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Δύο είναι οι βασικοί πληθυσμοί κυττάρων που συναντώνται στον εγκεφαλικό
φλοιό: οι πυραμιδικοί νευρώνες (διεγερτικοί) και οι ενδονευρώνες (κυρίως
κατασταλτικοί), με τους τελευταίους να ευθύνονται για την υπολογιστική
ακρίβεια και πολυπλοκότητα των εγκεφαλικών λειτουργιών. Η σημασία της
σωστής ανάπτυξης και μετανάστευσης των ενδονευρώνων υπογραμμίζεται
από την παθολογία της μη φυσιολογικής ανάπτυξης και δυσλειτουργίας τους
(επιληψία, σχιζοφρένια, αυτισμός). Από τα σημαντικότερα μόρια για την
μετανάστευση των ενδονευρώνων από τις Ganglionic Eminences στον φλοιό,
είναι και οι Rho GTPases Rac1 και Rac3. Η πρώτη είναι πολύ καλά
μελετημένη στο επίπεδο της επίδρασης της στην ενδονευρωνική
μετανάστευση, με τον φαινότυπο της έλλειψής της (φλοιικός ενδονευρωνικός
υποεποικισμός) να είναι καλά χαρακτηρισμένος και περιγραμμένος. Η Rac3
όμως, δεν είναι ο ίδιο εκτενώς μελετημένη και στην παρούσα εργασία γίνεται
μια προσπάθεια αποσαφήνισης του ρόλου της στην ενδονευρωνική
μετανάστευση, λαμβανομένης υπ’όψην και της παρουσίας ή απουσίας της
Rac1. Η έλλειψη Rac3 φάνηκε να προκαλεί φαινότυπο σοβαρό (στο επίπεδο
του εποικισμού του φλοιού), όμως όχι τόσο σοβαρό όσο ο φαινότυπος της
έλλειψης Rac1, πράγμα που σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από άλλες
ερευνητικές ομάδες, μας οδήγησε στο να προτείνουμε ένα μοντέλο επίδρασης
της Rac3 στην ενδονευρωνική μετανάστευση, συνδυαστικό των δύο
επικρατουσών θεωριών για την σχέση των Rho GTPases και τον ρόλο τους
στη μετανάστευση: την θεωρία περί πλειοτροπίας και την θεωρία περί
ανταγωνισμού.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1. GABAεργικοί ενδονευρώνες
Στις περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου των σπονδυλωτών, τα νευρικά
δίκτυα αποτελούνται από δύο ευρύς τύπους νευρώνων: τους διεγερτικούς
principal neurons και τους ενδονευρώνες. Αν και οι διεγερτικοί νευρώνες
συχνά αποτελούν το κύριο συστατικό νευρικών κυκλωμάτων, από μόνοι τους
δεν θα κατάφερναν τίποτα άλλο παρά να επάγουν μια «χιονοστιβάδα»
διέγερσης. Είναι χάρις στους ενδονευρώνες που επιτυγχάνεται λειτουργική
ισορροπία, πολυπλοκότητα και υπολογιστική αρχιτεκτονική στα νευρικά
κυκλώματα (Huang et al. 2007). Οι ενδονευρώνες αποτελούν μέρος της
ευρύτερης οικογένειας των νευρικών κυττάρων. Σε μια προσπάθεια σύντομης
πολυπολικά και συμμετέχουν σε διάφορα νευρικά μονοπάτια συνδέοντας
τοπικά «προσαγωγούς» και «απαγωγούς» νευρώνες. Ενδονευρώνες
συναντάμε τόσο στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όσο και στο εντερικό νευρικό
σύστημα. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τα ενδονευρωνικά κύτταρα
παρέχουν κατασταλτικό ερέθισμα στα πυραμιδικά κύτταρα, ως επί το
πλείστον με τη βοήθεια του νευροδιαβιβαστή γ-αμινοβουτυρικού οξέος
(Gamma-Aminobutyric Acid,GABA) και του επίσης νευροδιαβιβαστικού
αμινοξέος της γλυκίνης (αν και υπάρχουν και διεγερτικοί ενδονευρώνες που
χρησιμοποιούν γλουταμικό οξύ (glutamate), αλλά και άλλοι που εκκρίνουν
neuromodulators όπως η ακετυλοχολίνη).
Η σωστή χωροταξική διευθέτηση των νευρώνων κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης, αποτελεί τη βάση της μετέπειτα ορθής εγκεφαλικής λειτουργίας. Η
τοποθέτηση των νευρώνων ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο χωρικό και
χρονικό πρότυπο μετακινήσεων, και αλληλεπιδράσεων, το οποίο
επιτυγχάνεται μέσω στοχευμένης νευρωνικής μετανάστευσης. Ο φλοιός
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες, για την εύρυθμη λειτουργία του
εγκεφάλου, επικράτειες καθώς είναι υπεύθυνος για βασικές εγκεφαλικές
διεργασίες όπως αίσθηση (ακοή, όραση, αφή, στον νεοφλοιό, αλλά και
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περιγραφής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ενδονευρώνες είναι κύτταρα
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Εικόνα 2. 1 Ρεύματα της κατά μήκος μετανάστευσης από το subpallium. a: από
την MGE προς εποίκιση του νεοφλοιού, b: από την LGE προς εποίκιση του OB, c:
από την CGE και MGE προς εποίκιση του striatum. (Marin & Rubenstein, 2001)

όσφρηση στον απιοειδή πυρήνα, ή pyriform, στον παλαιοφλοιό) μνήμη,
συνειρμική σκέψη, κίνηση (ακούσια και εκούσια). Κατά την ανάπτυξη, δύο
ξεχωριστές μεταναστευτικές οδοί είναι υπεύθυνες για την εποίκιση του φλοιού:
η οδός της ακτινωτής μετανάστευσης (radial migration), και η κατά μήκος του
pallium (εφαπτομενική, tangential migration). Η ακτινωτή μετανάστευση
αφορά στους προβολικούς νευρώνες που είναι γνωστοί και ως πυραμιδικά
κύτταρα, και συμβαίνει κάθετα στο pallium. Ουσιαστικά βοηθά στην
δημιουργία και την οργάνωση των διάφορων στιβάδων του φλοιού. Η κατά
μήκος μετανάστευση αφορά στους ενδονευρώνες οι οποίοι γεννώνται στις
Ganglionic Eminences του subpallium, οι οποίες αντιπροσωπεύουν καλά
χαρακτηρισμένες επικράτειες της κοιλιακής, υπο-φλοιικής περιοχής
(subpallium). Η Tangential migration συμβαίνει κατά μήκος του pallium, και
βοηθάει ώστε διαφορετικοί πληθυσμοί ενδονευρώνων να λάβουν τη σωστή
τους θέση σε διαφορετικές περιοχές του τελεγκεφάλου (φλοιός, ραβδωτό,
ΟΒ’s). (Εικόνα 1.1) Σε αυτούς τους πληθυσμούς συμπεριλαμβάνονται και η
πλειοψηφία τωνGABAεργικών ενδονευρώνων, οι οποίοι μεταναστεύουν από
πλάγια (lateral) προς κέντρο (medial), για να εποικίσουν τον νεοφλοιό, τον
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απιοειδή πυρήνα (pyriform) και τον ιππόκαμπο (Marin & Rubenstein 2001,
DeDiego et al. 1994). (Εικόνα 1.2)

Οι φλοιϊκοί GABA-εργικοί ενδονευρώνες παρέχουν, όπως προαναφέρθηκε,
κατασταλτικό ερέθισμα στα πυραμιδικά κύτταρα, αλλά επίσης ελέγχουν και τα
την ολοκλήρωση της σύναψης, την πιθανότητα και τον χρονισμό της
δημιουργίας δυναμικού κίνησης, και γενικότερα την πλαστικότητα των
προβολικών νευρώνων (Huang et al. 2007). Χαρακτηρίζονται ως κύτταρα, δε,
από εκπληκτική νευροχημική, μορφολογική και λειτουργική ποικιλομορφία.
(Vidaki et al. 2012, Marin & Rubenstein 2001, Marin & Rubenstein 2003)Η
συγκεκριμένη οικογένεια νευρικών κυττάρων αποτελεί περίπου το 20% των
φλοιικών νευρώνων, και παίζει σημαντικότατο ρόλο στην λειτουργία του
εγκεφαλικού φλοιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενδονευρωνικές δυσλειτουργίες,
και περιορισμένος ενδονευρωνικός εποικισμός του φλοιού έχουν συνδεθεί με
σοβαρές εγκεφαλικές διαταραχές, όπως σχιζοφρένεια και επιληψία. (Vidaki et
al. 2012) Η πλειοψηφία των φλοιϊκών ενδονευρώνων γεννώνται στις
Ganglionic Εminences, και μεταναστεύουν παράλληλα στο pallium, για να
εποικίσουν τον αναπτυσσόμενο φλοιό. (Vidaki et al. 2012, Marin &
Rubenstein 2001, Marin & Rubenstein 2003) Πρόσφατες μελέτες έχουν
αποκαλύψει μέρος του μοριακού μηχανισμού, ο οποίος ελέγχει την
μετανάστευση των ενδονευρώνων, ωστόσο, οι ενδοκυττάριοι παράγοντες που
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Εικόνα 2. 2 Κατά μήκος μετανάστευση από τις GE προς εποίκιση του φλοιού (Α) νώρις
κατα την ανάπτυξη και (Β, C) σε μεθύστερα αναπτυξιακά στάδια. (Metinetal. 2006)

εμπλέκονται στον μηχανισμό αυτό παραμένουν μάλλον άγνωστοι.
Εξωκυττάρια σήματα και παράγοντες έχουν γίνει θέμα εκτενούς μελέτης τα
τελευταία χρόνια, με τους κόπους των επιστημονικών επιτελείων να μας
έχουν φέρει στη θέση να μπορούμε να καταρτίσουμε μια μακροσκελή λίστα
μορίων, σημαντικών για την ενδονευρωνική μετανάστευση. Θα μπορούσαμε
εύκολα να κατονομάσουμε σειρά ελκυστικών, ή απωθητικών παραγόντων,
διάφορα μεμβρανόδετα μόρια (αδειοδοτικά ή σηματοδοτικά), καθώς και
κινησιογενετικούς παράγοντες. Παρόλα αυτά,υπάρχουν πολλά ακόμα να
διαλευκανθούν σχετικά με τουςενδοκυττάριους παράγοντες που εμπλέκονται
στον μηχανισμό αυτό, και το ζήτημα: «ποιοι ενδοκυττάριοι παράγοντες
δραστηριοποιούνται αμέσως μετά;» παραμένει τουλάχιστον νεφελώδες.
(Vidaki et al. 2012, Metin et al. 2006, Marin & Rubenstein 2003)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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2.2. Rac1 – Rac3 πρωτεΐνες

Ο μεταναστεύων ενδονευρώνας διέρχεται τριών βασικών σταδίων. Καταρχήν,
δημιουργείται ο κώνος της αξονικής ανάπτυξης, που θα ορίσει την
κατεύθυνση της κίνησης[…] Ο κώνος της αξονικής ανάπτυξης συνήθως
χωρίζεται σε δυο κλάδους, ο ένας εκ των οποίων εγκαθιδρύει σταθερές
συνδέσεις με την εξωκυττάρια ύλη ή τα κύτταρα, και συνεχίζει να δίνει και
άλλους κλάδους, ενώ ο άλλος απλά ξαναμαζεύεται στο κυτταρικό σώμα. Με
αυτόν τον τρόπο οι κλάδοι λειτουργούν ως αισθητήρες, του αν η κίνηση του
ενδονευρώνα γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, ανακατευθύνοντας όπου
χρειάζεται το κύτταρο. Για να περάσει ο μεταναστεύων ενδονευρώνας στο
επόμενο βήμα, το κεντρόσωμα μεταναστεύει στο εμπρόσθιο μέρος του
μήκος του άξονα ανάπτυξης της προεκβολής του κυττάρου. (Metin et al. 2006,
Bellion et al. 2005) Ακολούθως παρατηρείται μια υπερσυγκέντρωση Μυοσίνης
ΙΙ στο πίσω μέρος του περι-πυρηνικού κυτταροπλάσματος, και λαμβάνει χώρα
η διαδικασία της νουκλεοκίνησης (Marin, Lopez-Bendito 2006), κατά την
οποία ο πυρήνας μετακινείται προς το εμπρόσθιο τμήμα του κυττάρου,
ακολουθώντας την κίνηση του κεντροσώματος και του συστήματος
Golgi.(Metin et al. 2006, Bellion et al. 2005). Τέλος, όπως σε κάθε ενεργή
μετακίνηση κυττάρου εντός περιβάλλοντος ιστού, το πλούσιο σε εστιακές
προσκολλήσεις (focal adhesions) πίσω μέρος, εισέλκεται και ακολουθεί το
«εισδυτικό» πρόσθιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την συσταλτική βράχυνση των
προσδεδεμένων, μέσω εστιακών προσκολλήσεων, στην μεμβράνη ινιδίων
ακτίνης-μυοσίνης (Guarino 2007). Η διαχείριση του κυτταροσκελετού, λοιπόν,
και της δυναμικής του αναδιοργάνωσης αποτελεί πόνημα κεντρικής σημασίας
για την μετανάστευση του ενδονευρώνα, αφού χρειάζεται εκλεπτυσμένη
ρύθμιση του ακτομυοσινικού κυτταροσκελετικού μηχανισμού, των εστιακών
προσκολλήσεων, της ακεραιότητας των περιπυρηνικών κυτταροσκελετικών
στοιχείων, της τοποθέτησης του κεντροσώματος όπως επίσης και των
μικροσωληνίσκων, για την έγκαιρη, συγχρονισμένη και ορθή ολοκλήρωση των
τριών προαναφερθέντων σταδίων. (Corbetta et al. 2008, Ayala et al. 2007)
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κυττάρου, μαζί με το σύστημα Golgi, ενώ επίσης το κεντριόλιο διαιρείται κατά

Μέρος του μοριακού μηχανισμού εκλεπτυσμένης ρύθμισης του
κυτταροσκελετού και των ακτομυοσινικών μηχανισμών είναι και οι
RacGTPases.
Οι RacGTPases αποτελούν υπο-οικογένεια της υπερ-οικογένειας των
RhoGTPases, και όπως και άλλες GTPases, έτσι και αυτές δρουν ως μοριακοί
διακόπτες ανάμεσα σε δύο μορφές: μια ενεργή GTP-προσδεδεμένη, και μια
ανενεργή GDP-προσδεδεμένη μορφή. (Jaffe&Hall 2005) Η οικογένεια των
RacGTPases αποτελείται από τρία μέλη: την Rac1, την Rac2 και την Rac3.
Στα θηλαστικά, η Rac1 εκφράζεται καθολικά σε όλους τους κυτταρικούς
τύπους, η Rac2 εκφράζεται κυρίως στο αιμοποιητικό σύστημα, ενώ η Rac3
εκφράζεται, σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθολικά, αλλά ενισχυμένα στο νευρικό
σύστημα, και λίγο λιγότερο στην καρδιά, τον πλακούντα, και το πάγκρεας.
(Haataja et al. 1997)Η Rac ενεργότητα είναι εξαιρετικής σημασίας για καίριες
κυτταρικές λειτουργίες, όπως η ρύθμιση του ακτινικού κυτταροσκελετικού
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

μηχανισμού, η είσοδος του κυττάρου στον κυτταρικό κύκλο, η ενίσχυση και η
μεταγωγή σήματος, η εγκαθίδρυση κυτταρικής πολικότητας η δημιουργία
σύναψης και η αξονογένεση, μεταξύ άλλων. (Jaffe & Hall 2005, Metin et al.
2006, Govek et al 2005, de Curtis 2008) Εστιάζοντας στον εγκέφαλο, η Rac1
έχει βρεθεί να εμπλέκεται σε διάφορα σημεία της φλοιικής ανάπτυξης όπως:
στην προώθηση και ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, σε μορφογενετικές και
αξονογενετικές διαδικασίες, καθώς επίσης και στην νευρωνική μετανάστευση.
(Vidaki et al. 2012, Jaffe & Hall 2005, Hajdo-Milasinovic et al. 2007) Καθότι,
εξαιρετικά σημαντική για το κύτταρο, η Rac ενεργότητα υπόκειται σε αυστηρό,
και εκλεπτυσμένο έλεγχο σε επίπεδο έκφρασης, τόσο ενδογενή (μέσω miRNA
(Yuetal. 2008)) όσο και εξωγενή (mechanosensation, αίσθηση της μηχανικής
του περιβάλλοντος χώρου (Gimona 2008)).
Εκτός όμως από ρύθμιση σε επίπεδο έκφρασης, υπόκειται και σε ρύθμιση σε
επίπεδο πρωτεΐνης. Άμεσους upstream φορείς ελέγχου και ρύθμισης της Rac
ενεργότητας, στο επίπεδο της ενεργότητας αυτής καθεαυτής, αποτελούν μια
σειρά από μόρια, που κατατάσσονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες: τις GEF’s
(Guanidine Exchange Factors) που καταλύουν την υποκατάσταση του GDP
από GTP προς ενεργοποίηση των μορίων, τις GAP’s (GTPases’s Activating
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Proteins) που διεγείρουν την εγγενή ιδιότητα των μορίων να απαλλαχθούν
από το GTP και να το αντικαταστήσουν με GDP, οδηγώντας τα έτσι στην
ανενεργή μορφή τους, και τις GDI’s (Guanine nucleotide Dissociation
Inhibitors) που μάλλον ρόλος τους είναι να εμποδίζουν πιθανή αυθόρμητη
ενεργοποίηση. Τέλος, ρύθμιση επιτυγχάνεται και μέσω των συνήθων γενικών
μηχανισμών ουμπικιτινίωσης και φωσφορυλίωσης. (Jaffe & Hall 2005,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Chanetal.2005) (Εικόνα 2.3.)

Εικόνα 2. 3. Ρύθμιση των Rho μορίων σε επίπεδο ενεργότητας από GEF's, GDI's και GAP's.

Συγκρίνοντας, τώρα, τις Rac1 και Rac3, τα δυο μόρια που μας απασχολούν
στην εν λόγω έρευνα, η πρώτη σημαντική διαφορά αφορά στα διαφορετικά
πρότυπα έκφρασης, όπως αυτά περιγράφηκαν στην προηγούμενη
παράγραφο. Παρατηρούμε ωστόσο, ότι και οι δύο εκφράζονται στον
εγκέφαλο, αν και με αναπτυξιακά διαφορετικά χρονικά πρότυπα
κορύφωσης[…]. (Hajdo-Milasinovic et al. 2007, Bolis et al 2003) Τα δυο μόρια
ανήκουν στην ίδια «οικογένεια», και, όπως είναι αναμενόμενο, παρουσιάζουν
σημαντικές δομικές ομοιότητες, οι οποίες μεταφράζονται σε ένα υψηλότατο
επίπεδο συντήρησης της αμινοξικής αλληλουχίας, περίπου 92%. Στα πλαίσια
της υψηλής συντήρησης, και ομοιότητας των δύο μορίων, οι Rac1 και Rac3
διαθέτουν κοινές λειτουργικές επικράτειες: την ίδια επικράτεια πρόσδεσης
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effectors (αμινοξικά κατάλοιπα 26-45), και τις ίδιες επικράτειες πρόσδεσης
νουκλεοτιδίων (SwitchI, SwitchII). (Haeusler et al. 2003) (Εικόνα 2.4.)

Εικόνα 2. 4. Σχηματική απεικόνιση των κοινών επικρατειών των Rac μορίων.Tα βέλη σημαίνουν
αμινοξικές διαφορές της Rac2. (Haeusler et al 2003)

Διαφέρουν, παρόλα αυτά, σε δυο σημαντικότατες περιοχές: στο CAAX box
του καρβοξυτελικού άκρου, επικράτεια που καθορίζει την μεταμεταφραστική
ισοπρενυλίωση της πρωτεΐνης, και κατά συνέπεια την μεμβρανική της
στόχευση (Seabra 1998), καθώς επίσης και στην πολυβασική περιοχή
(PolyBasicRegion, PBR), που βρίσκεται ακριβώς «πίσω» από το CAAXbox,
και χρησιμεύει ως επιπλέον θέση πρόσδεσης effectors ή GEF’s. (VanHennik
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

et al. 2003)
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2.3. Απουσία Rac ενεργότητας

Σε ότι αφορά στον ρόλο των δυο μορίων, σειρά πειραμάτων έχει
πραγματοποιηθεί με σκοπό την αποκάλυψη των λειτουργικών ιδιοτήτων και
του ακριβή ρόλου τους στο κύτταρο. Τα πειράματα αυτά ως επί το πλείστον
αφορούσαν την απαλοιφή της Rac ενεργότητας από κομμάτια του εγκεφάλου,
και ιστολογικές, συμπεριφορικές και ηλεκτροφυσιολογικές πειραματικές
διατάξεις.
Ελλείψει και της Rac1 και της Rac3 από τον εγκεφαλικό φλοιό, τα πειραματικά
υποκείμενα εμφάνισαν σειρά αναπτυξιακών και συμπεριφορικών διαταραχών.
(Corbetta et al. 2005)Ελλείψειτης Rac1 από όλο τον οργανισμό τα υποκείμενα
δεν επιβίωσαν ούτε καν από τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, καθώς, όπως
διάρκεια των κυτταρο-κινητικών διαδικασιών της γαστριδίωσης. (Sugihara et
al. 1998) Σε άλλα πειραματικά υποκείμενα έγινε conditional απενεργοποίηση
της Rac1 στο σύνολο του φλοιού: το αποτέλεσμα ήταν να παρατηρηθούν
σοβαρά προβλήματα στην αξονογένεση, και «αποπροσανατολισμός»
(διαταραχή τροχιάς) τόσο της ακτινωτής όσο και της κατά μήκος
μετανάστευσης. Η υπόθεση που γίνεται εξετάζοντας αυτά τα δεδομένα είναι
ότι η Rac1 πιθανά βάζει τους νευρώνες σε τροχιά «κανονικής
μετανάστευσης», όντας καίριας σημασίας για την απόκτηση μεταναστευτικού
χαρακτήρα και για την κυτταρική κινητικότητα. (Vidaki et al. 2012, Chenetal.
2007) Το πρόβλημα με την έλλειψη της Rac1 θα μπορούσε σύμφωνα με τους
(Chenetal. 2007) να έγκειται στο ότι τα κύτταρα χωρίς την εν λόγω GTPase,
είτε χάνουν την εγγενή δυνατότητα κίνησης (κυτταροσκελετική αδυναμία), είτε
αδυνατούν να εκφράσουν στη μεμβράνη τους σωστούς υποδοχείς, και κατά
συνέπεια αδυνατούν να ανταποκριθούν στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, τα
οποία είναι σημαντικά τόσο για τον προσανατολισμό της μετανάστευσης
(chemotaxis), όσο και για την διαφοροποίηση τους. Σε άλλα πειράματα, έγινε
απενεργοποίηση της Rac1 στα MGE προερχόμενα GABA-εργικά
ενδονευρωνικά κύτταρα. Παρατηρήθηκε 50% υπο-εποικισμός του φλοιού από
GABA-εργικούς ενδονευρώνες, καθώς επίσης και καθυστερημένη έξοδος των
13
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φάνηκε, η Rac1 παίζει σημαντικότατο ρόλο από πολύ νωρίς, ήδη κατά τη

πρόδρομων ενδονευρώνων από τον κυτταρικό κύκλο. Ο υπο-εποικισμός του
φλοιού φάνηκε να οφείλεται μάλλον σε καθυστερημένη μετανάστευση, παρά
σε αυξημένα επίπεδα απόπτωσης. (Vidaki et al. 2012) Τέλος αναφέρουμε ότι,
τα μεταλλάγματα αυτά είναι βιώσιμα, αναπτύσσονται ομαλά, παίρνουν
φυσιολογικό σωματικό μέγεθος, και εμφανίζουν φυσιολογικό βάρος
εγκεφάλου. (Corbetta et al. 2008) Έτσι, εντείνεται η πιστότητα της υπόθεσης
ότι η Rac1 επηρεάζει την κυτταρική μετανάστευση στο επίπεδο της
απόκτησης κινητικού χαρακτήρα, στο επίπεδο της ρύθμισης του κυτταρικού
κύκλου, αλλά όχι στο επίπεδο της κυτταρικής επιβίωσης.
Αντίστοιχα πειράματα έχουν στηθεί και πραγματοποιηθεί και για τον
διασαφηνισμό του ρόλου της πιο πρόσφατα χαρακτηρισμένης Rac GTPase,
της Rac3. Πειραματικά υποκείμενα που δεν διέθεταν Rac3 στους
διαφοροποιούμενους νευρώνες, φάνηκαν να επιβιώνουν την εμβρυογένεση,
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

να γεννώνται χωρίς ιδιαίτερα αναπτυξιακά προβλήματα, ενώ τεράστιο
ενδιαφέρον έχει το συμπεριφορικό κομμάτι των παρατηρήσεων αυτών. Τα
Rac3-deficient υποκείμενα, όχι μόνο ήταν βιώσιμα, αλλά επίσης επέδειξαν
ανώτερο κινητικό συντονισμό, και ανώτερη ικανότητα εκμάθησης από τα
αγρίου τύπου. (Corbetta et al. 2005) Έτσι, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το
δεδομένο ότι η Rac3 αποτέλεσε μια καινοτομία που προστέθηκε στο
κυτταρικό οπλοστάσιο από τον κλάδο των σπονδυλωτών, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η Rac3, όσο κι αν δεν κατανοούμε προς το παρόν τον
ρόλο της, είναι ένας από τους παράγοντες που συντέλεσαν, όχιτόσο σε
έναdenovo όργανο αλλά, σε έναν εγκέφαλο πιο εξελιγμένο.(Corbetta et al.
2008)
Μελέτη πάνω στον ρόλο των Rac GTPases έχει γίνει και με μοντέλο
καρκινωματικά κύτταρα (γλιοβλαστώματα και νευροβλαστώματα), ή ακόμα και
εστιάζοντας στην μετανάστευση αυτών καθ’ εαυτών καρκινικών κύτταρων.
Μπορεί συσχετισμός των αποτελεσμάτων ερευνών στον εγκέφαλο με τέτοιες
έρευνες, να μοιάζει επισφαλής (καθότι αν δύο πράγματα είναι απορυθμισμένα
σε καρκινικές καταστάσεις, αυτά είναι η ελεγχόμενη μετανάστευση και η
κυτταρική διαφοροποίηση) παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αρνηθούμε μια
βασική αλήθεια. Ο καρκίνος χρησιμοποιεί υπάρχοντες μηχανισμούς, και όχι
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ex nihilo, καινοφανή, συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η καρκινική μετανάστευση
ακολουθεί τις ίδιες βασικές αρχές, και κάνει χρήση των ίδιων μηχανισμών με
την ενδονευρωνική μετανάστευση.
Πειράματα σε γλιοβλαστωματικά κύτταρα έδειξαν ότι η απώλεια Rac1
ενεργότητας οδηγεί σε παρεμπόδιση δημιουργίας μεμβρανοποδίων
(lamellipodia), κυτταρικής μετανάστευσης και εισβολής σε άλλους ιστούς
(Chan et al. 2005), αποτελέσματα που συνάδουν με τις παρατηρήσεις άλλων
επιστημονικών ομάδων για το ρόλο της Rac1 στην αίσθηση της «τάσης» της
εξωκυττάριας ύλης (ECM, ExtraCellular Matrix), στην διασύνδεσή της με την
εισδυτικότητα, και στην διατήρηση της κυτταρικής πολικότητας. (Bidard et al.
2008, Legateetal. 2006) Ελλείψει της λιγότερο μελετημένης Rac3, ελάχιστα
φαίνεται να επηρεάζονται τα μεμβρανοπόδια, ενώ σαφώς λιγότερο έντονες
πολλαπλασιασμό. (Chan et al. 2005)
Από τις έρευνες που αναφέραμε και ακόμα περισσότερες συναφείς εργασίες
γίνεται σαφές ότι η έλλειψη Rac1 ενεργότητας επιφέρει φαινότυπο πολύ πιο
σοβαρό από την έλλειψη της Rac3 ενεργότητας, ενώ παραμένει σχετικά
ασαφές το αν και κατά πόσο τα δυο μόρια έχουν τον ίδιο, ή επικαλυπτόμενο,
ρόλο στα βιολογικά συστήματα. Τέλος εγείρεται το ερώτημα: «Αν υπάρχει
επικάλυψη στον ρόλο των δύο RacGTPases, πώς το σύγχρονο ευκαρυωτικό
κύτταρο διαχειρίζεται την ύπαρξη δυο μορίων με τον ίδιο ή σχεδόν τον ίδιο
ρόλο;»
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είναι οι συνέπειες στην κυτταρική μετανάστευση και τον κυτταρικό

2.4. Πλειοτροπία και ανταγωνισμός

Όπως είδαμε, οι Rho GTPases είναι μόρια με πολυσχιδή προσφορά σε
διάφορες κυτταρικές διεργασίες. Η σύγχρονη υπόθεση, θέλει κάθε ένα μόριο
της οικογένειας να έχει συγκεκριμένο ρόλο σε μια συγκεκριμένη, διαφορετική,
διαδικασία. Ωστόσο δε λείπουν παραδείγματα λειτουργικής επικάλυψης
ανάμεσα σε Rho GTPases. (Corbetta et al. 2008, Leeuwen et al. 1997, de
Curtis 2008) Το γεγονός, ότι η έλλειψη και των δύο μορίων οδηγεί σε
φαινότυπο πολύ πιο σοβαρό από ότι η έλλειψη της μιας εκ των δυο GTPases,
σημαίνει ότι η Rac1 και η Rac3 είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζουν
λειτουργική επικάλυψη και λειτουργική συνέργεια σε ότι αφορά στον ρόλο
τους και την θετική τους επιρροή στην μετανάστευση των ενδονευρώνων,
φαινόμενο γνωστό ως πλεονασμός.(Corbetta et al. 2008)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο πλεονασμός είναι ένα φαινόμενο στο οποίο τα βιολογικά συστήματα
προστρέχουν πολύ συχνά, προς επίτευξη λεπτής ρύθμισης. Η υψηλή
πιθανότητα ύπαρξης κοινών effectors μεταξύ των δύο πρωτεϊνών, καθιστά
εξαιρετικά πιθανοφανή την περίπτωση η μια GTPase να μπορεί να καλύψει
έστω και εν μέρει την λειτουργική έλλειψη της άλλης. Σε ένα τέτοιο φαινόμενο,
η ενεργότητα μιας (a) πρωτεΐνης, που είναι έστω και εν μέρει ίδια με την
ενεργότητα μιας (b) πρωτεΐνης, δρα συνεργιστικά με αυτή της (b). Έτσι
ελλείψει της μιας εκ των δύο, η εναπομείνασα ενεργότητα καλύπτει μέρος της
έλλειψης, και ο φαινότυπος δεν είναι τόσο σοβαρός από ότι αν δεν υπήρχε
συνέργεια, ενώ ελλείψει και των δύο ενεργοτήτων παίρνουμε έναν ιδιαίτερα
σοβαρό φαινότυπο. Στην εξαιρετική πιθανοφάνεια ενός τέτοιου μοντέλου
καταλήγουν οι Corbetta et al (2008) ερευνητές, που παρατήρησαν ακριβώς
ότι ελλείψει Rac1 ή Rac3 ο φαινότυπος δεν είναι τόσο σοβαρός όσο ελλείψει
και των δύο.
Ένα εξίσου μη σπάνιο φαινόμενο, όμως, είναι και αυτό του ανταγωνισμού,
φαινόμενο που επίσης έχει επιλεχτεί συχνά από τα βιολογικά συστήματα,
προς επίτευξη λεπτής, ακριβούς ρύθμισης. Σε ένα σύστημα το οποίο
ρυθμίζεται με όρους ανταγωνισμού, όπου έχουμε δυο πρωτεΐνες (a) και (b) με
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παρόμοιες ή σχεδόν ίδιες ενεργότητες, ας θεωρήσουμε ότι η (b) ενεργότητα
αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο ποσοστό επί της συνολικής ενεργότητας, ενώ η
ενεργότητα της (a) δεν επιτρέπει στην (b) να φτάσει στο μέγιστο της
δραστικότητας. Η λογική σε έναν τέτοιο μηχανισμό είναι να υπάρχει ένας
τρόπος αίσθησης της υπέρμετρης αύξησης της συνολικής ενεργότητας. Η
συνολική ενεργότητα επηρεάζεται κυρίως από την πλειοεκπροσωπούμενη (b),
η οποία όταν ξεπεράσει ένα threshold οδηγεί σε ένα αρνητικό feedback loop,
πιθανά με κάποιον effector της (a) να αποκτά μεγαλύτερη συγγένεια για την
(b), ή κάποιον effector της, να την προσδένει και να την απενεργοποιεί. Σε μια
τέτοια περίπτωση, ελλείψει της (a), η συνολική (a+b) δραστικότητα
περιορίζεται, αλλά η (b) παύει μα υφίσταται αρνητική ρύθμιση, έτσι η (b)
φτάνει στο μέγιστο της δραστικότητας της, καλύπτοντας συνεπώς μέρος της
(a) ενεργότητας, μετριάζοντας πολύ την σοβαρότητα του φαινοτύπου.
κλάσμα, με την εναπομείνασα (a), να αδυνατεί να υπερκαλύψει τη διαφορά,
και κατά συνέπεια ο φαινότυπος να είναι πολύ πιο έντονος. Είναι βέβαια
λογικό ότι και πάλι ελλείψει και των δυο, ο φαινότυπος επιβαρύνεται
σημαντικά. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να εξηγεί τα αποτελέσματα των
Corbetta et al (2008), ενώ επίσης είναι συνακόλουθο με τα αποτελέσματα, τις
παρατηρήσεις, και τα συμπεράσματα των Hajdo-Milasinovic et al (2007)
ερευνητών.
Ένα σπουδαίο παράδειγμα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς είναι η σχέση των
Rac με άλλες Rho GTPases, όπου σύμφωνα με τους Sander et al (1999) σε
ινοβλάστες, η Rac, με διαδικασίες άσχετες με τη δράση της ως γενικός
ρυθμιστής του κυτταροσκελετικού μηχανισμού, ρυθμίζει αρνητικά την, επίσης
ρυθμιστική για τον κυτταροσκελετό, Rho ενεργότητα, και μάλιστα άμεσα στο
επίπεδο της GTPase. Ανταγωνισμός και αλληλορύθμιση που στην
συγκεκριμένη περίπτωση ρυθμίζουν την κυτταρική μορφολογία και την
μεταναστευτική συμπεριφορά.
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Ελλείψει της (b), από την συνολική (a+b) δραστικότητα λείπει το μεγαλύτερο

3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3.1. Τα υποκείμενα

Για την μελέτη του ρόλου των μορίων Rac1 και Rac3 στην μετανάστευση των
GABAergic ενδονευρώνων και τον εποικισμό του φλοιού, χρησιμοποιήθηκαν
μύες των στελεχών CBAxC57B1/10 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
…μύες που στο locus Rosa26 φέρουν εντεθειμένο το ακόλουθο: LoxP
αλληλουχίες εκατέρωθεν κασέτας PGK-neo (η οποία χρησιμεύει άμεσα ως
μέσο θετικής επιλογής, και έμμεσα, μέσω της αλληλουχίας τερματισμού της,
ως δικλείδα αποκλεισμού της έκφρασης του YFP)-αλληλουχία του YFP
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

γονιδίου.(Srinivas et al 2001)
…μύες που φέρουν αλληλουχίες LoxP εκατέρωθεν του 2ου και 3ου εξονίου
του γονιδίου Rac1.
…μύες που εκφράζουν την Cre ρεκομπινάση υπό τον έλεγχο του υποκινητή
του γονιδίου Nkx2.1 (Fogartyetal 2007).
Ως απόρροια των δύο τελευταίων, στους μύες αυτούς η δράση της Cre
ρεκομπινάσης οδηγεί σε απενεργοποίηση του γονιδίου Rac1 (Walmsley et al.
2003), ολική ή μερική (ανάλογα με το αν ο γονότυπος είναι flox/flox ή +/flox)
και ενεργοποίηση του YFP (Srinivas et al 2001).
Τα υποκείμενά μας είχαν τους εξής 3 γονότυπους:
Rac1fl/fl;Nkx2.1+/Cre ;Rac3+/- στα οποία και θα αναφερόμαστε ως Rac1-,
Rac1+/fl;Nkx2.1+/Cre ;Rac3+/- στα οποία και θα αναφερόμαστε ωςcontrol,
Rac1+/fl;Nkx2.1+/Cre;Rac3-/- στα οποία και θα αναφερόμαστε ως Rac3-.
Τα υποκείμενά μας θανατώνονταν σε πρώιμο μετεμβρυικό στάδιο (Ρ5) με
αποκεφαλισμό.
3.2. Απομόνωση γενομικού DNA από ιστούς
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1. Η ουρά τοποθετείται σε 400μl διαλύματος λύσης (tail digestion buffer: 100
mM NaCl, 10 mM Tris HCl, pH8, 25 mM EDTA, pH: 8.0, 0.5% SDS)
2. Προσθήκη 15 μl πρωτεϊνάσης K (20 μg/μl) και επώαση στους 55oC για 6-18
ώρες.
3. Προσθήκη RNAase (10 μg/μl) και επώαση στους 37oC για 10’.
4. Προσθήκη όγκου φαινόλης (400μl) και ήπια ανάδευση
5. Προσθήκη όγκου χλωροφόρμιου (300μl) και ήπια ανάδευση για την ανάμιξη
των φάσεων
6. Φυγοκέντρηση για 10’ στις 12500rpm (8oC) και απομάκρυνση του
υπερκείμενου (της υδατικής φάσης)
7. Προσθήκη όγκου χλωροφόρμιου (400μl) και ήπια ανάδευση για την ανάμιξη
των φάσεων
8. Φυγοκέντρηση για 10’ στις 12500rpm (8oC) και απομάκρυνση του
υπερκείμενου (της υδατικής φάσης)
9. Προσθήκη Οξικού αμμωνίου, 10 Μ, όγκου ίσου με τον μισό όγκο του
δείγματος
10. Προσθήκη αιθανόλης, 100%, όγκου ίσου με 2 φορές (και λίγο παραπάνω)
τον όγκο του δείγματος, και κατόπιν έντονη ανάδευση.
11. Τοποθέτηση του δείγματος στους -20oC για 10’
12. Φυγοκέντρηση για 10’ στις 13000rpm (4oC)
13. Απομάκρυνση του υπερκειμένου, αφυδάτωση της πελέτας
14. Επαναδιάλυση της πελέτας σε 150μl νερό

3.3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
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Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την αντίδραση πιστοποίησης Rac1
υποκειμένων:
Rac1-a: 5’- GTTGAAGGTGCTAGCTTGGGAACTG- 3’
Rac1-b: 5’- GAAGGAGAAGAAGCTGACTCCCATC-3’
Rac1-c: 5’- CAGCCACAGGCAATGACAGATGTTC-3’
0,8μl διαλύματος DNA ουράς, προσθέτονταν σε ένα μείγμα που περιείχε 25ng
από κάθε εκκινητή, 2,5 μl (2mM) dNTP’s και 1-2 units Taq polymerase
(Minotech) σε 1x από το αντίστοιχο PCR buffer.
Το πρόγραμμα του thermocycler για την εν λόγω αντίδραση είχε ως εξής: 2
λεπτά στους 94°C, 30 κύκλοι από 30”στους 94°C, 30”στους 54°C και
30”στους 72°C ακολουθούμενοι από 10 λεπτά στους 72°C. Συντήρηση στους
4°C.

3.4. Ανοσοφθορισμός - Ανοσοϊστοχημεία

Προετοιμασία
1. Απομόνωση εγκεφάλων μέσα σε 1x PBS και μονιμοποίηση σε 4% PFA, για
12-18 ώρες στους 4oC.
2. Τοποθέτηση του ιστού σε δ/μα 30% σουκρόζης σε 1x PBS, για
κρυοπροστασία. Ο ιστός παραμένει στο δ/μα αυτό στους 4oC, έως ότου
καταβυθιστεί.
3. Έγκλιση του ιστού σε πήκτωμα 15% σουκρόζης και 7,5% ζελατίνης σε 1x
PBS.
4. Πάγωμα του ιστού σε ισοπεντάνιο, στους -45oC και φύλαξη στους -80oC
5. Κοπή σε κρυοτόμο (LEICA) σε τομές πάχους 12μm
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6. Οι τομές συλλέγονται σε αντικειμενοφόρους πλάκες και διατηρούνται στους
-20oC.
Ιστολογική χρώση
1. Πλύση των τομών σε PBS 1x + 0,1% Triton (1x PBT) για 5΄.
2. Κάλυψη των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης των αντισωμάτων με 1% Fetal
Bovine Serum (FBS) σε 1x PBT (blocking solution), 1 ώρα σε θερμοκρασία
δωματίου.
3. Επώαση των τομών με πρωτοταγές αντίσωμα, αραιωμένο σε blocking
solution, για 12-18 ώρες στους 4oC.
4. Πλύση των τομών με 1x PBT, 3 x 10΄.
5. Επώαση των τομών στο σκοτάδι, με δευτεροταγές αντίσωμα αραιωμένο σε
blocking solution, για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Πλύση των τομών με 1x PBT, 3 x 10΄.
7. Προσθήκη MOWIOL και καλυπτρίδων.
Αντισώματα
Ακολούθως, παρατίθεται η λίστα με τα πρωτοταγή και δευτεροταγή
αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στις διατάξεις ανοσοφθορισμού.
Πρωτοταγή:
Anti-Lhx6 (1:200) Rab
Anti-GFP (NacalaiTesque) (1:1000) Rat
Anti-GABA (Sigma) (1:1000) Rab
Anti-Somatostatin (Abcam) (1:500) Rab
Δευτεροταγή:
Goat-anti-rabbit IgG_ALEXA 555 (Molecular Probes) (1:800)
Donkey-anti-Rat IgG_ALEXA 488 (Molecular Probes) (1:800)
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3.5. In situ υβριδοποίηση

Προετοιμασία ιστού
1.Μονιμοποίηση ιστού σε 4% PBS, για 10’ σε θερμοκρασία δωματίου.
2. Πλύσεις με 1x PBS, 3 x 3’.
3. Ακετυλίωση των αμινικών ομάδων στο ενδογενές DNA για μείωση της μη
ειδικής πρόσδεσης (για διάλυμα 10 ml: 9,8 ml νερό, 130 μl Triethanolamine,
17,4 μl HCl 37%, 25 μl οξικός ανυδρίτης).
4. Επώαση για 10’ σε συνθήκες δωματίου.
5. Πλύσεις με 1x PBS, 3 x 5’.

Υβριδοποίηση
1. Τοποθέτηση 200-300 μl pre-hybridization buffer σε κάθε πλακάκι.
2. Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα, σε humidity chamber.
3. Απομάκρυνση του pre-hybridization buffer και προϋβριδοποίηση των
τομών (75 μl σε κάθε πλακάκι) σε δ/μα το οποίο περιέχει στα 20 ml: 10 ml
formamide, 5ml SSC 5x, 2 ml Denhardt 5x, 0,5 ml yeast RNA (10 mg/ml), 0,5
ml salmon sperm DNA, 2 ml νερό, το οποίο επίσης περιέχει ιχνηθέτη (200400 ng/ml ανιχνευτή RNA σημασμένου με διγοξυγενίνη (DIG-labeled-probe),
σε δ/μα προϋβριδοποίησης, που πρώτα ζεστάθηκε στους 80oC για 5’ και μετά
ψύχθηκε).
4.Επώαση 12-18 ώρες σε humidity chamber (νερό, ή 5xSSC, 50%
formamide) στους 72oC.
5. Μεταφορά των τομών σε δ/μα 0,2x SSC, για 1 ώρα, στους 72oC.
6. Μεταφορά των τομών σε δ/μα 0,2x SSC, για 5’ σε θερμοκρασία δωματίου.
22

7. Πλύσεις των τομών με δ/μα Β1 που περιέχει 0.1M Tris pH7.5, 0.15 M NaCl,
3 x 5’.
8. Κάλυψη των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης του αντισώματος με 10% Fetal
Calf Serum (FCS) σε δ/μα Β1 (blocking solution), 1 ώρα σε θερμοκρασία
δωματίου.
9. Επώαση των τομών με αντίσωμα anti-DIG-AP (Roche) αραιωμένο 1:5000
σε 1% FBS σε δ/μα Β1, για 12-18 ώρες στους 40οC.
10. Πλύσεις των τομών με δ/μα Β1, 3 x 5’.
11. Πλύσεις των τομών με δ/μα Β3 που περιέχει: 0.1M Tris pH 9.5, 0.1M
NaCl, 50mM MgCl 2 , 3 x 10’.
12. Τοποθέτηση διαλύματος Β4 που περιέχει το εξής χρωμογόνο διάλυμα:
75mg/ml NBT (Nitroblue tetrazolium chloride, Roche) και 50mg/ml BCIP (5Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate,4-toluidine salt, Roche) σε διάλυμα B3. H
αντίδραση πραγματοποιείται στο σκοτάδι, μέχρι να δώσει ικανοποιητική
χρώση.
14. Πλύσεις των τομών με 1x PBS, 3 x 10’.
15. Προσθήκη μείγματος 50% ζελατίνης και 50% γλυκερόλης και καλυπτρίδων
στις τομές.

3.6. Στατιστική ανάλυση

Για την ποσοτικοποίηση του φαινοτύπου επιλέχθηκαν 3 ζώα με γονότυπο
Rac1fl/fl;Nkx2.1+/Cre ;Rac3+/-, 2 ζώα με γονότυπο Rac1+/fl;Nkx2.1+/Cre ;Rac3+/-,
και 2 ζώα με γονότυπο Rac1+/fl;Nkx2.1+/Cre;Rac3-/-. Από κάθε πειραματικό
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υποκείμενο επιλέχθηκαν 3-4 τομές, σε διαφορετικά στεφανιαία (coronal)
επίπεδα του προσθοπίσθιου άξονα του εγκεφάλου (bregma από -0,45 εως 1,45mm), που να περιέχουν ανέπαφο το κομμάτι του σωματοαισθητικού
φλοιού που παρουσιάζει την χαρακτηριστική δομή του barrel cortex (περιοχή
του φλοιού μεγάλη, ευδιάκριτη και καλά ορισμένη). Χρησιμοποιήθηκε
συνεστιακό μικροσκόπιο Leica TCS SP2 (Leica, Nussloch, Germany) για την
φωτογράφηση των τομών, Photoshop PS3, και PS5 για την επεξεργασία των
εικόνων, και ImageJ για την καταμέτρηση των κυττάρων.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην προσπάθεια μας να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα του
φαινοτύπου της έλλειψης της Rac3 πρωτεΐνης, που αφορούν στον
ενδονευρωνικό εποικισμό του εγκεφαλικού φλοιού από MGE προερχόμενα
νευρωνικά κύτταρα, χρησιμοποιήσαμε τριών ειδών υποκείμενα: μύες στους
οποίους απουσίαζε παντελώς η Rac1 ενεργότητα (Rac1-: Rac1fl/fl;Nkx2.1+/Cre
;Rac3+/-), μύες στους οποίους απουσίαζε εντελώς η Rac3 ενεργότητα (Rac3-:
Rac1+/fl;Nkx2.1+/Cre;Rac3-/-), και μύες που δεν υπολείπονταν εντελώς ούτε της
μίας ενεργότητας ούτε της άλλης (control: Rac1+/fl;Nkx2.1+/Cre ;Rac3+/-). Η
ποσοτικοποίηση του φαινοτύπου θα γινόταν βασισμένη στον αριθμό των
GABAεργικών ενδονευρώνων στην
περιοχή του σωματοαισθητικού
φλοιού (somatosensory) που
περιέχει το επονομαζόμενο Barrel
Cortex (Εικόνα 4.1.). Για το σκοπό
ανοσοϊστοχημείες για την YFP (που
θα μας έδινε σήμα για την
τοποθέτηση των ενδονευρωνικών
κυττάρων), και το GABA, ή τοLhx6
(που θα μας έδιναν σήμα για την
τοποθέτηση των GABAεργικών
κυττάρων), με την σύμπτωση των
δύο φθορισμών να σημαίνει τα
κύτταρα της οικογένειας των
Εικόνα 4. 1. Η περιοχή του somatosensory cortex
στην οποία μετρήθηκαν τα κύτταρα, και η οποία
περιέχει την χαρακτηριστική δομή του barrel cortex
(σε κόκκινο πλαίσιο). (coronal; bregma -0,755mm)

GABAεργικών ενδονευρώνων.

Στα control υποκείμενα μας κατά μέσο όρο μετρήθηκαν 401,8 κύτταρα
(GABAεργικά και ενδονευρωνικά) ανά τομή, 291,3 MGE προερχόμενα
κύτταρα, και 285 GABAεργικά κύτταρα, ενώ οι GABAεργικοί ενδονευρώνες
ανά τομή μετρήθηκαν κατά μέσο όρο στους 174,5. Τα αντίστοιχα νούμερα για
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αυτό πραγματοποιήθηκαν

τα Rac3- υποκείμενα ήταν: 249,2 κύτταρα ανά τομή, 172,2 MGE προερχόμενα
και 165,3 GABAεργικά, ενώ οι GABAεργικοί ενδονευρώνες ανά τομή
μετρήθηκαν κατά μέσο όρο στους 88,3. Τέλος, οι μετρήσεις για τα Rac1υποκείμενα έδειξαν 162,2 κύτταρα ανά τομή, 105 MGE προερχόμενα και
109,2 GABAεργικά, με τους GABAεργικούς ενδονευρώνες ανά τομή να
μετρούνται κατά μέσο όρο στους 52. Τα παραπάνω νούμερα, όπως αυτά
παρουσιάζονται και στον (πίνακα 1) αξίζει να υποβληθούν σε σύγκριση, σε
δύο επίπεδα: καταρχήν στο επίπεδο του συνολικού εποικισμού του φλοιού,
και ακολούθως στο επίπεδο του πληθυσμού των GABAεργικών
ενδονευρώνων.
Σε μια πρώτη ανάγνωση, λοιπόν, παρατηρούμε ότι σε επίπεδο συνολικού
εποικισμού, τα Rac1- υποκείμενα εμφανίζονται κατά 59,6% πιο
υποεποικισμένα σε σύγκριση με το control (162,2 προς 401,8), ενώ τα Rac3υποκείμενα εμφανίζονται κατά 38% πιο υποεποικισμένα σε σύγκριση πάντα
με το control (249,2 προς 401,8). Σε μια δεύτερη ανάγνωση, ακολούθως,
παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του εποικισμού του φλοιού από GABAεργικούς
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ενδονευρώνες, τα Rac1- υποκείμενα εμφανίζονται κατά 70,2% πιο
υποεποικισμένα σε σύγκριση με το control (52 προς 174,5), ενώ τα Rac3υποκείμενα εμφανίζονται κατά 49,4% πιο υποεποικισμένα σε σύγκριση με το
control (88,3 προς 174,5). Αξίζει να παρατηρήσει κανείς, ωστόσο, και το
γεγονός ότι ο φαινότυπος υποεποικισμού είναι εντονότερος σε ότι αφορά
στους GABAεργικούς ενδονευρώνες, από ότι αναφορικά με τα RED-only
GABAεργικά κύτταρα, ή τα GREEN-only ενδονευρωνικά. Πιο χαρακτηριστικά,
στα Rac1- υποκείμενα η διαφορά ανάμεσα στους φαινοτύπους αγγίζει το
8,5% (RED-GREEN: 70,2%...RED: 61,7%)και το 6,2% (RED-GREEN:
70,2%...GREEN:64%), ενώ στα Rac3- υποκείμενα η διαφορά ανάμεσα στους
φαινοτύπους αγγίζει το 7,4% (RED-GREEN: 49,4%...RED: 42%) και το 8,6%
(RED-GREEN: 49,4%...GREEN:40,8%). Η διαφορά αυτή είναι εν μέρει
αναμενόμενη, καθότι όλα τα GABAεργικά κύτταρα που θα εποικίσουν τον
φλοιό, δεν είναι και απαραίτητα MGE-προερχόμενα. Yπάρχουν GABAεργικά
κύτταρα τόσο με LGE όσο και με CGE καταβολές: μέρος του RED-only
staining λοιπόν αφορά κύτταρα που δεν μπορούν να δώσουν συνεντοπισμό
RED-GREEN (Nery et al. 2002). Eπίσης, όλα τα Nkx2.1 εκφράζοντα κύτταρα
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που εντοπίζονται στον φλοιό, κατά τη διάρκεια της Ρ5, δεν είναι απαραιτήτως
μόνο GABAεγικοί ενδονευρώνες, αλλά μπορεί να ανήκουν και στην οικογένεια
των γλοιοκυττάρων. Yπάρχουν ολιγοδενδροκύτταρα με MGE καταβολές, τα
οποία εκφράζουν το Νkx2.1, και τα οποία συναντώνται στον φλοιό μέχρι και
την Ρ30: μέρος του GREEN-only staining λοιπόν αφορά κύτταρα που δεν
μπορούν να δώσουν συνεντοπισμό RED-GREEN. (Kessaris et al. 2005)
Πίνακας 1. Μέσοι όροι μετρημένων κυττάρων (GABA/Lhx6-Nkx2.1 positive, GABA/Lhx6
positive, Nkx2.1 positive, all positive), σε τομές υποκειμένων (control, Rac1-, Rac3-).Σε
παρένθεση αναγράφονται τα επίπεδα υποεποικισμού, σε σύγκριση με τα control ζώα.

GABA/Lhx6

Nkx2.1

sum

Control

174,5

285,0

291,3

401,8

Rac1-

52,0 (-70,2%)

109,2 (-61,7%)

105,0 (-64%)

162,2 (-59,6%)

Rac3-

88,3 (-49,4%)

165,3 (-42%)

172,2 (-40,8%)

249,2 (-38%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Overlay

Εικόνα 4. 2. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός GABA/Lhx6-Nkx2.1 positive (μπλε βέλος), GABA/Lhx6
positive (άσπρο βέλος) και Nkx2.1 positive κυττάρων (ιώδες βέλος) στο barrel cortex.

Τέλος, οι in situ DIG labeling που διενεργήθηκαν, για τους μοριακούς δείκτες
SSTκαι NPY (μοριακοί δείκτες GABAεργικών ενδονευρωνικών κυττάρων),
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φαίνονται να μην αλλοιώνουν την εικόνα που έχουμε σχηματίσει. Η απουσία
της Rac1 οδήγησε σε σαφώς εντονότερο φαινότυπο από ότι η απουσία της
Rac3, με τα νούμερα να είναι σχετικά αντίστοιχα των αριθμητικών δεδομένων
που πήραμε από τις ανοσοϊστοχημείες για GABA καιLhx6. Πιο συγκεκριμένα
(πίνακας 2), ελλείψει Rac3 παρατηρήθηκε μείωση του εποικισμού του barrel
cortex από MGE προερχόμενους GABAεργικούς ενδονευρώνες κατά 30,6%,
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας στις SST in situ και κατά 25,9% στις NPY
in situ, ενώ ελλείψει Rac1 ο υποεποικισμός άγγιξε το 60,8% για τις SST in situ
και το 58,6% για τις NPY in situ.
Παρατηρούμε σε αυτό το σημείο τον σχετικά διασωσμένο φαινότυπο της
έλλειψης Rac1 στα υποκείμενα που σημάνθηκαν για NPY θετικά κύτταρα (σε
σύγκριση με την ένταση του φαινοτύπου όπως αυτή αποτυπώθηκε στα
αποτελέσματα των GABA και Lhx6 ανοσοϊστοχημειών). Αυτό μπορεί, εν μέρει,
να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των ΝΡΥ εκφραζόντων
ενδονευρώνων στον φλοιό, είναι CGE προέλευσης. (Wonders & Anderson
2006) Η διαφορά στα παρατηρούμενα επίπεδα διάσωσης του φαινοτύπου της
έλλειψης Rac3 στα υποκείμενα που σημάνθηκαν για NPY θετικά κύτταρα, εν
συγκρίσει με τα αντίστοιχα δεδομένα από τις ανοσοϊστοχημείες για GABA και
Lhx6, από την άλλη, θα μπορούσε να αποδοθεί στην στατιστική απλότητα
(μικρός αριθμός δειγμάτων) της εν λόγω έρευνας. Τέλος, είναι αναμενόμενος
ο δραματικά μικρότερος αριθμός NPY θετικών κυττάρων, σε σύγκριση με τα
GABA/Lhx6 θετικά κύτταρα, αφου τα NPY εκφράζοντα ενδονευρωνικά
κύτταρα είναι υποδεκαπλάσια των GABA/Lhx6 θετικών κυττάρων στα ενήλικα
(Xu et al. 2010), και σχεδόν 5% του συνολικού ενδονευρωνικού πληθυσμού
του φλοιού, στα Ρ0 (Wang et al. 2010).

Πίνακας 2. Μέσοι όροι μετρημένων κυττάρων (SST positive, NPY positive), σε τομές
υποκειμένων (control, Rac1-, Rac3-). Σε παρένθεση αναγράφονται τα επίπεδα
υποεποικισμού, σε σύγκριση με τα control υποκείμενα.

Control

SST

NPY

89,3

19,3
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Rac1-

35 (-60,8%)

8 (-58,6%)

-

62 (-30,6%)

14,3 (-25,9%)

Rac3

Εικόνα 4. 3. Εντοπισμός κυττάρων SST positive και NPY positive, με τη βοήθεια in situ DIG
labelling, στο Barrel Cortex.
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1. Θεωρία περί πλειοτροπικής συμπεριφοράς
Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν παραδείγματα λειτουργικής επικάλυψης
μεταξύ των μορίων που ανήκουν στην οικογένεια των Rho GTPases
(Corbetta et al. 2008, Leeuwen et al. 1997, de Curtis 2008), αλήθεια που
ικανοποιεί την βασικότερη προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας πλειοτροπικής
διαχείρισης του συστήματος. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, η έλλειψη
του ενός εκ των δύο μορίων, σε κάθε περίπτωση, οδήγησε σε φαινότυπο
σαφώς ηπιότερο από την έλλειψη και των δυο Rac GTPases (unpublished
data). Αυτό, από τη πλευρά του, αποτελεί σοβαρότατη ένδειξη, ότι μια τέτοια
θεωρία περί πλειοτροπικής συμπεριφοράς των δύο μορίων είναι εξαιρετικά
πιθανή. Και αυτό, διότι μια τέτοια θεωρία θα πρότεινε ότι τα δύο μόρια
επιτελούν ακριβώς, ή σχεδόν ακριβώς, τον ίδιο ρόλο, με αποτέλεσμα η μια
GTPase να μπορεί να αναπληρώσει την πιθανή απώλεια της άλλης.
Ουσιαστικά στο σύστημα μας αυτό σημαίνει ότι, ελλείψει της μιας, για
παράδειγμα της Rac3, δεν παρατηρούμε τον αναμενόμενο φαινότυπο, σε όλη
του την ένταση, καθότι η ενεργότητα της εναπομείνασας, για τις ανάγκες του
παραδείγματός μας, της Rac1, είναι σε θέση να καλύψει εν μέρει την απώλεια
ενεργότητας της Rac3.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μια τέτοια θεωρία προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών effectors για τα δύο μόρια,
ή τουλάχιστον κοινών στόχων για τους effector τους, καθώς επίσης και έναν
μηχανισμό αίσθησης της απώλειας ή της μείωσης της ενεργότητας μιας εκ
των δύο GTPases. Σε ότι αφορά στο πρώτο σκέλος των παραδοχών αυτών η
επιστημονική αναζήτηση έχει φέρει στο φώς δεδομένα που βοηθούν την
αποσαφήνιση της πιστότητας μιας τέτοιας θεωρίας. Στις συντηρημένες στις
δυο πρωτεΐνες περιοχές συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή πρόσδεσης
effectors (αμινοξικά κατάλοιπα 26-45) καθώς και οι περιοχές SwitchI και II,
που είναι υπεύθυνες για την πρόσδεση των νουκλεοτιδίων. (Haataja et al.
1997) Η πιθανότητα να υπάρχουν κοινοί effectors πρέπει να θεωρείται ακόμα
πιο αυξημένη αφού constitutively ενεργή Rac3 μπορεί να ενεργοποιήσει μόρια
που αποτελούν καλά χαρακτηρισμένους downstream effectors της Rac1
(PLCβ, Pak, Jnk). Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι η constitutively
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ενεργή Rac3, σε επίπεδο κυτταρικών διασυνδέσεων, μιμήθηκε απόλυτα την
constitutively ενεργή Rac1. (Keller et al. 2005) Έτσι είναι πολύ πιθανόν, σε
επίπεδο effectors, ένα πλειοτροπικό σύστημα να λειτουργεί ως εξής: ελλείψει,
για παράδειγμα, της Rac3, η Rac1 αφού έχει τη δυνατότητα να δράσει πάνω
σε στόχους της Rac3, έστω και με χαμηλή συγγένεια, τους φωσφορυλιώνει.
Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει η Rac3 ενεργότητα, μέσω κάποιας
πιθανής λούπας θετικής ανατροφοδότησης, ή απλά και μόνο λόγω έλλειψης
ανταγωνισμού για το υπόστρωμα, η Rac1 αυξάνει την συγγένεια της προς το
υπό φυσιολογικές συνθήκες μη φιλικό προς αυτήν υπόστρωμα,
προχωρώντας έτσι σε εν μέρει ενεργοποίηση διαφόρων effectors της Rac3,
και αποκαθιστώντας φαινομενικά μέρος της χαμένης Rac3 ενεργότητας. Όσον
αφορά, ωστόσο, στο δεύτερο σκέλος των παραδοχών αυτών, η αλήθεια είναι
πως πέρα από επισφαλείς ενδείξεις και «υποψίες», δεν υπάρχει σοβαρή
απόδειξη με στέρεη επιστημονική βάση για την ύπαρξη ενός μηχανισμού
αίσθησης της έλλειψης της μιας εκ των δυο πρωτεϊνών, στα πλαίσια πάντα
ενός πλειοτροπικού συστήματος, αλήθεια που επισκιάζει την εγκυρότητα της
θεωρίας και καλεί για νέες πειραματικές κατευθύνσεις.
Αν όμως θα μπορούσε κανείς να πει ότι μια τέτοια θεωρία συναντάει
φαινοτύπου που προκαλεί η έλλειψη της Rac3 σε σχέση με την έλλειψη της
Rac1. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Rac1 είναι πιο κεντρικής σημασίας
μόριο για την ενδονευρωνική μετανάστευση, και την ανάπτυξη του
εγκεφαλικού φλοιού από ότι η Rac3 (υψηλότερο λειτουργικό δυναμικό), ή ότι η
Rac1 αποτελεί έναν σημαντικά ικανότερο υποκαταστάτη της Rac3, από ότι η
Rac3 της Rac1 (υψηλότερο υποκαταστατικό δυναμικό). Όσο και αν οι HajdoMilasinovic et al (2007) και οιKeller et al (2005) υποστηρίζουν ότι η Rac3
αποτελεί μόριο μιμητή της Rac1 με μόλις μέτριο δυναμικό (αφού χρειάζεται
constitutively ενεργή Rac3 για πλήρη μίμηση), αυτό δεν είναι ούτε αρκετό,
ούτε ικανό αποδεικτικό στοιχείο για την στοιχειοθέτηση ενός τέτοιου
ισχυρισμού. Συγκεκριμένες πειραματικές διατάξεις θα μπορούσαν να
απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά, αλλά προς το παρόν η ερμηνεία της
διαφοράς στην σοβαρότητα των δύο φαινοτύπων παραμένει ένα ζήτημα
νεφελώδες.
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σκοπέλους, τότε ο βασικότερος είναι η ερμηνεία του εξαιρετικά ηπιότερου

5.2. Θεωρία περί ανταγωνιστικής συμπεριφοράς
Όπως προαναφέρθηκε, μια σχετικά όχι σπάνια τακτική που έχει υιοθετήσει το
σύγχρονο ευκαρυωτικό κύτταρο, προκειμένου να υποβάλλει συγκεκριμένες
κυτταρικές διαδικασίες σε ακριβή ρύθμιση, είναι και ο ανταγωνισμός. Με
δεδομένες τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα υποκείμενα μας, οι
παρατηρήσεις μας θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και μέσω μιας θεωρίας
περί ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Αν μια από τις δυο πρωτεΐνες, για
παράδειγμα η Rac3, εκτός από την θετική επίδραση στην ενδονευρωνική
μετανάστευση και την ανάπτυξη του φλοιού, είχε και ένα αρνητικό feedback
και στην, αντίστοιχη λειτουργικά, ενεργότητα της Rac1, τότε εντελώς λογικά
θα αναμέναμε τα ακόλουθα: ελλείψει της Rac1, η Rac3 ακόμα και να
προσπαθήσει να καλύψει μέρος της χαμένης Rac1 ενεργότητας, αλλά το ίδιο
το δικό της αρνητικό σε αυτήν feedback θα μπορεί να υποβαθμίσει (υπο
συνθήκες) την όποια πιθανή διάσωση του φαινοτύπου, πράγμα που συνάδει
με τον ισχυρό φαινότυπο της έλλειψης της Rac1. Ελλείψει της Rac3 αίρεται η
αρνητική επίδραση στη Rac1 και, αν και μέρος της Rac ενεργότητας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

απαραίτητο για την ενδονευρωνική μετανάστευση χάνεται, τελικά η εκ του
αποτελέσματος ενισχυμένη Rac1 φαίνεται, έστω και μερικώς, να περισώζει
τον φαινότυπο, όπως φάνηκε και στους δικούς μας ηπιότερους Rac3φαινοτύπους.
Μια τέτοια θεωρία περί ανταγωνιστικής συμπεριφοράς του συστήματος
προϋποθέτει δυο βασικές παραδοχές: καταρχήν ότι η Rac3 σε ότι αφορά στην
αρνητική της επίδραση στην Rac1, επιδρά όχι στην ίδια την Rac1, αλλά σε
downstream effector της Rac1. Έτσι μόνο, στην Rac1- περίπτωση, η Rac3 θα
μπορεί να επιδρά και στο μέρος της υποκατεστημένης, από αυτήν την
ίδια,Rac1 ενεργότητας. Σε ότι αφορά σε αυτήν την πρώτη παραδοχή, αξίζει να
αναφέρουμε ξανά ότι έχει βρεθεί η Rac3 να προσδένει, έστω και με χαμηλή
συγγένεια, καλά χαρακτηρισμένους downstream effectors της Rac1, όπως οι
MLK2, MLK3, Jun, Pak, και PLCβ, πιστώνοντας έτσι πόντους αληθοφάνειας
στην εν λόγω θεωρία.(Keller et al. 2005) Μια δεύτερη παραδοχή είναι ότι η
αρνητική επίδραση της Rac3 στη Rac1 θα πρέπει να διαμεσολαβείται από
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effector της Rac3 με εξειδίκευση στη Rac3, αφού μόνον έτσι, στην Rac3περίπτωση, η -υποκατεστημένη από την Rac1-Rac3 ενεργότητα δεν
περιορίζει την ενισχυμένη Rac1 ενεργότητα. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα
πάνω στους ενδοκυττάριους παράγοντες που εμπλέκονται στα μονοπάτια
των Rac1 και Rac3 μας έχει βοηθήσει να επεκτείνουμε την γνώση μας, αλλά
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την αποκάλυψη αυτών των μορίων που θα
προσέδιδαν σε αυτήν την θεωρία περί ανταγωνισμού ατράνταχτη
επιστημονική πιστότητα.
Προς το παρόν αξίζει να αναφερθεί η έρευνα των Hajdo-Milasinovic et al
(2007) οι οποίοι με την βοήθεια shRNA αποστερούσαν NIE115
νευροβλαστωματικά κύτταρα από Rac1 ενεργότητα, Rac3 ενεργότητα, ή και
τις δύο ταυτόχρονα, με σκοπό να μελετήσουν την επίδραση τους στην
κυτταρική μορφολογία και ανάπτυξη. Οι εν λόγω ερευνητές παρατήρησαν ότι
ελλείψει της Rac3, oφαινότυπος δεν ήταν τόσο έντονος όσο ελλείψει της
Rac1. Πιο συγκεκριμένα, παρατήρησαν σχετικά αντίθετους φαινοτύπους
ανάμεσα στην έλλειψη της Rac1 και την έλλειψη της Rac3, με την
περίπτωση πολύ κοντινούς φαινοτύπους, σε επίπεδο κυτταρικών
διασυνδέσεων και νευριτο-ειδών προεκβολών, καταλήγοντας έτσι σε μια
θεωρία περί ανταγωνιστικής συμπεριφοράς της Rac3 έναντι στην Rac1,
ακριβώς σαν το παράδειγμα που θέσαμε πιο πάνω. Θεωρούμε ότι τα
νευροβλαστωματικά κύτταρα δεν είναι ένα κακό μοντέλο προσομοίωσης
νευρικών κυττάρων, αφού το γεγονός ότι είναι καρκινικά δεν μειώνει την
πιστότητα των στοιχείων που αντλούμε από αυτά, άλλωστε ο καρκίνος δεν
χρησιμοποιεί καινοφανείς για το κύτταρο μηχανισμούς αλλά τους ήδη
υπάρχοντες και διαθέσιμους. Επίσης ο έλεγχος της κυτταρικής μορφολογίας
(μέσω ομοιόστασης τάσης) αποτελεί σημαντικότατο σημείο ελέγχου της
κυτταρικής μετανάστευσης (έξοδος από κυτταρικό κύκλο και από «τροχιά»
μετανάστευσης αν δεν υπάρχει ικανά ισορροπημένη ομοιόσταση τάσης
(Walker et al 2005), ενώ η ίδια η κυτταρική μετανάστευση συνδέεται στενά με
την ανάπτυξη του φλοιού. Έτσι θεωρούμε την έρευνα των Hajdo-Milasinovic
et al (2007) τόσο σε επίπεδο μέσων, όσο και σε επίπεδο σκοποθεσίας,
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υπερέκφραση της μίας και την έλλειψη της άλλης, να δίνουν σε κάθε

στοιχείο ενισχυτικό της άποψης ότι μια θεωρία περί ανταγωνισμού είναι
εξαιρετικά πιθανή.
Σε αντίθεση με την θεωρία περί πλειοτροπικής συμπεριφοράς, η εν λόγω
θεωρία δίνει απάντηση σε δυο καίρια ερωτήματα:
1)…πώς αντιλαμβάνεται το σύστημα την έλλειψη της μιας εκ των δυο
GTPases, ώστε να αντιδράσει ανάλογα;
Η έλλειψη της Rac3 γίνεται αισθητή, αφού αίρεται η αρνητική επίδραση στην
Rac1, ενώ η έλλειψη της Rac1 φαίνεται να μην ενεργοποιεί κάποιον
μηχανισμό, πιθανά διότι πρόκειται για πιο ικανό μόριο, ελλείψει του οποίου
«δεν αξίζει» να προσπαθήσει το ευκαρυωτικό κύτταρο να διασώσει την
λειτουργία του συστήματος (στα πλαίσια της κυτταρικής οικονομίας γίνονται
τέτοιες επιλογές, σε επίπεδο ερωτημάτων όπως «…ποια απώλεια είναι
λιγότερο ασύμφορη να καλυφθεί…;»).
2)…πώς εξηγείται η διαφορά στην ένταση του Rac3- φαινοτύπου και του
Rac1- φαινοτύπου;

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Όπως προαναφέρθηκε η εν λόγω θεωρία υπαινίσσεται έναν μηχανισμό
αίσθησης έλλειψης (και διάσωσης, κατά συνέπεια) της Rac3 ενεργότητας
αλλά όχι της Rac1. Έτσι ο Rac1- φαινότυπος είναι αναμενόμενα σοβαρότερος.
Παρόλα αυτά όμως, η θεωρία περί ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, αδυνατεί
να δώσει απάντηση σε άλλα ερωτήματα που εγείρονται μελετώντας
προσεκτικότερα τα αποτελέσματα διάφορων ερευνητικών ομάδων. Το
σημαντικότερο από αυτά είναι: για ποιόν λόγο το κύτταρο διάλεξε να
διαμορφώσει έναν μηχανισμό διάσωσης της Rac3 ενεργότητας αλλά όχι της
Rac1, ερώτημα στο οποίο θα κληθούμε να δώσουμε απάντηση παρακάτω,
έστω και σε επίπεδο παρακινδυνευμένης πιθανολογίας.
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5.3. Μεικτή Θεωρία
Η Rac3 θεωρείται από όλο και μεγαλύτερη μερίδα επιστημόνων ως η
εξελικτική καινοτομία που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σκαλοπάτια
για την δημιουργία πιο πολύπλοκων εγκεφάλων. Ωστόσο η επιστημονική
κοινότητα αδυνατεί να συμφωνήσει σε ότι αφορά στο τι επιλογή έκανε το
ευκαρυωτικό κύτταρο: διάλεξε έναν ιστοειδικό συνδιεγέρτη, ή έναν ιστοειδικό
καταστολέα; Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί στην προσπάθεια μας να
απαντήσουμε στο εν λόγω ερώτημα. Έχουμε ήδη αναφερθεί σε δύο θεωρίες
κάθε μια από τις οποίες εξηγεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα αποτελέσματα μας,
όπως και αυτά άλλων επιστημονικών ομάδων, αλλά αφήνει και αναπάντητα
ερωτήματα. Σε μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τα βασικότερα προβλήματα
που παρουσίασαν οι δύο θεωρίες αξίζει να αναφερθούμε στα ακόλουθα: η
πλειοτροπική θεωρία δεν απαντάει στο πώς το σύστημα αντιλαμβάνεται την
έλλειψη του ενός από τα δύο μόρια, και στο γιατί ο ένας φαινότυπος είναι πιο
ήπιος από τον άλλο, ενώ η ανταγωνιστική θεωρία δεν απαντάει στο γιατί
υπάρχει μηχανισμός διάσωσης της Rac3 ενεργότητας αλλά όχι της Rac1.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η μια θεωρία απαντάει στα
ερωτήματα που αφήνει αναπάντητα η άλλη. Είναι σαφές ότι ενώ η
πλειοτροπική θεωρία δεν εξηγεί την διαφορά στην ένταση των φαινοτύπων, η
προτείνοντας μάλιστα έναν μηχανισμό αίσθησης της έλλειψης του ενός από
τα δυο μόρια. Είναι εξίσου σαφές ότι η πιθανολογική αναφορά στην σχέση
των δυο μορίων που προκύπτει από μια συνεργιστική θεώρηση του
συστήματος (η Rac1 να είναι ή πολύ ικανότερη ως GTPase ή πολύ
ικανότερος υποκαταστάτης της Rac ενεργότητας από ότι η Rac3), δίνει μια
πιθανοφανή λύση και στο ερώτημα που εγείρει η ανταγωνιστική σκοπιά,
δηλαδή το γιατί μηχανισμός διάσωσης υπάρχει μόνο για την έλλειψη της
Rac3. Πόσο πιθανό είναι με μια μικτή θεώρηση να είμαστε πιο κοντά παρά
ποτέ στην αλήθεια; Μια τέτοια θεώρηση θα προϋπέθετε πλειοτροπική δράση
των δυο GTPases σε ότι αφορά στον αντίκτυπό τους στην ενδονευρωνική
μετανάστευση, αλλά και ανταγωνιστική δράση της Rac3 απέναντι στην Rac1,
ως μηχανισμό αίσθησης της παρουσίας ή μη του ρυθμιστικού μορίου, και όχι
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ανταγωνιστική θεωρία προσφέρει μια εξαιρετικά πιθανή λύση στο πρόβλημα,

της Rac1 απέναντι στην Rac3, ως δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή
σπατάλης ενέργειας για διάσωση ενός φαινοτύπου που δεν επιδέχεται
διάσωσης (Εικόνα 5.1).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εικόνα 5. 1. Σχηματική απεικόνιση της Μεικτής θεωρίας:
Α) Wildtype, B) Rac3-, C) Rac1-, D) σύγκριση φαινοτύπων.
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6. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

Όσο καλά μελετημένη είναι ως πρωτεΐνη η Rac1, άλλο τόσο λιγότερο έχει
ασχοληθεί η επιστημονική κοινότητα με την Rac3. Περαιτέρω έρευνα
απαιτείται για να αποσαφηνιστεί ο φυσιολογικός ρόλος της Rac3, η
αναπτυξιακή της σημασία, και η εξελικτική της βαρύτητα. Πρέπει να
δημιουργηθούν μεταλλάγματα (τόσο έλλειψης όσο και υπερενεργότητας) για
effectors και των δύο Rac, να πειραματιστούμε στο επίπεδο της RNAεξαρτώμενης ρύθμισης, να ελέγξουμε την ισχυρότητα σύνδεσης effectors της
μιας στην PBR της άλλης, να προχωρήσουμε σε μοντέλα μελέτης πιο
εξελικτικής, και γενικότερα να επιμείνουμε στο, καταρχήν, ελλιπές και
μονόπλευρο της έως σήμερα βασικής έρευνας πάνω στο θέμα. Η γνώση της
φυσιολογικής λειτουργίας της Rac3 όχι μόνο θα επεκτείνει σημαντικά τη
γνώση μας πάνω στους μηχανισμούς που εμπλέκονται στον ορθό σχεδιασμό
των πολύπλοκων εγκεφαλικών δομών και δικτύων, αλλά θα απαντήσει και
σωρία άλλων αναπτυξιακών ερωτημάτων, καθώς επίσης και σε βασικά

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

ζητήματα κυτταρικής βιολογίας καρκίνου.
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