηκτώματα ακρυλαμίδης. Το ισοηλεκτρικό σημείο (pI) της 

προκασπάσης 2 είναι σε pH 6.03, του RAIDD σε pH 5.82 και του PIDD σε pH 

5,96. 

 Προσπάθεια ταυτοποίηση πρωτεϊνών που συμμετέχουν στο 

μεγάλου μοριακού βάρους σύμπλοκο PIDD/κασπάση 2 

 

 
 

{Monti, 2005 } 

Όνομα Μοριακό βάρος πρωτεΐνης 
(P11980) Pyruvate kinase, isozymes 
M1/M2 (EC 2.7.1.40) (Pyruvate kinase 

muscle isozyme) 

58289.17 

(P42930) Heat-shock protein beta-1 
(HspB1) (Heat shock 27 kDa protein) (HSP 

27) 

22949.65 

(P63018) Heat shock cognate 71 kDa 
protein (Heat shock 70 kDa protein 8) 

71111.36 

(Q6AYZ1) Tubulin alpha-6 chain (Alpha-

tubulin 6) 

50757.93 

(P60711) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) 42135.95 

(P04797) Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (EC 1.2.1.12) (GAPDH) (38 

kDa BFA-dependent ADP-r 

36037.41 

 

Δεν ανιχνεύθηκαν πρωτεΐνες του συμπλόκου μόνο πρωτεΐνες που επειδή βρίσκονται 

σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο κύτταρο, ένα ποσοστό τους αλληλεπιδρά μη ειδικά με 
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το ανοσοκατακρημνισμένο δείγμα, παρά τις σκληρές συνθήκες ανοσοκατακρημνισης 

που μπορεί να εκτελούνται. Η κασπάση 2, το RAIDD και το PIDD και να υπήρχαν 

δεν ανιχνεύτηκαν κυρίως λόγω περιορισμού στην ανιχνευτική ικανότητα της βαφής.  

Η φασματομέτρηση μάζας των πρωτεϊνών έγινε σε Maldi-Tof-MS μηχάνημα.  

 

33..22..ΠΠεειιρράάμμαατταα  ααπποοσσττέέρρηησσηηςς  ννεευυρροοττρροοφφιικκώώνν  ππααρρααγγόόννττωωνν  σσεε  

ππρρωωττοογγεεννεείίςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιεεςς  φφλλοοιιϊϊκκώώνν  ννεευυρριικκώώνν  κκυυττττάάρρωωνν  μμεε  ααππώώττεερροο  

σσκκοοππόό  ττηηνν    ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ννεευυρρωωννιικκοούύ  μμοοννττέέλλοουυ  πποουυ  ηη  κκαασσππάάσσηη  

22  εεννεερργγοοπποοιιεείίττααιι  κκααιι  πποουυ  μμπποορροούύμμεε  νναα  ααννιιχχννεεύύσσοουυμμεε  άάλλλλεεςς  ππρρωωττεεΐΐννεεςς  

πποουυ  ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν  μμεε  ττηηνν  κκαασσππάάσσηη  22  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  εεννεερργγοοπποοίίηησσήή  

ττηηςς..  
Φυσιολογικά πρωτογενή φλοιϊκά νευρικά κύτταρα την 6η ημέρα καλλιέργειας 

Για κάθε ζώο που κυοφορούσε 10 έμβρυα 

αρουραίου δημιουργήθηκαν καλλιέργειες 

πρωτογενών φλοιϊκών κυττάρων με 

συνολική ποσότητα πρωτεΐνης 1mg 

(100μgr/έμβρυο). 

 

 

 Πείραμα στέρησης εμβρυϊκού ορού βοδιού από πρωτογενής 

καλλιέργειες φλοιϊκών νευρώνων.  
Οι φωτογραφίες είναι από νευρικά πρωτογενή κύτταρα αρουραίου την 6η μέρα 

καλλιέργειας. Τα κύτταρα αυτά υπέστησαν πλύσεις με θρεπτικό χωρίς ορό και στη 

συνέχεια έμειναν σε τέτοιο θρεπτικό. Παρασκευάστηκαν άλλες δυο κατηγορίες 

κυττάρων ως αρνητικά δείγματα απόπτωσης, αυτά στα οποία μετά τις πλύσεις 

προστέθηκε  θρεπτικό με ορό (το conditioned medium) και αυτά στα οποία 

προστέθηκε θρεπτικό χωρίς ορό αλλά με την προσθήκη γενικού αναστολέα 

κασπασών (BAF). Επίσης, στο θρεπτικό όλων των κυττάρων του πειράματος 

προστέθηκε ΜΚ801. Το μόριο αυτό είναι ανταγωνιστής των NMDA υποδοχέων που 

εμποδίζει το θάνατο των κυττάρων από excitotoxicity. Τα κύτταρα παρατηρήθηκαν 

σε ανεστραμμένο μικροσκόπιο (Leica DM IRB) σε 20x μεγέθυνση και οι εικόνες 

τραβήχτηκαν από ψηφιακή Spot κάμερα. 
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Νευρικά κύτταρα ύστερα από 4 ώρες αποστέρησης εμβρυϊκού ορού 

                        χωρίς ορό                                                 με ορό 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

χωρίς ορό, με BAF 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Νευρικά κύτταρα ύστερα από 7 ώρες αποστέρησης εμβρυϊκού ορού 

                      χωρίς ορό                                                    με ορό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
χωρίς ορό, με BAF 
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Νευρικά κύτταρα ύστερα από 10 ώρες αποστέρησης εμβρυϊκού ορού 

                 χωρίς ορό                                                   με ορό 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Χωρίς ορό, με BAF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Νευρικά κύτταρα ύστερα από 12 ώρες αποστέρησης εμβρυϊκού ορού 

                    χωρίς ορό                                                        με ορό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χωρίς ορό, με BAF  
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Στις 4 ώρες τα κύτταρα που στερούνται εμβρυϊκό ορό αρχίζουν να επηρεάζονται, 

συγκεκριμένα οι δενδρίτες και οι νευράξονες αρχίζουν να εκφυλίζονται. Από τις 7 

ώρες και μετά οι συνέπειες της αποστέρησης εμβρυϊκού ορού φαίνονται πιο καθαρά 

δηλαδή οι αλλοιωμένοι αξονοδενδρίτες και ο εκφυλισμός του κυτταρικού σώματος 

των νευρώνων. Τα κύτταρα φαίνεται να πεθαίνουν με ένα μηχανισμό θανάτου που 

ξεκινάει πρώτα από τους δενδρίτες και τους νευράξονες και στη συνέχεια 

εξαπλώνεται στο κυτταρικό σώμα. Στα κύτταρα που έχει χορηγηθεί ο αναστολέας 

BAF φαίνεται η αλλοίωση των συνάψεων να μη γίνεται τόσο γρήγορα όσο στα 

κύτταρα που στερούνται νευροτροφικούς παράγοντες, παρόλα αυτά τα κύτταρα 

φαίνεται τελικά να πεθαίνουν. Το BAF προστατεύει μόνο μερικώς τα πρωτογενή 

φλοιϊκά νευρικά κύτταρα. Επιπλέον, στις 12 ώρες παρατηρείται ένα μικρό ποσοστό 

θανάτου στα κύτταρα με εμβρυϊκό ορό, αυτό οφείλεται πιθανότατα στην ταλαιπωρία 

που υπέστησαν κατά τις πλύσεις.   

 

 Μέτρηση επιβίωσης νευρικών φλοιικών κυττάρων ύστερα από 

αποστέρηση νευρικών παραγόντων για 12 ώρες. Ο γενικός 

αναστολέας κασπασών δεν προστατεύει σημαντικά από το θάνατο. 
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Χρησιμοποιώντας ειδικό λυτικό διάλυμα που αφήνει άθικτους τους πυρήνες των 

ζωντανών κυττάρων, μετρήσαμε στο αιμοκυτόμετρο το ποσοστό των ζωντανών 

κυττάρων ύστερα από 12 ώρες εμβρυϊκού ορού. Το γράφημα συμφωνεί με τα 

συμπεράσματα από τις φωτογραφίες. Ο γενικός αναστολέας κασπασών (BAF) 

φαίνεται να διασώζει μερικώς μόνο τα νευρικά κύτταρα.  
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 Ανοσοανίχνευση της κασπάσης 2 και της κασπάσης 3 σε πρωτογενή 

νευρικά φλοιϊκά κύτταρα που στερούνται εμβρυϊκό ορό βοδιού. Ο 

θάνατος των νευρικών κυττάρων αυτών είναι αποπτωτικός. Το BAF 

δεν αναστέλλει την ενεργοποίηση της κασπάσης 2 αλλά αναστέλλει 

την ενεργοποίηση της κασπάσης 3.  

 
              10ώρες               7ώρες                     4 ώρες   

 -   +      Β   Β     -   -     +    +      Β   Β   -     -     +   + 

 

 

   
 

 

 
  
 
Ύστερα από τέσσερις ώρες στέρησης εμβρυϊκού ορού φαίνεται μικρή ενεργοποιήση 

της κασπάσης 2. Ύστερα από 7 ώρες ανιχνεύεται μεγάλη ενεργοποίηση της 

κασπάσης 2 (βέλος) όχι μόνο στα κύτταρα που στερούνται ορό(-) αλλά και στα 

κύτταρα που τους έχει προστεθεί ο αναστολέας BAF (B). Αντίθετα, η ενεργοποίηση 

της κασπάση 3 είναι μεγαλύτερη στα κύτταρα που στερούνται ορό σε σχέση με  τα 

κύτταρα που περιέχουν  BAF. Τα κύτταρα με BAF όμως έχουν μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση της κασπάσης 3 σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν ορό(+). Το ΒAF αν 

και μειώνει την ενεργοποίηση της κασπαση 3 δεν επηρεάζει την ενεργοποίηση 

της κασπάσης 2. Αυτά τα αποτελέσματα συνφωνούν με προηγούμενες μελέτες 

που θέλουν τη κασπάση 2 να δρα είτε νωρίτερα ή παράλληλα με την κασπάση 3 

ύστερα από στέρηση νευροτροφικών παραγόντων (Stefanis et al, 1998). Στις 10 

ώρες στέρησης δεν φαίνεται ενεργοποίηση της κασπάσης 2, αυτό οφείλεται στο ότι η 

κασπάση 2 διασπάται πρωτεολυτικά από την κασπάση 3 όταν η τελευταία βρίσκεται 

σε υψηλή συγκέντρωση στα κύτταρα. Το κάθε δείγμα περιείχε 90μg πρωτεΐνη. Για 

την ανοσοστύπωση κατά Western χρησιμοποιήθηκε το πολυκλωνικό αντίσωμα 

κουνελιού a-Casp2 (Troy et al.1997), το πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού a-Casp3 

(R&D) & το πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού a-ERK2 (Santa Cruz). 

50 kD 

WB: a-casp2 
40 kD 

25 kD 
WB: a-casp3 20 kD 

15 kD 

WB: a-ERK2 
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 Ανοσοκατακρήμνιση κατά της ενδογενής κασπάσης 2 σε κύτταρα 

πρωτογενών φλοιικών νευρώνων αρουραίου που υπέστησαν 

αποστέρηση εμβρυικού ορού για 7 ώρες. 
                                                      Ανοσοκατακρήμνιση                             

                                                            με a-casp2                                        

                                       -            +                
IP: άσχετο 
αντίσωμα 

  
Έγινε ανοσοκατακρήμνιση με αντίσωμα κατά της ενδογενής κασπάσης 2 , με 

πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού (Troy et al,1997) σε νευρικά φλοιϊκά κύτταρα 

(500μg) που είχαν υποστεί στέρηση εμβρυϊκού ορού (-) και σε κύτταρα που τους 

προστέθηκε ορός  μετά τις πλύσεις(+). Η αντίδραση της ανοσοκατακρήμνισης έγινε 

σε διάλυμα με Hepes + Triton-X. Η ενδογενής PIDD πρωτεΐνη δεν ανιχνεύθηκε, όχι 

γιατί δεν αλληλεπιδρά με τη κασπάση 2 αλλά πιθανότατα γιατί δεν 

χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες ανοσοκατακρήμνισης, για αυτά τα 

κύτταρα, μιας και το πείραμα έγινε μόνο μια φορά. Για την ανοσοστύπωση κατά 

Western χρησιμοποιήθηκε το μονοκλωνικό αντίσωμα αρουραίου a-Casp2. Ως 

αρνητικό δείγμα ανοσοκατακρήμνισης χρησιμοποιήθηκε ορός κουνελιού (IP: άσχετο 

αντίσωμα).   

 

 Πειράματα in vitro ενεργοποίησης σε πρωτογενής καλλιέργειες 

φλοιϊκών νευρώνων. 

 

 

 

 
 

  
  

50 kD 

WB: a-casp2 

40C 370C 40C 370C

Συγκεντρωμένα 
κλάσματα χαμηλού 
μοριακού βάρους 

Συγκεντρωμένα 
κλάσματα μεγάλου 
μοριακού βάρους 

50kD 

40kD 

25kD 

20kD 

WB: a-casp2
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Κυτταρικά εκχυλίσματα πρωτογενών νευρικών κυττάρων 

ενεργοποιήθηκαν in vitro, και διαχωρίστηκαν με στήλη 

χρωματογραφίας. Στα συγκεντρωμένα κλάσματα μεγάλου 

μοριακού βάρους (370C & 40C) δεν ανιχνεύεται ούτε η 

κασπάση 2 ούτε το RAIDD, πιθανότατα λόγο της μικρή 

ποσότητας  των αρχικών δειγμάτων (1mg ανά δείγμα). 

Ανιχνεύονται μόνο στα κλάσματα μικρού μοριακού 

βάρους. Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν για 

ανοσοστύπωση Western ήταν το πολυκλωνικό αντίσωμα 

κουνελιού a-Casp2 & το πολυκλωνικό αντίσωμα 

κουνελιού a-RAIDD. WB: a-RAIDD



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΣΣυυζζήήττηησσηη  
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4.Συζήτηση 
 

   Οι πρωτεΐνες με τις οποίες πιθανότατα αλληλεπιδρά η ενδογενής κασπάση 2 για να 

ξεκινήσει η ενεργοποίηση της και να προκληθεί απόπτωση στα νευρωνικά κύτταρα 

που στερούνται τροφικούς παράγοντες δεν έχουν διαλευκανθεί. Προηγούμενες 

μελέτες έχουν επισημάνει πιθανές πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τη κασπάση 2 

αλλά τα πειράματα ήταν σε μη-νευρωνικες σειρές (Τinnel et al.,2004), με εξαίρεση 

του Wang et al (2005) και επιπλέον δεν γινόντουσαν σε ενδογενείς πρωτεΐνες αλλά σε 

υπερεκφρασμένες. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη είναι των Read et al. (2002) καθώς 

χρησιμοποιούν ένα τεχνητό μοντέλο ενεργοποίησης της κασπάσης 2 δείχνοντας ότι η 

κασπάση σε μη νευρωνικά κύτταρα προσεταιρίζεται σε μεγάλου μοριακού βάρους 

σύμπλοκο ύστερα από in vitro ενεργοποίηση. Με βάση αυτό το τεχνητό μοντέλο 

ενεργοποίησης, αν κυτταρικό εκχύλισμα επωαστεί για 2 ώρες στους 370C επάγεται η 

αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών που φυσιολογικά αλληλεπιδρούν μέσα στο κύτταρο. 

Βασιζόμενοι στις παραπάνω μελέτες θέσαμε κάποια ερωτήματα τα οποία 

προσπαθήσαμε να απαντήσουμε. 

 

11))  ΣΣχχηημμααττίίζζεεττααιι  σσύύμμππλλοοκκοο  μμεεγγάάλλοουυ  μμοορριιαακκοούύ  ββάάρροουυςς  ττηηςς  κκαασσππάάσσηηςς  22  σσεε  

ννεευυρρωωννιικκάά  κκύύττττααρραα;;   
ην ερώτηση επιλέχθηκε ο σχεδιασμός πειραμάτων με τη 

 
Για την απάντηση σε αυτή τ

PC12 κυτταρική σειρά. Η σειρά αυτή θεωρείται νευρωνική κυτταρική σειρά καθώς 

έχει νευρωνικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα σε συνθήκες αποπτωτικού θανάτου 

με την αποστέρηση τροφικών παραγόντων ελκύει ένα μονοπάτι που έχει πολλά κοινά 

στοιχεία με αυτό των συμπαθητικών πρωτογενών νευρώνων (Batistatou & Greene, 

1991). Επίσης, ως κυτταρική σειρά  προσφέρει άφθονο υλικό για βιοχημικές μελέτες.  

    Από τα πειράματα in vitro ενεργοποίησης σε PC12 κύτταρα φάνηκε η 

ενδογενής κασπάση 2 να προσεταιρίζεται σε μεγάλου μοριακού βάρους 

σύμπλοκο, και όχι μόνο αυτή αλλά και το ενδογενές RAIDD. Το RAIDD είναι ένα 

μόριο γνωστό για την αλληλεπίδραση του με τη κασπάση 2 μέσω των CARD 

περιοχών που και οι δυο πρωτεΐνες φέρουν (Chou JJ et al.,1998  & Wang et al., 

2006). Παρά το γεγονός ότι το RAIDD είναι γνωστό για την αλληλεπίδραση του με 

τη κασπάση 2, οι Read et al (2002) δεν μπόρεσαν να το ανιχνεύσουν στα πειράματα 
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που έκαναν σε μη-νευρωνικά κύτταρα. Στα πειράματα της μελέτης μας όμως, 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι το RAIDD προσελκύεται σε μεγάλου μοριακού βάρους 

σύμπλοκο και πιθανόν στο ίδιο με της κασπάσης 2.  

   Με βάση τους Tinnel et al.,(2004) το μόριο που θεωρείται υπεύθυνο για τη 

προσέλκυση της κασπάσης 2 και του RAIDD σε σύμπλοκο μεγάλου μοριακού 

βάρους είναι το PIDD. Το PIDD είναι μια πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά με το RAIDD 

μέσω της DD υπομονάδας που και τα δύο φέρουν και έμμεσα μέσω του RAIDD 

θεωρείται ότι αλληλεπιδρά με τη κασπάση 2. Το χαρακτηριστικό της PIDD είναι ότι 

μπορεί να σχηματίζει ολιγομερή με τον εαυτό της ή με άλλες πρωτεΐνες με 

αποτέλεσμα να ανιχνεύεται στα μεγάλου μοριακού βάρούς κλάσματα και στους 40C 

και στους 370C όπως και παρατηρήσαμε στα πειράματά μας. Στους 370C ανιχνεύεται 

στα ίδια κλάσματα που ανιχνεύεται το RAIDD και η κασπάση 2. Οπότε κάνουμε την 

υπόθεση ότι στους 40C η PIDD σχηματίζει ολιγομερή με τον εαυτό της ενώ στους 

370 σχηματίζει σύμπλοκο με τη κασπάση 2 και το RAIDD. 

    

22)) ΠΠεερριιέέχχεειι  ααυυττόό  ττοο  σσύύμμππλλοοκκοο  ττιιςς  ππρρωωττεείίννεεςς  RRAAIIDDDD  κκααιι  PPIIDDDD,,  όόππωωςς  ττοο    

PPIIDDDDoossoommee  ((TTiinneell  eett  aall..,,  22000044));;
ίς πρωτεΐνες κασπάση 2, RAIDD και PIDD  

ρ  

    
   Για να αποδείξουμε ότι οι ενδογενε

βρίσκονται στα ίδια κλάσματα μεγάλου μοριακού βάρους επειδή σχηματίζουν μεταξύ 

τους σύμπλοκο, κάναμε πειράματα ανοσοκατακρήμνισης κατά της ενδογενής 

κασπάσης 2 σε in vitro ενε γοποιημένα PC12 κυτταρικά εκχυλίσματα. Το ενδογενές 

PIDD ανιχνεύθηκε να αλληλεπιδρά με τη ενδογενή κασπάση 2 σε in vitro 

ενεργοποιημένα ολόκληρα κυτταρικά εκχυλίσματα. Αυτή είναι η πρώτη φορά 

που ανιχνεύεται άμεση αλληλεπίδραση των δυο αυτών ενδογενών πρωτεϊνών σε 

νευρικά κύτταρα. Στην ανοσοκατακρήμνιση που έγινε για τα κλάσματα μεγάλου 

μοριακού βάρους το PIDD φαινόταν πιο αχνό, αυτό οφείλεται στις πιο σκληρές 

συνθήκες ανοσοκατακρήμνισης που εκτελέστηκαν. Αν και έγιναν προσπάθειες 

ανίχνευσης του RAIDD δεν καρποφόρησαν εξαιτίας των μη καλών αντισωμάτων για 

το  rat RAIDD που υπάρχουν στο εμπόριο. Παρόλα αυτά, η ανίχνευση του 

ενδογενούς PIDD στο ανοσοκατακρημνισμένο δείγμα της ενδογενής κασπάσης 2 

υποδηλώνει έμμεσα πως και το RAIDD θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το σύμπλοκο 

αφού προηγούμενες μελέτες των Tinnel et al (2004) υποστηρίζουν το RAIDD να 

είναι το ενδιάμεσο μόριο σύνδεσης ανάμεσα στη κασπάση 2 και το PIDD. Επιπλέον 
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πειράματα του Wang et al (2005) έδειξαν άμεση αλληλεπίδραση της κασπάσης 2 με 

το RAIDD σε PC12 κύτταρα όταν αυτά στερούνται τροφικούς παράγοντες. Τέλος το 

προηγούμενο πείραμα που δείχνει ότι το PIDD, το RAIDD και τη κασπάση 2 να 

προσεταιρίζονται σε κλάσματα ίδιου μοριακού βάρους ενισχύει ακόμα περισσότερο 

την υπόθεση ότι και το RAIDD παίρνει μέρος στο σύμπλοκο.  

 

33))  ΠΠεερριιέέχχεειι  ααυυττόό  ττοο  σσύύμμππλλοοκκοο  ππιιθθααννώώςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  ππρρωωττεείίννεεςς  πποουυ  θθαα  

μμπορούσαν  να  ταυτοποιηθούν;  
Προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε άλλ

πορούσαν να ταυτοποιηθούν;
ες πρωτεΐνες του συμπλόκου με τη τεχνική 

ς η τ

ά  

α ν ή

η απαρτίζουν

φασματομετρία μάζας αφού πρώτα είχαμε διαχωρίσει τις πρωτεΐνες του 

ανοσοκτακρημνισμένου συμπλόκου τη  κασπάσης 2 με λεκ ροφόρηση δύο 

διαστάσεων. Δυστυχώς η προσπ θεια δεν καρποφόρησε. Η βαφή που 

χρησιμοποιήθηκε για να νιχ ευτούν οι πρωτεΐνες του συμπλόκου και που ταν 

συμβατή με το μηχάνημα φασματομετρίας μάζας είχε όριο ανίχνευσης μέχρι 8μgr. 

Εξαιτίας αυτού του περιορισμού ανιχνεύθηκαν μόνο πρωτεΐνες που γενικά υπάρχουν 

σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο κύτταρο και που αλληλεπιδρούσαν μη ειδικά με το 

αντίσωμα της ανοσοκατακρήμνισης ακόμα και αν τηρούνται σκληρές συνθήκες 

καθαρισμού του δείγματος. Τέτοια προβλήματα είναι συχνά με αυτή τη τεχνική 

(Aebersold, 2003). Η ενδογενής  κασπάση 2 που βρίσκεται σε μικρές συγκεντρώσεις 

μέσα στο κύτταρο και οι υπόλοιπες ενδογενεις πρωτεΐνες με τις οποίες αλληλεπιδρά 

δεν μπορούσαν να ανιχνευτούν με αυτή τη βαφή και κατά συνέπεια να 

αναγνωριστούν. Για να γίνει εφικτή  αναγνώριση των πρωτεϊνών που  το 

σύμπλοκο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βαφή με καλύτερη ανιχνευτική ικανότητα 

όπως Silver Stain ( όριο ανίχνευσης 8ng) και στη συνέχεια η αναγνώριση των 

πρωτεϊνών να γίνει με φασματόμετρο μάζας συμβατό με αυτή τη βαφή. Τέλος θα 

πρέπει να βρεθούν οι ιδανικές συνθήκες ανοσοκατακρήμνισης καθώς όσο πιο 

σκληρές  είναι οι συνθήκες και πιο καθαρό γίνεται το δείγμα από μη ειδικές 

αλληλεπιδράσεις τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να χαθούν κάποιες από τις πρωτεΐνες 

που απαρτίζουν το σύμπλοκο. 

 

44))  ΜΜπποορροούύμμεε  νναα  ααννααππττύύξξοουυμμεε  έένναα  μμοοννττέέλλοο  ααπποοππττωωττιικκοούύ  θθααννάάττοουυ  σσεε  

κκύτταρα  του  Κεντρικού  Νευρικού  Συστήματος,  μετά  από  αποστέρηση  ύτταρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, μετά από αποστέρηση
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τροφικών  παραγόντων,  που  να  αποδίδει  πολλαπλάσια  ποσότητα  υλικού  

σε  σχέση  με  τους  συμπαθητικούς  νευρώνες;  

οσότητα υλικούτροφικών παραγόντων, που να αποδίδει πολλαπλάσια π

σε σχέση με τους συμπαθητικούς νευρώνες;
      Επιδιώξαμε να φτιάξουμε με πρωτογενή φλοιϊκά νευρικά κύτταρα ένα μοντέλο 

αποπτωτικού θανάτου ύστερα από στέρηση νευροτροφικών παραγόντων. Όμως πριν 

φτιάξουμε το μοντέλο απόπτωσης έπρεπε πρώτα να βρούμε τις ιδανικές συνθήκες 

απομόνωσης και καλλιέργειας των πρωτογενών φλοιϊκών νευρικών κυττάρων ώστε 

τελικά η καλλιέργεια να μας δίνει όσο το δυνατό μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

πρωτεϊνικού εκχυλίσματος. Τις πρωτογενείς φλοιϊκές καλλιέργειες τις κάναμε με 

διατομή του εγκεφάλου Ε16 εμβρύων αρουραίου. Από τους εγκεφάλους 

απομονώσαμε τους φλοιϊκούς ιστούς τους οποίους διαχωρίσαμε σε νευρικά κύτταρα 

με fire-polish disassociation. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε ΒΜΕ διάλυμα με 10% 

FBS και με τη προσθήκη 2,5μΜ Ara-c. Το μόριο αυτό εμποδίζει την επιβίωση των 

νευρογλοιακών κυττάρων, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα και την ομοιογένεια 

της καλλιέργειάς μας. Σε μια καλλιέργεια πρωτογενών φλοιϊκών κυττάρων όταν τα 

κύτταρα είναι απλωμένα στις συγκεντρώσεις που αναφέρονται στα υλικά και μέθοδοι 

(2.1.2), τότε η καλλιέργεια μπορεί να έχει χρόνο ζωής μέχρι και 20 ημέρες. Έχουμε 

καταφέρει να φτιάχνουμε καλλιέργειες με συνολική πρωτεΐνη 1mg-1,5mg (περίπου 

100μgr/έμβρυο) ανάλογα με τον αριθμό των εμβρύων που κυοφορεί το ζώο. Η 

ποσότητα της πρωτεΐνης που δίνουν οι πρωτογενείς καλλιέργειες φλοιϊκών νευρώνων 

είναι πολύ μεγαλύτερη από τη πρωτεΐνη που δίνουν οι πρωτογενείς καλλιέργειες 

συμπαθητικών νευρώνων η οποία φτάνει μέχρι τα 100μgr ανά καλλιέργεια.  
   Αφού εξασφαλίσαμε ότι παίρνουμε περισσότερη πρωτεΐνη σε αυτό το νευρωνικό 

μοντέλο από ότι στο μοντέλο των συμπαθητικών νευρώνων, προσπαθήσαμε να 

προκαλέσουμε στα πρωτογενή φλοιϊκά κύτταρα αποπτωτικό θάνατο προκαλούμενο 

από στέρηση τροφικών παραγόντων. Η στέρηση νευροτροφικών παραγόντων γίνεται 

με την στέρηση του εμβρυϊκού ορού στα οποία είναι καλλιεργημένα τα κύτταρα. Σε 

πρωτογενή φλοιϊκά κύτταρα που βρίσκονται στην έκτη μέρα καλλιέργειας αφαιρείται 

το conditioned medium, πλένονται δύο φορές με θρεπτικό χωρίς ορό και τέλος 

καλλιεργούνται σε θρεπτικό χωρίς ορό εμπλουτισμένο με διάφορα συστατικά όπως 

περιγράφεται στα υλικά και μέθοδοι (2.2). Για να επιτύχει ο θάνατος προκαλούμενος 

από στέρηση εμβρυϊκού ορού απαραίτητη ήταν η προσθήκη στην καλλιέργεια ενός 

μορίου που λειτουργεί ως ανταγωνιστής των NMDA υποδοχέων, του ΜΚ801. Το 

μόριο αυτό εμποδίζει τα κύτταρα να πεθάνουν από excitotoxicity και επιπλέον σε 
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συγκέντρωση 10μΜ επάγει τον αποπτωτικό θάνατο προκαλούμενο από στέρηση 

τροφικών παραγόντων (Terro et al., 2000). 

   Με την πραγματοποίηση του πειράματος στέρησης εμβρυϊκού ορού παρατηρήθηκε 

ότι μέσα σε τέσσερις ώρες τα φλοιϊκά κύτταρα άρχισαν να υφίστανται κάποιες 

πρώτες αλλοιώσεις. Συγκεκριμένα σε ορισμένα κύτταρα που στερούνταν εμβρυϊκό 

ορό οι δενδρίτες και οι νευράξονες άρχισαν να εκφυλίζονται. Ύστερα από 7 ώρες 

στέρησης εμβρυϊκού ορού ο εκφυλισμός είχε εξαπλωθεί και στο κυτταρικό σώμα των 

φλοιϊκών νευρώνων. Μέσα σε 12 ώρες όλα τα κύτταρα σε συνθήκες στέρησης 

εμβρυϊκού ορού είχαν πεθάνει. Κατά συνέπεια, παρατηρήθηκε ότι τα φλοιϊκά 

κύτταρα όσο περισσότερο μένουν σε συνθήκες στέρησης εμβρυϊκού ορού τόσο 

αυξάνεται ο θάνατός τους, ο οποίος ακολουθεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Ξεκινάει εκφυλίζοντας τους δενδρίτες και τους νευράξονες και στη συνέχεια 

εξαπλώνεται και στα κυτταρικά σώματα των νευρώνων.  

   Χρησιμοποιήθηκαν δύο αρνητικά δείγματα αποπτωτικού θανάτου. Κύτταρα στα 

οποία μετά τις πλύσεις προστέθηκε θρεπτικό που περιείχε ορό (conditioned medium) 

και κύτταρα στα οποία προστέθηκε θρεπτικό χωρίς ορό αλλά εμπλουτισμένο με έναν 

γενικό αναστολέα κασπασών, το BAF. Στα κύτταρα με το conditioned medium δεν 

παρατηρήθηκε θάνατος παρά μόνο ελάχιστος και ύστερα από 12 ώρες, που οφείλεται 

πιθανότατα στη ταλαιπωρία των κυττάρων από τις πλύσεις. Αντίθετα, ο γενικός 

αναστολέας κασπάσών, BAF, δε φάνηκε να σώζει τα κύτταρα από θάνατο, απλά να 

το καθυστερεί. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το BAF προστατεύει μόνο μερικώς τα 

πρωτογενή φλοιϊκά κύτταρα σε συνθήκες στέρησης εμβρυΐκού ορού. 

  Οι παραπάνω παρατηρήσεις από τις φωτογραφίες επαληθεύθηκαν με τον 

υπολογισμό της επιβίωσης των πρωτογενών νευρικών κυττάρων ύστερα από στέρηση 

εμβρυϊκού ορού για  12 ώρες. Ο υπολογισμός έγινε με τη μέτρηση των πυρήνων των 

ζωντανών νευρικών κυττάρων σε αιμοκυτόμετρο.  

   Μέχρι στιγμής αυτό το μοντέλο πρωτογενών φλοιϊκών νευρώνων φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στο θάνατο προκαλούμενο από στέρηση τροφικών παραγόντων και 

συγχρόνως να παρέχει μεγαλύτερες ποσότητες πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από ότι το 

μοντέλο των συμπαθητικών νευρώνων. 

   

55))  ΜΜπποορροούύμμεε  νναα  ααννααππααρράάγγοουυμμεε  σσεε  ααυυττόό  ττοο  μμοοννττέέλλοο  ββαασσιικκάά  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  ααππόόππττωωσσηηςς  PPCC1122  κκυυττττάάρρωωνν  μμεεττάά  ααππόό  ααπποοσσττέέρρηησσηη  
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ττρροοφφιικκώώνν  ππααρρααγγόόννττωωνν,,  όόππωωςς  ττηηνν  δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  κκαασσππαασσώώνν  22  κκααιι  

33;;  
       Κυτταρικά εκχυλίσματα πρωτογενών φλοιϊκών νευρώνων που είχαν υποστεί 

στέρηση εμβρυϊκού ορού αναλύθηκαν με ανοσοστύπωση κατά Western. Στα 

δείγματα αυτά η ενεργοποίηση της κασπάσης 3 αυξανόταν όσο αυξανόταν ο χρόνος 

παραμονής των κυττάρων στο θρεπτικό χωρίς ορό. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι ο 

παρατηρούμενος θάνατος των πρωτογενών φλοιϊκών κυττάρων ύστερα από 

στέρηση εμβρυϊκού ορού είναι αποπτωτικός.  

   Η κασπάση 2 στις 4 ώρες είχε μια μικρή ενεργοποίηση, αλλά η μέγιστη 

ενεργοποίηση της ήταν στις 7 ώρες. Μετά τις 7 ώρες η ενεργή κασπάση 2 δεν 

ανιχνευόταν γιατί είχε πρωτεολυθεί πιθανότατα από τη κασπάση 3 (Harvey NL et 

al.,1996). Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι ο γενικός αναστολέας 

κασπασών (BAF) ενώ ανέστειλε την ενεργοποίηση της κασπάσης 3 δεν επηρέασε 

καθόλου την ενεργοποίηση της κασπάσης 2. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε 

συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που θέλουν την κασπάση δύο να δρα παράλληλα 

ή νωρίτερα από την κασπάση 3 σε PC12 κύτταρα και σε συμπαθητικούς νευρώνες 

(Stefanis et al, 1998). Υποθέτουμε ότι ο λόγος που το BAF δεν προστάτευσε 

πλήρως τα φλοϊκά κύτταρα από αποπτωτικό θάνατο ίσως οφείλεται στο ότι δεν 

μπορούσε να αναστείλει πλήρως την ενεργοποίηση της κασπάση 2. Η υπόθεση 

αυτή υποστηρίζει έμμεσα τη θεωρία που θέλει τη κασπάση 2 να ελέγχει την 

ενεργοποίηση του αποπτωτικού μιτοχονδριακού μονοπατιού σε πρωτογενή νευρικά 

κύτταρα που στερούνται τροφικούς παράγοντες δρώντας πριν την ενεργοποίηση των 

μιτοχονδρίων (Chauvier D et al,2005). Για να αποδείξουμε την υπόθεση, θα πρέπει να 

δοκιμαστεί κάποιο άλλος αναστολέας που να αναστέλλει πιο ειδικά τη κασπάση 2 

από ότι το BAF. Οι Chauvier et al, (2005) έδειξαν ότι το VDVAD αναστέλλει πλήρως 

την ενεργοποίηση της κασπάσης 2.   

 

66))  ΜΜπποορροούύμμεε  σσεε  ααυυττόό  ττοο  σσύύσσττηημμαα  νναα  μμεελλεεττήήσσοουυμμεε  ττηηνν  ππιιθθααννήή  δδηημμιιοουυρργγίίαα  

σσυυμμππλλόόκκοουυ  ττηηςς  κκαασσππάάσσηηςς  22;;  
   Σε κυτταρικά εκχυλίσματα  φλοιϊκών νευρώνων που είχαν στερηθεί εμβρυϊκό ορό 

έγινε ανοσοκατακρήμνιση κατά της ενδογενής κασπάσης 2. Η ενδογενής κασπάση 2 

ανοσοκατακρημνίστηκε επιτυχώς, όμως δεν μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε 

αλληλεπίδραση της με άλλη ενδογενή πρωτεΐνη. Η μη ικανότητα ανίχνευσης άλλης 
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πρωτεΐνη δεν οφείλεται σε μειονέκτημα αυτού του νευρωνικού μοντέλου αλλά στο 

ότι το πείραμα έγινε μόνο μια φορά οπότε δεν είχαν ακόμα βρεθεί οι ιδανικές 

συνθήκες ανοσοκατακρήμνισης που να επιτρέπουν την ανίχνευση πρωτεϊνών που 

αλληλεπιδρούν με τη κασπάση 2. 

   Επίσης, έγινε πείραμα in vitro ενεργοποίησης σε κυτταρικά εκχυλίσματα 

νευρωνικών φλοιϊκών κυττάρων με σκοπό μετά να διαχωριστούν με στήλη 

χρωματογραφίας και να ελεγχθεί αν η κασπάση 2 προσεταιρίζεται σε μεγάλου 

μοριακού βάρους σύμπλοκο σε αυτό το νευρωνικό μοντέλο. Δεν ανιχνεύτηκε ούτε η 

κασπάση 2, ούτε RΑΙDD στα μεγάλου μοριακού βάρους κλάσματα, παρά μόνο στα 

μικρού μοριακού βάρους κλάσματα. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανότατα οφείλεται στην 

μικρή ποσότητα δείγματος (1mg/ ανά δείγμα) που χρησιμοποιήθηκε. Στο αντίστοιχο 

πείραμα που είχε γίνει με PC12 κύτταρα η μικρότερη δυνατή συγκέντρωση πρωτεΐνης 

για την ανίχνευση της κασπάσης 2 και του RAIDD  με ανοσοστυπωμα κατά Western  

είχε θεωρηθεί ότι είναι 2mg/ ανά δείγμα. 

    

Εν κατακλείδι, το μοντέλο θανάτου προκαλούμενο από στέρηση νευροτροφικών 

παραγόντων σε πρωτογενείς φλοιϊκές καλλιέργειες είναι απόπτωτικό  με την 

ενεργοποιημένη κασπάση 2 και κασπάση 3 να λειτουργούν όπως και στο μοντέλο 

των PC12 κυττάρων και συμπαθητικών νευρώνων. Οι πρωτογενείς όμως 

καλλιέργειες των φλοιϊκών κυττάρων φαίνεται να καλύτερες στη πραγματοποίηση 

βιοχημικών πειραμάτων όπως ανοσοκατακρήμνιση από ότι οι πρωτογενείς 

καλλιέργειες των συμπαθητικών νευρώνων εξαιτίας της μεγαλύτερης ποσότητας 

πρωτεΐνης που παρέχουν. Εν τούτης, για τη πραγματοποίηση πειραμάτων όπως στήλη 

χρωματογραφίας που απαιτούνται συγκεντρώσεις πρωτεϊνών μεγαλύτερες των 2mg, 

η χρησιμοποίηση του μοντέλου αυτού είναι δύσκολη και είναι προτιμότερη η 

χρησιμοποίηση της PC12 νευρικής κυτταρικής σειράς που παρέχει άφθονη ποσότητα 

πρωτεϊνικού εκχυλίσματος.   
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