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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται μία μελέτη των μηχανισμών που καθορίζουν
την πλαστικότητα του νευρικού συστήματος, μέσω των συμπεριφορών της μνήμης και μάθησης
στο νηματώδη Caenorhabditis elegans. Η νευρωνική πλαστικότητα είναι συντηρημένη
ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και εκδηλώνεται μέσω της αλλαγής της συμπεριφορά, με βάση
την προγενέστερη εμπειρία. Το νευρικό σύστημα αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται τα
περιβαλλοντικά ερεθίσματα προκαλώντας την άμεση απόκριση του οργανισμού και παράλληλα
μακροπρόθεσμες αλλαγές της συμπεριφοράς. Το νηματώδες σκουλήκι C. elegans παρουσιάζει
μια αξιοσημείωτη πλαστικότητα στο νευρικό του σύστημα, η οποία εκδηλώνεται με πολλές
διαφορετικούς μορφές. Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός οργανισμού με βάση την
προγενέστερη εμπειρία του αποτελεί την εκδήλωση του φαινομένου της μνήμης και της
μάθησης.
Από την παρούσα εργασία προέκυψε ότι η πρωτεΐνη PQN-21 του C. elegans, η οποία
φέρει μία περιοχή πλούσια σε γλουταμίνες (Q) και ασπαραγίνες (Ν), τύπου prion, ρυθμίζει τις
διεργασίες μνήμης και μάθησης. Οι πρωτεΐνες prion είναι μολυσματικοί παράγοντες και
ευθύνονται για νευροεκφυλιστικές ασθένειες των θηλαστικών που είναι γνωστές ως
μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. Η περιοχή τύπου prion των πρωτεϊνών αυτών είναι
υπεύθυνη για εναλλαγές μεταξύ διαφορετικών στερεοδιαμορφώσεων, τουλάχιστον μία εκ των
οποίων είναι αυτό–διαιωνιζόμενη. Η συγκεκριμένη αυτό–διαιωνιζόμενη μορφή συνήθως
οργανώνεται σε συσσωματώματα και επάγει την αναδιαμόρφωση άλλων πρωτεϊνών, παρόμοιας
αλληλουχίας, στην κατάσταση τύπου prion, δημιουργώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση.
Πρωτεΐνες τύπου prion συναντώνται σε πολλούς οργανισμούς (θηλαστικά, ζύμη, μύκητες)
στους οποίους και επιτελούν διάφορες συντηρημένες λειτουργίες. Στο θαλάσσιο σαλιγκάρι,
Aplysia californica, η πρωτεΐνη τύπου prion CPEB (Si et al., 2003) ρυθμίζει την μετάφραση
μορίων mRNA στις ενεργές συνάψεις, ενισχύοντας τις συναπτικές αλλαγές που υποστηρίζουν
τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης.
Το γονίδιο pqn-21 εκφράζεται σε νευρώνες και γλοιακά κύτταρα του C. elegans, ενώ
το πρωτεϊνικό του προϊόν εντοπίζεται σε υποκυτταρικό επίπεδο στον πυρήνα. H έλλειψη του
γονιδίου pqn-21 προκαλεί μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες στην γονάδα του C.
elegans. Επιπλέον, άτομα που φέρουν τη συγκεκριμένη μεταλλαγή, ενώ εμφανίζουν
φυσιολογική αίσθηση των χημικών ερεθισμάτων, αδυνατούν να εκδηλώσουν συμπεριφορές
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μνήμης και μάθησης που σχετίζονται με τα ερεθίσματα αυτά. Παράλληλα, παρόμοιος
φαινότυπος, παρατηρήθηκε και σε άτομα με ελαττωματικά γλοιακά κύτταρα. Σχετικά με την
παρατήρηση αυτή, αποδείχτηκε ότι η παρουσία της πρωτεϊνης PQN-21 στα συγκεκριμένα
γλοιακά κύτταρα είναι απαραίτητη για την εκδήλωση φυσιολογικών συμπεριφορών μνήμης και
μάθησης. Με βάση τα αποτελέσματα, αυτά προσπαθήσαμε να χαρακτηρίσουμε τη λειτουργία
πρωτεΐνης PQN-21, το νευρωνικό δίκτυο που ρυθμίζει τις συμπεριφορές αυτές και το ρόλο των
γλοιακών κυττάρων στις διεργασίες μνήμης και μάθησης στο C. elegans.
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SUMMARY

The work presented in the following pages focuses on the elucidation of the molecular
mechanisms underlying neuronal plasticity, in terms of learning and memory, in the nematode
Caenorhabditis elegans. Neuronal plasticity appears to be conserved among different species
and can be observed through changes in the animal’s behavior after certain experiences. The
nervous system processes and integrates sensory input to generate both immediate responses
and long-term changes in behavior. The nematode worm Caenorhabditis elegans displays a
remarkable capacity for experience-induced changes in behavior and several such paradigms
have been described so far. Modulation of behavior by past experience is a manifestation of the
C. elegans learning and memory capacity.
Here, we report the identification of PQN-21, a C. elegans protein bearing a Q/N richprion domain, as modulator of learning and memory processes. Prions are infectious agents
implicated in a variety of neurodegenerative diseases in mammals, generally referred to as
transmissible spongiform encephalopathies. The glutamine/asparagine (Q/N)-rich domain of
prions appears to be responsible for their unusual capacity to fold into structurally and
functionally distinct conformations, one of which is self-perpetuating. Usually the selfperpetuating-prion form is organized in self-seeding polymers and can induce other proteins
with similar sequences to acquire the prion state, creating a chain reaction. Prion-like proteins
are widespread (found in mammals, fungi, yeast), conserved and serve diverse functions. In the
sea snail Aplysia californica, the prion-like neuronal protein CPEB (Si et al., 2003) functions as
a positive regulator of mRNA translation in stimulated synapses and helps to maintain longterm synaptic changes associated with memory acquisition and storage.
We find that pqn-21 is expressed in C. elegans neuronal and glial cells and that PQN-21
localizes in the nucleus. Deletion of the pqn-21 gene results in defective gonadal outgrowth and
egg-laying. Interestingly, while PQN-21-depleted animals display normal chemotaxis to several
soluble and volatile compounds, they show strongly impaired conditioning to chemicals,
indicating a shortfall in associative learning and memory, as well as impaired olfactory
adaptation. In addition, we find that mutants with defective glial cells show a similar phenotype.
Relative to this, we showed that expression of PQN-21 in glial cells is necessary for olfactory
adaptation. Based on these observations, we conclude that prion-like PQN-21 protein functions
in glial cells to facilitate learning and memory. Given the conserved function of prion-like
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proteins among diverse species, C. elegans offers an attractive and versatile platform in which
to dissect the relevant mechanisms. To this end, we are characterizing the function of PQN-21,
the neuronal circuit that mediates these behaviors and the involvement of glial cells in certain
paradigms of learning and memory in C. elegans.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ & ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Στο σημείο αυτό αναγράφονται αγγλικοί όροι που απαντούν στο κείμενο και δεν
επεξηγούνται εκεί, οι συντμήσεις αυτών, καθώς και οι αντίστοιχοι ελληνικοί. Δεδομένου ότι
είναι γνωστοί και χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα με την αγγλική
ονομασία, αυτή θεωρήθηκε και η πλέον κατάλληλη για τη διευκόλυνση της ροής και συνεπώς
της ανάγνωσης του κειμένου. Επιπλέον, αναφέρονται και τα πλήρη ονόματα συντμήσεων, η
γνώση των οποίων θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί την καλύτερη κατανόηση των περιγραφόμενων
μοριακών διαδικασιών.
•

ΑΜΡΑ,

alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole

propionic

acid:

τύπος

υποδοχέα γλουταμινικού
•

BLAST, Basic Local Allignment Search Tool: πρόγραμμα για την αναζήτηση
ομοιοτήτων μεταξύ νουκλεοτιδικών ή αμινοξικών αλληλουχιών

•

cAMP, cyclic adenosine monophosphatase: κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη

•

cGMP, cyclic guanine monophosphatase: κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη

•

DEG/ΕNaCs, Degenerin/Epithelial Na+ Channel : οικογένεια ιοντικών καναλιών

•

DNA, Desoxyribonucleic acid: δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ

•

GFP, Green Fluorescent Protein: πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη

•

GTP, guanosine triphosphate: τριφωσφορική γουανοσίνη

•

IGF, Insulin–like Growth Factor: αυξητικός παράγοντας τύπου ισουλίνης

•

ΜΑPK, Mitogen-activated protein kinase: κινάση επαγόμενη από μιτογόνους
παράγοντες

•

NGM, Nematode Growth Media: θρεπτικό μέσο για νηματώδεις

•

NMDA, N-methyl-D-aspartate: τύπος υποδοχέα γλουταμινικού

•

PCR, Polymerase Chain Reaction: αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

•

ΡΙ-3, Phosphatidylinositol (PtdIns) 3: φωσφατιδυλ-ινοσιτόλη 3

•

RNA, Ribonucleic acid: ριβονουκλεϊκό οξύ

•

TGF, Transforming Growth Factor: αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού

•

YFP, Yellow Fluorescent Protein: κίτρινη φθορίζουσα πρωτεΐνη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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I. Εισαγωγή στη Βιολογία του Νηματώδους Caenorhabditis elegans
Η χρήση του νηματώδους στο πεδίο της βιολογικής έρευνας προτάθηκε από το Sydney
Brenner το 1974 (Brenner, 1974). Έκτοτε, μεγάλο μέρος της γενετικής και της φυσιολογίας
αυτού του οργανισμού έχει διαλευκανθεί, καθιστώντας τον ισχυρό πειραματικό μοντέλο, με
ανεκτίμητη συνεισφορά στην πρόοδο της βιοϊατρικής έρευνας. Ο C. elegans είναι ένα ελεύθερο
(μη παρασιτικό) είδος νηματώδους, που ζει στο έδαφος (Riddle, 1997). Το μέγεθός του είναι
πολύ μικρό και τα ενήλικα άτομα έχουν μήκος περίπου 1.3mm και διάμετρο 100μm. Η
ανάπτυξή του στο εργαστήριο πραγματοποιείται σε στερεά ή υγρά θρεπτικά μέσα και ως τροφή
χρησιμοποιείται το αργά αναπτυσσόμενο στέλεχος του βακτηρίου Escherichia coli, ΟΡ50. Η
συντήρηση νηματωδών στο εργαστήριο είναι συνεπώς οικονομική και δεν απαιτεί χρόνο.
Διευκολύνεται επίσης από τη δυνατότητα διατήρησης παγωμένων στελεχών στους -80ºC ή σε
υγρό άζωτο. Η διάρκεια του αναπαραγωγικού του κύκλου εξαρτάται από τη θερμοκρασία και
ολοκληρώνεται σε 2,5 ημέρες στους 25 οC και σε 4,5 στους 15 οC. Από την εκκόλαψη των
αυγών προκύπτουν προνύμφες 1ου σταδίου (L1), οι οποίες διέρχονται από τέσσερα διαδοχικά
προνυμφικά στάδια (L1-L4), για να δημιουργηθούν τελικά σεξουαλικά ώριμα ενήλικα ζώα,
ικανά να παράγουν γενετικά κύτταρα και να αποθέτουν αυγά (Εικ. 1). Κάθε ενήλικο άτομο
αποθέτει περίπου 300 αυγά σε διάστημα τριών ημερών. Η ανάπτυξη είναι ευαίσθητη στις
συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε μη ευνοϊκές συνθήκες, όπως η υψηλή θερμοκρασία, η έλλειψη
τροφής και ο υπερπληθυσμός, οι προνύμφες L1 διακόπτουν την ανάπτυξή τους, ενώ ζώα 2ου
προνυμφικού σταδίου (L2) μεταμορφώνονται σε ανθεκτικούς τύπους διάπαυσης, που
ονομάζονται “dauers” (Klass and Hirsh, 1976). Οι προνύμφες dauers έχουν πιο επίμηκες και
λεπτό σώμα, σκληρό επιδερμίδιο, υψηλά επίπεδα αποθηκευμένου λίπους, δεν τρέφονται και
κινούνται συνεχώς. Η ιστολογία και συμπεριφορά τους εξυπηρετούν την αντοχή σε αντίξοο
περιβάλλον και την εξερεύνηση του χώρου, προκειμένου να ανιχνευτούν θώκοι με ευνοϊκές
συνθήκες. Επανέρχονται τότε στο “φυσιολογικό” κύκλο ανάπτυξης ως προνύμφες 4ου σταδίου
(L4).
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β

β

Εικόνα 1. Ο κύκλος ζωής του C. elegans στους 25οC και τα στάδια ανάπτυξής του
(http://www.wormatlas.org) (α). Φωτογραφία μικροσκοπίου διαφορικής συμβολής (DIC) και σχηματική
αναπαράσταση του ενήλικου ερμαφρόδιτου, όπου διακρίνονται οι δομές του φάρυγγα (pharynx), του
εντέρου (intestine), της γονάδας (proximal/distal gonad), της γενετικής σχισμής-ουρήθρας (uterus) και
της έδρας (anus) (http://www.wormatlas.org) (β).

Οι νηματώδεις του είδους C. elegans είναι διπλοειδείς ερμαφρόδιτοι οργανισμοί και
παράγουν με αυτογονιμοποίηση γονοτυπικά ομοιογενείς πληθυσμούς. Ωστόσο, ανωμαλίες στο
διαχωρισμό των δύο φυλετικών χρωμοσωμάτων Χ κατά τη μείωση είναι δυνατόν να οδηγήσουν
στη δημιουργία αρσενικών ατόμων χρωμοσωμικής σύστασης ΧΟ. Αν και η συχνότητα των
αρσενικών ζώων στη φύση είναι πολύ χαμηλή, η επίδραση θερμικού σοκ σε προνύμφες L4
αυξάνει την πιθανότητα μη σωστού διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων και κατά συνέπεια τα
ποσοστά αρσενικών ατόμων. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γενετικές διασταυρώσεις
για τη μεταφορά αλληλομόρφων και χρωμοσωμικών αλληλουχιών. Οι πληθυσμοί των
νηματωδών που χρησιμοποιούνται ευρύτερα στο εργαστήριο προέρχονται από ένα κοινό
πρόγονο (στέλεχος Bristol N2), με συνέπεια να είναι γενετικά πανομοιότυποι. Η ομοιομορφία
αυτή καθιστά δυνατή την εξαγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων από διαφορετικές ερευνητικές
ομάδες (Gems and Riddle, 2000). Tο γoνιδίωμα του C. elegans υπήρξε το πρώτο γονιδίωμα
πολυκύτταρου οργανισμού που αλληλουχήθηκε πλήρως (The C. elegans sequencing
consortium, 1998) (www.wormbase.org) και περιλαμβάνει περίπου 20000 ανοιχτά πλαίσια
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ανάγνωσης (Open Reading Frames, ORFs), κατανεμημένα σε πέντε ζεύγη αυτοσωμάτων κι ένα
ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων. Εκτός από το γενετικό χάρτη, είναι διαθέσιμος και φυσικός
χάρτης, που αποτελείται από αλληλοεπικαλυπτόμενους κλώνους DNA (κοσμίδια και τεχνητά
χρωμοσώματα ζυμομυκήτων, Yeast Artificial Chromosomes-YACs) και καλύπτει ολόκληρο
σχεδόν το γονιδίωμα (Coulson et al., 1988; Waterston and Sulston, 1995). Αξιοποίηση αυτής
της πληροφορίας σε ευρείας κλίμακας μεθόδους, όπως οι μικροσυστοιχίες DNA και η
παρεμβολή RNA (RNAi), έχει οδηγήσει στην παραγωγή πληθώρας δεδομένων, που αφορούν
σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, στην έκφραση και στη λειτουργία γονιδίων (Blumenthal et al.,
2002; Boulton et al., 2002; Kamath et al., 2003; Kim et al., 2001; Maeda et al., 2001; Matthews
et al., 2001; Walhout et al., 2000). Η παρεμβολή RNA είναι μία μέθοδος αντίστροφης
γενετικής, η οποία επιτρέπει γρήγορη καταστολή της έκφρασης γονιδίων σε διαφορετικά
επίπεδα και σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια (Fire et al., 1998; Tavernarakis et al., 2000). Αν κι
έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε νευρικά κύτταρα, η ανακάλυψη
στελεχών με αυξημένη ευαισθησία στο RNAi [στελέχη με τις μεταλλαγές eri-1(mg366), lin35(n745) ή rrf-3(pk1426)], την έχει καταστήσει πιο αποτελεσματική (Kennedy et al., 2004;
Lehner et al., 2006; Simmer et al., 2003; Timmons, 2004). Οι γενετικές μελέτες στους
νηματώδεις προάγονται ακόμα από την ευκολία δημιουργίας διαγονιδιακών στελεχών με μικροενέσεις αλληλουχιών DNA στις γονάδες των ζώων (Mello and Fire, 1995). Για την κατασκευή
νουκλεοτιδικών αλληλουχιών είναι διαθέσιμοι κατάλληλοι πλασμιδιακοί φορείς, ειδικοί για το
C. elegans. Φθορίζουσες πρωτεΐνες–δείκτες και άλλα χιμαιρικά μόρια είναι εφικτό να
εκφραστούν εκτοπικά στον οργανισμό (Εικ. 2γ), δίνοντας τη δυνατότητα ταυτοποίησης του
μοτίβου έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων, τη διάσωση φαινοτυπικών ανωμαλιών κ.α. Η
εφαρμογή μεθόδων κλασσικής γενετικής πραγματοποιείται επίσης με ευκολία. Αρωγό στη
χαρτογράφηση μεταλλαγών αποτελεί η διαθεσιμότητα ενός ιδιαίτερα πλούσιου χάρτη
μοναδικών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) (Wicks
et al., 2001).
Σημαντική ιδιότητα του οργανισμού, που βοήθησε στην παρατήρηση της ανάπτυξής
του, είναι το γεγονός ότι σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια είναι διάφανος. Έτσι, η παρατήρηση με
οπτικό μικροσκόπιο έκανε δυνατή την ανάλυση του εμβρυικού και μετα-εμβρυικού
αναπτυξιακού προτύπου (Εικ. 2α). Επιπλέον, ο νηματώδης C. elegans είναι ο πρώτος
πολυκύτταρος οργανισμός του οποίου έχει καταγραφεί το σύνολο των κυτταρικών διαιρέσεων,
από το ζυγωτό μέχρι και το ενήλικο άτομο (Εικ. 2β) (Sulston and Horvitz, 1977). Είναι λοιπόν
γνωστό ότι το ενήλικο ερμαφρόδιτο άτομο αποτελείται από 959 σωματικά κύτταρα, ενώ το
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αντίστοιχο αρσενικό από 1031. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας αναλύθηκαν οι ιστοί που αποτελούν τον οργανισμό, ενώ έμφαση δόθηκε στο
νευρικό του σύστημα. Το συγκεκριμένο σύστημα ανασυστήθηκε μετά από διαδοχική
παρατήρηση εγκάρσιων τομών ολόκληρου του οργανισμού με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Μέσα
από την προσπάθεια αυτή έγινε γνωστό το πλήρες διάγραμμα των νευρωνικών συνδέσεων,
γνωστό και ως “wiring diagram”, κάτι που είναι μοναδικό ανάμεσα στο σύνολο των
οργανισμών-μοντέλων μέχρι σήμερα. Βρέθηκε λοιπόν ότι το νευρικό σύστημα του C. elegans
αποτελείται από 302 νευρώνες οι οποίοι χωρίζονται σε 118 κλάσεις με βάση μορφολογικά και
βιοχημικά κριτήρια (White et al., 1976; White and Rainbow, 1986). Η εκτεταμένη μελέτη του
νευρικού συστήματος έχει οδηγήσει στην ταυτοποίηση της λειτουργίας επιμέρους νευρώνων,
αλλά και στην αναγνώριση νευρωνικών δικτύων που ελέγχουν μια σειρά από φυσιολογικές
λειτουργίες (Εικ. 2δ).

α

γ

β

δ

Εικόνα 2. Φωτογραφίες μικροσκοπίου διαφορικής συμβολής (DIC) όπου απεικονίζονται τα εμβρυϊκά
αναπτυξιακά στάδια του νηματώδη στους 220C (http://www.wormatlas.org) (α). Διάγραμμα που
απεικονίζει το σύνολο των κυτταρικών διαιρέσεων στο C. elegans, από το ζυγωτό μέχρι και το ενήλικο
άτομο (Kipreos, 2005) (β). Φωτογραφία συνεστιακό μικροσκόπιο όπου απεικονίζεται ενήλικο άτομο C.
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elegans το οποίο εκφράζει τη φθορίζουσα πρωτεΐνη–δείκτη GFP (γ) και σχηματική απεικόνιση χημικών
νευρικών συνάψεων καθώς και του νευρωνικού κυκλώματος που ελέγχει την ημιτονοειδή κίνηση του
οργανισμού (http://www.wormatlas.org) (δ).

II. Μελέτη της μνήμης και μάθησης στο νηματώδη C. elegans
Οι οργανισμοί μπορούν και πρέπει να τροποποιούν τη συμπεριφορά τους ως απόκριση
στις εμπειρίες που αποκτούν, προκειμένου να επιβιώνουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον. Η συμπεριφορά ελέγχεται και καθοδηγείται από το νευρικό σύστημα, επομένως,
για να μπορεί ένας οργανισμός να τη μεταβάλλει θα πρέπει να διαθέτει ένα τέτοιο σύστημα που
να υπόκειται σε μηχανισμούς πλαστικότητας. Η ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζουν
τη συμπεριφορά τους με βάση την προγενέστερη εμπειρία, αντικατοπτρίζει την ικανότητά τους
για μάθηση και προϋποθέτει την ύπαρξη πλαστικότητας του νευρικού συστήματος. Για να
μπορεί η μάθηση να είναι επωφελής, θα πρέπει να συνυπάρχει με μια διεργασία η οποία να
αποθηκεύει τις εμπειρίες έτσι ώστε σε μια μελλοντική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, η
τροποποιημένη συμπεριφορά να μπορεί να ανακαλεστεί. Η διεργασία της αποθήκευσης και
ανάκλησης της πληροφορίας αυτής συνιστά τη μνήμη. Όλοι οι οργανισμοί, από τα
μονοκύτταρα βακτήρια ως τα αυξημένης πολυπλοκότητας θηλαστικά, έχουν την ικανότητα για
μάθηση και μνήμη. Ο χαρακτηρισμός απλών μορφών μνήμης και μάθησης με βάση τη μελέτη
των συμπεριφορών που θα περιγραφούν στη συνέχεια, δείχνουν ότι οι κανόνες απόκτησης και
εξωτερίκευσης των εμπειριών είναι παρόμοιοι κατά μήκος της φυλογένεσης και κατ’επέκταση
ότι υπάρχει εξελικτική συντήρηση των μηχανισμών που τις διέπουν. Ωστόσο, η μοριακή βάση
των μηχανισμών αυτών δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη.
Πρόσφατα, ο νηματώδης C. elegans καθιερώθηκε ως οργανισμός–μοντέλο για τη
μελέτη της μνήμης και μάθησης σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Οι λόγοι είναι οι εξής: 1) Η
πληθώρα απλών, καλά χαρακτηρισμένων συμπεριφορών που επιδεικνύει ο C. elegans, 2) η
ευκολία του γενετικού χειρισμού και η ταχύτητα διεξαγωγής εφαρμογών κλασσικής γενετικής,
3) η οργάνωση του νευρικού συστήματος του C. elegans, που αποτελείται μόλις από 302
νευρικά κύτταρα ταυτοποιημένα λειτουργικά και μορφολογικά, η συνδεσιμότητα των οποίων
είναι πλήρως χαρακτηρισμένη και 4) η δυνατότητα εφαρμογής μοριακών αναλύσεων σε
επίπεδο in vivo, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες προόδους στις μεθόδους μικροσκοπίας και
απεικόνισης με φθορισμό, που προκύπτει από γονίδια–μοριακούς δείκτες. Παρά την ύπαρξη
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ενός σχετικά απλού νευρικού συστήματος και το σύντομο χρόνο ζωής του, ο C. elegans
επιδεικνύει μια αξιοσημείωτη πλαστικότητα στις συμπεριφορές του και μια εκλεπτυσμένη
ικανότητα να συλλέγει πληροφορίες, να μαθαίνει και να θυμάται ερεθίσματα από το
περιβάλλον και να επωφελείται από τις εμπειρίες του. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο C. elegans
μπορεί να αισθάνεται και να επεξεργάζεται ξεχωριστά, μηχανικά (Rose and Rankin, 2001),
χημικά (Morrison et al., 1999; Wen et al., 1997) και θερμικά (Hedgecock and Russell, 1975;
Mori, 1999) ερεθίσματα προκειμένου να βρίσκει τροφή και να αποφεύγει κινδύνους και
επιβλαβή περιβάλλοντα. Κάθε ένα από τα παραπάνω αισθητήρια συστήματα του νηματώδους,
τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και χαρακτηριστεί σε επίπεδο νευρικών κυκλωμάτων,
εμπλέκονται στην πλειονότητα των μορφών μνήμης και μάθησης.
Οι πιο απλές μορφές μάθησης που εμφανίζουν οι οργανισμοί είναι οι μη συνδυαστικές
(non-associative). Η μη συνδυαστική μάθηση (non associative learning) ορίζεται ως η
τροποποίηση μιας συμπεριφοράς εξαιτίας της παρουσίας ενός μεμονωμένου ερεθίσματος και
περιλαμβάνει δύο κατηγορίες συμπεριφορών: habituation και sensitization (Groves and
Thompson, 1970). Στην περίπτωση του habituation παρατηρείται μια μείωση στην απόκριση
έναντι ενός ουδέτερου ερεθίσματος, ενώ κατά το sensitization υπάρχει μια ενίσχυση στην
απόκριση έναντι ενός δυνητικά εκμεταλλεύσιμου ερεθίσματος. Και οι δύο μορφές μάθησης
είναι μετρήσιμες, καθώς παρατηρείται αλλαγή στην συμπεριφορά απέναντι σε ένα ερέθισμα.
Κατά το habituation επαναλαμβανόμενη-ή στην περίπτωση μια οσμής ή γευστικού ερεθίσματος
συνεχόμενη–έκθεση σε ένα ερέθισμα συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης για το συγκεκριμένο
ερέθισμα. Η μείωση αυτή δεν αποδίδεται σε αισθητήρια αφομοίωση (adaptation) ή κορεσμό
(fatigue) καθώς η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αναστραφεί έπειτα από την εξαπόλυση ενός
πρωτόγνωρου ή/και επιβλαβούς ερεθίσματος (dishabituation), αμέσως μετά την εξάσκηση του
οργανισμού στο habituation. Έπειτα από την εφαρμογή των μεθόδων του dishabituation
επανέρχεται η πρωτογενής απόκριση του οργανισμού στο αρχικό ερέθισμα. Περισσότερο
πολύπλοκες μορφές μάθησης είναι οι συνδυαστικές (associative), όπως για παράδειγμα το
classical conditioning (Pavlov et al., 1928). Tο classical conditioning εμπεριέχει το συσχετισμό
ενός ουδέτερου ερεθίσματος [conditioned stimulus (CS)] με ένα ερέθισμα δεδομένης
βιολογικής σημασίας [unconditioned stimulus (US)], το οποίο προκαλεί και μεμονωμένα μια εκ
φύσεως απόκριση [unconditioned response (UR)]. Όταν το CS ζευγαρώνεται με το US και
δημιουργείται μία συσχέτιση, η παρουσία και μόνο του ουδέτερου ερεθίσματος (CS) προκαλεί
παρόμοια απόκριση με το US [conditioned response (CR)].
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Όλες οι παραπάνω μορφές μνήμης και μάθησης μπορούν να εκδηλωθούν μέσα από τις
λειτουργίες του αισθητηρίου συστήματος που είναι υπεύθυνο για την αντίληψη και επεξεργασία
χημικών ερεθισμάτων καθώς και για το είδος της απόκρισης έναντι αυτών των ερεθισμάτων
(χημειοτακτισμός). Μελέτες που πραγματοποιούνται στον C. elegans για τη διερεύνηση των
λειτουργιών μνήμης και μάθησης μέσω χημειο-ευαίσθητων συμπεριφορών, έχουν ως σκοπό την
ταυτοποίηση του νευρωνικού δικτύου που είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση κάθε μιας από τις
διαφορετικές μορφές μνήμης και μάθησης και των μορίων που ελέγχουν τις λειτουργίες αυτές.

II.α. Το χημειο-αισθητήριο σύστημα στο C. elegans
O C. elegans διαθέτει ένα πολύ καλά ανεπτυγμένο και υψηλά εξειδικευμένο χημειοαισθητήριο σύστημα που του επιτρέπει να ανιχνεύει μια πληθώρα χημικών ερεθισμάτων, τα
οποία μπορούν να σχετίζονται με την παρουσία τροφής, κινδύνων ή άλλων οργανισμών. Ένα
μεγάλο τμήμα του νευρικού του συστήματος και παραπάνω από το 5% των γονιδίων
εξυπηρετούν στην αναγνώριση των χημικών ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Η αντίληψη και
επεξεργασία των διαφόρων χημικών ερεθισμάτων προκαλούν την εκδήλωση της συμπεριφοράς
του χημειοτακτισμού. Ως χημειοτακτισμός ορίζεται η προδιάθεση των σκουληκιών να
μεταναστεύουν προς ή να απομακρύνονται από ορισμένες χημικές ουσίες. Πρόκειται για μια
θεμελιώδη λειτουργία που εξυπηρετεί στην επικοινωνία του οργανισμού με το εξωτερικό
περιβάλλον. Ο προσανατολισμός για την εύρεση τροφής αλλά και η αντίληψη του πληθυσμού
για τη ρύθμιση μιας σειράς αναπτυξιακών και φυσιολογικών λειτουργιών βασίζονται στο
φαινόμενο του χημειοτακτισμού. Ο νηματώδης μπορεί να αντιλαμβάνεται μια τεράστια
ποικιλία από υδατοδιαλυτές (γευστικές) και πτητικές (οσφρητικές) ουσίες στο περιβάλλον.
Αυτές μπορεί να είναι είτε απωθητικές και να προειδοποιούν για περιβάλλοντα δυσμενή προς
επιβίωση, είτε ελκτικές και να προέρχονται από εστίες ύπαρξης τροφής ή από το μεταβολισμό
βακτηρίων. Εν συντομία, ο C. elegans έλκεται από κατιόντα (π.χ. Na+, Mg+, K+ ), ανιόντα (π.χ.
Cl-), κυκλικά νουκλεοτίδια (π.χ. cAMP, cGMP) (Ward, 1973), καθώς και από πτητικά χημικά
όπως η βενζαλδεΰδη, το diacetyl και η ισοαμυλική αλκοόλη (Bargmann and Mori, 1997).

22

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
ΙΙ.β. Το χημειο-αισθητήριο όργανο amphid του C. elegans
Οι χημειο-ευαίσθητες συμπεριφορές του C. elegans ρυθμίζονται κυρίως από το χημειοαισθητήριο όργανο amphid που αποτελείται από τους αισθητήριους νευρώνες (amphid neurons)
και τα υποστηρικτικά τους γλοιακά κύτταρα [2 συμμετρικά ζεύγη amphid sheath (left-right)/
socket cells (left-right) καθώς και από τους χημειο-ευαίσθητους νευρώνες inner labial 2 (IL2
neurons), στη μύτη και phasmid (PHA, PHB), στην ουρά του C. elegans (Ward et al., 1975)
(Εικ. 3α). Υπεύθυνοι για τον χημειοτακτισμό είναι 11 συμμετρικά ζεύγη [left (L)–right (R)
pairs] νευρώνων amphid που εντοπίζονται στη μύτη του σκουληκιού. 8 ζεύγη από αυτούς
διαθέτουν βλεφαριδωτές αισθητήριες δενδριτικές απολήξεις (amphid cilia) που επικοινωνούν
άμεσα με το περιβάλλον και ανιχνεύουν κυρίως υδατοδιαλυτές ελκτικές ουσίες, ενώ οι νευρικές
απολήξεις των υπόλοιπων ζευγών περιφράσσονται από το υποστηρικτικό-γλοιακό κύτταρο
amphid sheath και ανιχνεύουν κυρίως πτητικές ουσίες (Εικ. 3γ). Το σύστημα των νευρώνων
amphid διακρίνεται από χημειοτακτική πλαστικότητα, καθώς ο κάθε ένας από αυτούς είναι
ικανός να ανιχνεύει περισσότερες από μία ουσίες, ενώ τo κάθε ζεύγος νευρώνων amphid μπορεί
να ταυτοποιηθεί με βάση τη μορφολογία των βλεφαριδωτών δενδριτικών απολήξεων–cilia (Εικ.
3β), η οποία είναι χαρακτηριστική για κάθε νευρώνα, τη μορφολογία και τοπολογία των
νευραξόνων και τους συναπτικούς τους στόχους που είναι ενδιάμεσοι εντολοδόχοι νευρώνες
(White and Rainbow, 1986).

α

γ

β

Εικ. 3. Διάταξη των χημειο-ευαίσθητων νευρώνων του C. elegans. Υπάρχουν 11 ζεύγη χημειοευαίσθητων νευρώνων amphid και ένα ζεύγος θερμο-ευαίσθητων νευρώνων, 6 νευρώνες IL2 και 2 ζεύγη
νευρώνων phasmid (PHAL/R, PHBL/R), οι απολήξεις των οποίων προεκβάλλουν μέσω αισθητηρίων
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οπών στο εξωτερικό περιβάλλον (http://www.wormatlas.org) (α). Λεπτομερής δομή των δενδριτικών
απολήξεων–cilia των χημειο-ευαίσθητων νευρώνων amphid (Mukhopadhyay et al., 2007) (β).
Λεπτομερής σχηματική απεικόνιση της δομής της αισθητήριας οπής, όπου διακρίνονται τα γλοιακά
κύτταρα amphid sheath (sh), socket (so) και οι απολήξεις των νευρώνων amphid. Οι απολήξεις των
χημειο-ευαίσθητων νευρώνων AWA, AWB, AWC (αντιλαμβάνονται πτητικές ουσίες) και του θερμοευαίσθητου AFD είναι ‘θαμμένες’ στο γλοιακό κύτταρο sheath, ενώ οι απολήξεις των χημειο-ευαίσθητων
νευρώνων ASI, ASJ, ASK, ADF, ADL, ASE, ASG και ASH (αντιλαμβάνονται υδατοδιαλυτές ουσίες)
προεκβάλλουν μέσω της οπής στον περιβάλλοντα χώρο (Perkins et al., 1986) (γ).

Σύμφωνα με την χημειοτακτική πλαστικότητα, το κάθε ζεύγος νευρώνων amphid
εκφράζει από μια συγκεκριμένη υποκατηγορία υποδοχέων και ανιχνεύει ένα υποσύνολο
ελκτικών ή απωθητικών ουσιών (Πίν. 1). Περίπου 500-1000 διαφορετικοί υποδοχείς που
συνδέονται με πρωτεΐνες G [G-protein-coupled receptors (GPCRs)] εκφράζονται στο
αισθητήριο όργανο amphid και αποτελούν τους πρώτους μοριακούς στόχους κατά την αίσθηση
των χημικών ερεθισμάτων. Σε επόμενο βήμα του μοριακού μονοπατιού, οι υποδοχείς
σηματοδοτούν σε δύο μεταγωγικά μοριακά συστήματα, ένα πρώτο που χρησιμοποιεί το
κυκλικό GMP ως δευτερεύον αγγελιοφόρο για την ενεργοποίηση καναλιών που ελέγχονται από
το συγκεκριμένο μόριο (cGMP-gated channels) και ένα δεύτερο που βασίζεται στην
ενεργοποίηση καναλιών TRP (Transient Receptor Potential) τύπου V. Τα συγκεκριμένα
μοριακά, χημειο-αισθητήρια μονοπάτια ρυθμίζονται και συντονίζονται από τη δράση κινασών
και φωσφατασών. Υπάρχουν παραδείγματα νευρωνικής πλαστικότητας που υποδεικνύουν τη
σύνδεση του συγκεκριμένου αισθητηρίου συστήματος με πολλές μορφές μάθησης και μνήμης
και τα οποία θα συζητηθούν σε επόμενο κεφάλαιο.
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Νευρώνας

Λειτουργία/Απόκριση

Υποδοχείς,
πρωτεΐνες G

Μεταγωγείς

Ρυθμιστές

ASE

Χημειοτακτισμός
έναντι υδατοδιαλυτών
ουσιών (NaCl)/Έλξη

Receptor
guanylate
cyclases?; gpa-3

tax-4, tax-2, daf-11,
cGMP

osm-9, gpc-1, tax-6,
ttx-4, adp-1

GPCRs (str-2),
odr-3 (major),
gpa-3, gpa-2,
gpa-5, gpa-13

tax-4, tax-2, daf-11,
odr-1, odr-4, odr-8,
cGMP

osm-9, egl-4, grk-2,
tax-6, ttx-4, sdf-13,
adp-1, let-60, goa-1

GPCRs (odr-10),
odr-3 (major),
gpa-3, gpa-5;
gpa-13; gpa-6

osm-9, ocr-2, fat-3,
PUFA, odr-4, odr-8

egl-4, grk-2, tax-6,
ttx-4

GPCRs, odr-3

tax-4, tax-2, daf-11,
odr-1, cGMP

kin-29

GPCRs, odr-3
(major), gpa-3
(major), gpa-11,
gpa-1, gpa-13,
gpa-14, gpa-15

osm-9, ocr-2, fat-3,
PUFA, qui-1
(χημικών μόνο),
osm-10 (οσμωτικών
μόνο), odr-4

grk-2 (χημικών, εν
μέρει οσμωτικών),
tax-6, ttx-4, gpc-1,
kin-29

GPCRs, gpa-1,
gpa-3, gpa-11,
gpa-15

osm-9, ocr-2, odr-4

Άγνωστοι

GPCRs, gpa-1,
gpa-3, gpa-4,
gpa-5, gpa-6,
gpa-10, gpa-14

tax-4, tax-2, daf-11,
cGMP, odr-1, odr-4

Άγνωστοι

GPCRs, odr-3,
gpa-3, gpa-10,
gpa-13

osm-9, ocr-2, odr-4

Άγνωστοι

GPCRs, gpa-3

tax-4, tax-2, cGMP,
odr-4

Άγνωστοι

GPCRs, gpa-1,
gpa-3, gpa-9,
gpa-10, gpa-14

tax-4, tax-2, daf-11,
daf-21, cGMP, odr1, odr-4

Άγνωστοι

GPCRs, gpa-2,
gpa-3, gpa-14,
gpa-15

tax-4, tax-2, cGMP,
odr-1, daf-11, odr-4

kin-29

AWC

AWA

AWB

ASH

ADL

ΑSI

ADF

ASG

ASJ

ASK

Χημειοτακτισμός
έναντι πτητικών
ουσιών (βενζαλδεΰδη,
βουτανόνη,
ισοαμυλική
αλκοόλη)/Έλξη
Χημειοτακτισμός
έναντι πτητικών
ουσιών (diacetyl,
pyrazine)/Έλξη
Χημειοτακτισμός
έναντι πτητικών
ουσιών (2-nonanone,
οκτανόλη)/Απώθηση
Αποφυγή επιβλαβών
χημικών, οσμωτικών
και μηχανικών
ερεθισμάτων
Αποφυγή επιβλαβών
χημικών, οσμωτικών
και μηχανικών
ερεθισμάτων
Συμβολή (minor) στον
χημειοτακτισμό έναντι
υδατοδιαλυτών ουσιών
(NaCl)/Έλξη
Συμβολή (minor) στον
χημειοτακτισμό έναντι
υδατοδιαλυτών ουσιών
(NaCl)/Έλξη
Συμβολή (minor) στον
χημειοτακτισμό έναντι
υδατοδιαλυτών ουσιών
(NaCl)/Έλξη
Συμβολή (minor) στον
χημειοτακτισμό έναντι
υδατοδιαλυτών ουσιών
(λυσίνη)/Έλξη
Συμβολή (minor) στον
χημειοτακτισμό έναντι
υδατοδιαλυτών ουσιών
(λυσίνη)/Έλξη

Πίνακας 1. Λειτουργίες των χημειο-ευαίσθητων νευρώνων amphid και γονίδια που συμμετέχουν στα
αντίστοιχα σηματοδοτικά μονοπάτια.
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ΙΙ.γ. O ρόλος των δενδριτικών απολήξεων–cilia των νευρώνων amphid
Μία από τις πιο καλά χαρακτηρισμένες κατηγορίες μεταλλαγών στο C. elegans, που
έχουν ως αποτέλεσμα ελαττωματική αίσθηση των χημικών ερεθισμάτων, σχετίζονται με
ανωμαλίες στη μορφολογία των δενδριτικών απολήξεων–cilia των νευρώνων amphid (Culotti
and Russell, 1978; Lewis and Hodgkin, 1977). Οι δομές των cilia είναι πλούσιες σε
μικροσωληνίσκους και συγκεντρώνουν την πλειονότητα των πρωτεϊνικών μορίων που
εμπλέκονται στη μεταβίβαση των χημειο-αισθητηρίων σημάτων (Ward et al., 1975) (Πίν. 1).
Ενδεικτικά, στελέχη μεταλλαγμένα ως προς τα γονίδια odr-3, odr-4, osm-3 και kap-1
εμφανίζουν ελαττωματικό χημειοτακτισμό και αδυναμία να προσλάβουν φθορίζουσες
λιπόφιλες χρωστικές ουσίες (π.χ. DiI), οι οποίες χρησιμοποιούνται ενδεικτικά ως χρώσεις
φυσιολογικών νευρώνων amphid (Perkins et al., 1986). To γονίδιο odr-3 κωδικοποιεί για μία
πρωτεΐνη Gα που δρα σε ενδιάμεσο βήμα στο μονοπάτι οσφρητικών υποδοχέων και στελέχη με
μεταλλαγές στο γονίδιο αυτό έχουν ελαττώματα στις αισθητήριες λειτουργίες των νευρώνων
AWA, AWC, ADF και ASH όπου και εκφράζεται (Roayaie et al., 1998). Το γονίδιο odr-4
κωδικοποιεί για μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη, απαραίτητη για το φυσιολογικό εντοπισμό του
υποδοχέα ODR-10, η οποία συνδέεται με πρωτεΐνες G (G-protein-coupled receptor), στις
δενδριτικές απολήξεις–cilia του νευρώνα AWA (Dwyer et al., 1998). Το γονίδιο osm-3
εκφράζεται αποκλειστικά στους νευρώνες amphid με απολήξεις – cilia που προεκβάλλουν στο
περιβάλλον και μαζί με το γονίδιο kap-1 κωδικοποιούν για πρωτεΐνες που καθοδηγούν τη
μεταφορά πρωτεϊνών στις απολήξεις–cilia και ρυθμίζουν τη μορφογένεση τους (Snow et al.,
2004).
Οι δενδριτικές απολήξεις–cilia των νευρώνων amphid και κατ’επέκταση και η αίσθηση
των χημικών ερεθισμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο, πέρα από τη συμπεριφορά, και στη
φυσιολογία του C. elegans. Οι χημειο-ευαίσθητοι νευρώνες amphid εκφράζουν εκκρινόμενα
πεπτίδια των οικογενειών των TGF beta, των Insulin/IGF-1 και των νευροπεπτιδίων (Li et al.,
1999; Li et al., 2003; Nathoo et al., 2001; Pierce et al., 2001; Ren et al., 1996; Schackwitz et al.,
1996), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δράσουν σε απόσταση και να επηρεάσουν τη
λειτουργία νευρικών και μη-νευρικών κυττάρων σε όλο το μήκος του οργανισμού. Μελέτες
έχουν δείξει ότι μεταλλαγές γονιδίων που επηρεάζουν τη μορφολογία των cilia και τη
διαβίβαση των χημειο-αισθητηρίων σημάτων μέσω των νευρώνων amphid, όπως το odr-3 και
osm-3, επιμηκύνουν το προσδόκιμο επιβίωσης του C. elegans (Alcedo and Kenyon, 2004;
Apfeld and Kenyon, 1999). Αν και ο μηχανισμός ρύθμισης του προσδόκιμου επιβίωσης μέσω
της λειτουργίας των οσφρητικών νευρώνων amphid δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως, υπάρχουν
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ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένοι νευρώνες, ως απόκριση σε άγνωστα μέχρι στιγμής
περιβαλλοντικά ερεθίσματα, εκκρίνουν σηματοδοτικά πεπτίδια που συμμετέχουν στο
ενδοκρινές μονοπάτι των Insulin/IGF-1, το οποίο έχει εμπλακεί σε μηχανισμούς γήρανσης στο
C.elegans (Ailion et al., 1999).

ΙΙ.δ. O ρόλος των υποστηρικτικών–γλοιακών κυττάρων των νευρώνων amphid
Η γλοία συνιστά την πλειοψηφία των κυττάρων στο νευρικό σύστημα των
σπονδυλωτών, είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των νευρώνων και εμπλέκεται σε
αναπτυξιακές και λειτουργικές διεργασίες του νευρικού συστήματος (Haydon, 2001). Τα
γλοιακά αστροκύτταρα (astrocytic glia) εντοπίζονται συχνά κοντά σε συνάψεις και έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν στη συναπτική δραστηριότητα (Gems and Riddle, 2000; Perea and
Araque, 2005; Perea and Araque, 2007), επηρεάζοντας την απόκριση των μετασυναπτικών
νευρώνων σε προσυναπτική σηματοδότηση (Robitaille, 1998). Ωστόσο, ο μηχανισμός των
διεργασιών αυτών καθώς και ο ακριβής ρόλος πολλών γλοιακών πρωτεϊνών είναι ακόμα
άγνωστοι.
Πρόσφατα ο C. elegans προτάθηκε ως οργανισμός–μοντέλο για τη μελέτη των
γλοιακών κυττάρων, καθώς, τουλάχιστον στην περίπτωση του αισθητηρίου οργάνου amphid, οι
νευρώνες επιβιώνουν έπειτα από απαλοιφή των γλοιακών κυττάρων amphid sheath/socket (Εικ.
4α) με χρήση laser, παρόλα αυτά εμφανίζουν μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες
(Shaham, 2006). Πιο συγκεκριμένα, απαλοιφή του γλοιακού κυττάρου amphid sheath
επηρεάζει αρνητικά όλες την χημειο-ευαίσθητες λειτουργίες των νευρώνων AWA και AWC,
ενώ οι δενδριτικές απολήξεις–cilia των AWA, AWB, AWC και AFD παρουσίαζουν
μορφολογικές ανωμαλίες, με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσληψης λιπόφιλων χρωστικών
ουσιών από τους νευρώνες amphid (Bacaj et al., 2008). Ο φαινότυπος των ελαττωματικών cilia
και της αδυναμίας πρόσληψης της χρωστικής ουσίας DiI, οδήγησε στην απομόνωση και μελέτη
δύο στελεχών με μεταλλαγές στα γονίδια daf-6 και che-14, τα οποία κωδικοποιούν για δύο
μεμβρανικά μόρια που σχετίζονται με διαμεμβρανικές πρωτεΐνες Patched (Patched-related),
φέρουν περιοχές ανίχνευσης ουσιών sterol, SSD (Sterol – Sensing Domain) και εκφράζονται
από το γλοιακό κύτταρο amphid sheath (Perens and Shaham, 2005). Τα μεταλλαγμένα αυτά
στελέχη εμφανίζουν αδυναμία ανίχνευσης υδατοδιαλυτών ουσιών, καθώς το προστατευτικό
κανάλι που σχηματίζεται από τα γλοιακά κύτταρα του οργάνου amphid είναι σφραγισμένο και
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οι δενδριτικές απολήξεις–cilia των οσφρητικών νευρώνων amphid δεν προεκβάλλουν στο
εξωτερικό περιβάλλον του C. elegans (Εικ. 4β) (Perens and Shaham, 2005). Επιπλέον, η
μεταλλαγή στο γονίδιο daf-6 επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής του C. elegans, με τρόπο ανάλογο
των μεταλλαγών στα γονίδια osm-3 και odr-3, εξαιτίας της μορφολογικής ανωμαλίας που
προκαλείται στην περιοχή των cilia (Alcedo and Kenyon, 2004; Apfeld and Kenyon, 1999).
Αδυναμία πρόσληψης της λιπόφιλης χρωστικής ουσίας DiI και παρόμοιες μορφολογικές
ανωμαλίες των γλοιακών υποστηρικτικών κυττάρων amphid εμφανίζει και ένα ακόμα στέλεχος,
με μεταλλαγή στο γονίδιο alr-1, το οποίο εκφράζεται στο γλοιακό κύτταρο amphid socket και
το πρωτεϊνικό προϊόν του εντοπίζεται στον πυρήνα (Tucker et al., 2005).

β

α

Εικόνα 4. Σχηματική απεικόνιση των γλοιακών κυττάρων amphid sheath/socket (left, L), όπου
διακρίνεται

η

τοπολογία

τους

σε

σχέση

με

τον

νευρώνα

amphid

ADF
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(http://www.wormatlas.org) (α). Λεπτομερής σχηματική απεικόνιση της δομής της αισθητήριας οπής στα
μεταλλαγμένα στελέχη che-14(e1960), όπου διακρίνονται τα γλοιακά κύτταρα amphid sheath (sh)/socket
(so) και οι απολήξεις των νευρώνων amphid. Οι απολήξεις των χημειο-ευαίσθητων νευρώνων ASI, ASJ,
ASK, ADF, ADL, ASE, ASG και ASH (αντιλαμβάνονται υδατοδιαλυτές ουσίες) που φυσιολογικά
προεκβάλλουν μέσω της οπής στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκονται εγκλωβισμένες στα γλοιακά κύτταρα
amphid sheath/socket (Perkins et al., 1986) (β).
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ΙΙ.ε. Παραδείγματα μνήμης και μάθησης στο νηματώδη C. elegans σχετιζόμενα με χημικά
ερεθίσματα
Ο χημειοτακτισμός είναι μια συμπεριφορά που υποστηρίζεται από το στερεοτυπικό
χαρακτήρα του νευρικού συστήματος του οργανισμού και αντικατοπτρίζει την ενδογενή τάση
για προσέγγιση ή αποφυγή μιας δεδομένης χημικής ουσίας, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη
επαφή του οργανισμού με την ουσία αυτή. Εντούτοις, η ενδογενής αυτή τάση μπορεί να
τροποποιηθεί έπειτα από μια νέα εμπειρία, ως συνέπεια των διεργασιών μνήμης και μάθησης
και της πλαστικότητας του νευρικού συστήματος. Ο χημειοτακτισμός μπορεί να μετρηθεί με
δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι ο υπολογισμός της μετατόπισης που παρατηρείται
ακολουθώντας την πορεία των σκουληκιών, καθώς μετακινούνται προς ή απομακρύνονται από
την πηγή μιας χημικής ουσίας και ο άλλος τρόπος είναι η συσσώρευση, που υπολογίζεται από
το μέγεθος του πληθυσμού των σκουληκιών που συγκεντρώνονται στην πηγή της χημικής
ουσίας.
Ένα από τα παραδείγματα τροποποίησης της χημειοτακτικής συμπεριφοράς και
νευρωνικής πλαστικότητας είναι το οσφρητικό adaptation. Η αρχική παρατήρηση που οδήγησε
στην περιγραφή της συμπεριφοράς αυτής περιλάμβανε την αλλαγή στην απόκριση έναντι μιας
χημικής ουσίας, όταν τα σκουλήκια παρέμεναν σε περιοχή υψηλής συγκέντρωσης της
συγκεκριμένης ουσίας (Ward, 1973). Κατ’ επέκταση παρατηρήθηκε ότι έπειτα από ισχυρή
έκθεση σε ένα ελκτικό οσφρητικό ερέθισμα (περίοδος adaptation), τα σκουλήκια χάνουν την
αρχική τους απόκριση έναντι στο συγκεκριμένο οσφρητικό ερέθισμα και απομακρύνονται από
αυτό κατά τη διαδικασία χημειοτακτισμού (Colbert and Bargmann, 1995). Επιπλέον η ελκτική
τους συμπεριφορά απέναντι στην οσμή μειωνόταν όσο αυξανόταν η διάρκεια της περιόδου του
adaptation. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του οσφρητικού adaptation είναι η εξειδίκευσή του στην
οσμή. Τα σκουλήκια μπορούν να εκδηλώσουν adaptation για μια συγκεκριμένη οσμή, ενώ
παραμένουν ανεπηρέαστα σε άλλες οσμές που γίνονται αισθητές μέσω του ίδιου νευρώνα.
Μελέτες έδειξαν ότι στελέχη C. elegans με μεταλλαγές σε συγκεκριμένα γονίδια, πολλά από τα
οποία εκφράζονται σε αισθητήριους νευρώνες amphid και εμπλέκονται σε λειτουργίες τους,
επιδεικνύουν ελαττωματικό adaptation σε διάφορες οσφρητικές ουσίες, χωρίς να έχουν
πρόβλημα στην αίσθηση των ερεθισμάτων αυτών. Περιπτώσεις τέτοιων γονιδίων που
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του οσφρητικού adaptation αποτελούν το adp-1 (εμπλέκεται στην
ενδοκυτταρική σηματοδότηση ασβεστίου στο νευρώνα AWC, Πίν. 1) (Colbert and Bargmann,
1995), το osm-9, [κωδικοποιεί για ένα κανάλι TRP (Transient Receptor Potential) που είναι
υπεύθυνο για την ενεργοποίηση οσφρητικών υποδοχέων που συνδέονται με πρωτεΐνες G (G-
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protein-coupled receptors), Πίν. 1] (Colbert et al., 1997), το odr-10 (κωδικοποιεί για έναν Gprotein-coupled receptor, Πίν. 1) (Bernhard and van der Kooy, 2000), το goa-1 (κωδικοποιεί για
μια πρωτεΐνη G0 και εκφράζεται στον AWC, Πίν. 1) (Matsuki et al., 2006), το gpc-1
(κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη Gγ και εκφράζεται στο νευρώνα AWC, Πίν. 1) (Yamada et al.,
2009), το Ce-tbx-2 (κωδικοποιεί για ένα μεταγραφικό παράγοντα τύπου T–box) (Miyahara et
al., 2003), το casy-1 (κωδικοποεί για τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου I, calsytenin/alcadein)
(Ikeda et al., 2008), το egl-4 (κωδικοποιεί για μία κινάση εξαρτώμενη του cGMP, Πίν. 1)
(L'Etoile et al., 2002), το fbf-1 (κωδικοποιεί για έναν μεταφραστικό παράγοντα που
προσδένεται στο μη μεταφραζόμενο 3’ άκρο του egl-4) (Kaye et al., 2009), καθώς και γονίδια
που συμμετέχουν στο μονοπάτι Ras-MAPK (Hirotsu and Iino, 2005). Η εμπλοκή των γονιδίων
αυτών αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα στη σηματοδότηση κατά το οσφρητικό adaptation
και τη δυσκολία στην κατανόηση των μηχανισμών του.
Το οσφρητικό adaptation αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα μη συνδυαστικής
μάθησης, ωστόσο μπορεί να συμπεριλάβει και μια συνδυαστική συνιστώσα. Όταν τα
σκουλήκια παραμείνουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε συνθήκες έλλειψης τροφής,
επιδεικνύουν ένα ενισχυμένο adaptation, ως απόκριση στο οσφρητικό ερέθισμα, χωρίς να
επηρεαστεί η αίσθηση της όσφρησης (Colbert et al., 1997). Η ασιτία φαίνεται ότι ρυθμίζει
αποκλειστικά τη διαδικασία του adaptation και όχι τις οσφρητικές αποκρίσεις και πιο
συγκεκριμένα φαίνεται ότι δρα ως απωθητικό ερέθισμα το οποίο αναστρέφει το adaptation
(Nuttley et al., 2002). Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, παρατηρήθηκε ότι έκθεση των
σκουληκιών στην ελκτική οσμή της benzaldehyde, παρουσία υπέρμετρης τροφής, είχε ως
αποτέλεσμα μειωμένο adaptation. Επιπλέον, χορήγηση αυξημένης συγκέντρωσης του
νευροδιαβιβαστή της σεροτονίνης, που μιμείται το αίσθημα κατανάλωσης τροφής, παρεμπόδισε
κατά παρόμοιο τρόπο το adaptation. Στελέχη C. elegans μεταλλαγμένα ως προς τα γονίδια tph1 [κωδικοποιεί για το ένζυμο tryptophan hydroxylase, (Sze et al., 2000) και απαιτεί το κανάλι
TRP τύπου V, ODR-10, για την έκφρασή του, Πίν. 1 (Zhang et al., 2004)] και cat-4
(κωδικοποιεί για την GTP cyclohydrolase I, (Nass and Blakely, 2003), τα οποία είναι
απαραίτητα στον μεταβολισμό της σεροτονίνης, δεν παρουσίασαν παρεμπόδιση του adaptation
στην benzaldehyde, πιθανόν, διότι δεν μπορούσαν να αποκριθούν στην παρουσία τροφής. Με
τη χορήγηση εξωγενούς σεροτονίνης, τα στελέχη αυτά παρουσίασαν μειωμένο adaptation, κατά
αναλογία με τα στελέχη αγρίου τύπου.
Το adaptation είναι μια μορφή νευρωνικής πλαστικότητας, ωστόσο έχει χαρακτηριστεί
και ως μιας μορφής κορεσμού του υποδοχέα ή του νευρώνα (receptor/neuronal fatigue). Κατά
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το adaptation, ο μόνος τρόπος να ανακτηθεί η αρχική απόκριση στο ερέθισμα είναι το πέρας
ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος. Αντιθέτως η μη συνδυαστική συμπεριφορά του
habituation, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να αναστραφεί άμεσα με την παρουσία ενός
πρωτότυπου ή επιβλαβούς ερεθίσματος (dishabituation stimulus) (Groves and Thompson, 1970;
Rankin et al., 1990). Για παράδειγμα, παρατεταμένη έκθεση σε μια μικρή συγκέντρωση
υδατοδιαλυτών ιόντων Na+ (habituation stimulus) οδηγεί σε περιορισμένη μετανάστευση των
σκουληκιών προς μία πηγή Na+, η οποία μπορεί να επανέλθει στα αρχικά επίπεδα, πριν το
habituation, έπειτα από μια σύντομη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων Na+ (Wen et al.,
1997). Στην περίπτωση του diacetyl, το οποίο γίνεται αντιληπτό από τον νευρώνα amphid
AWA, η συγκέντρωση του χημικού είναι αυτή που καθορίζει κατά πόσο η μείωση της
απόκρισης στο diacetyl αποδίδεται στο habituation ή στο adaptation, διαχωρίζοντας έτσι τις δύο
συμπεριφορές. Πειράματα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις έδειξαν ότι το μη αντιστρεπτό
adaptation συνοδεύεται από έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις, ενώ το habituation συνοδεύεται
από έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις και μπορεί να αναστραφεί έπειτα από μια σύντομη
φυγοκέντρηση των σκουληκιών (dishabituation stimulus), η οποία δεν έχει καμία επίδραση
στην απόκριση στο diacetyl κατά τη διαδικασία του adaptation (Bernhard and van der Kooy,
2000).
Η πλαστικότητα του αισθητήριου συστήματος που σχετίζεται με τα χημικά ερεθίσματα
εκδηλώνεται και με συνδυαστικές μορφές μάθησης όπως το classical conditioning. Με τη
διαδικασία του classical conditioning μπορεί να δημιουργηθεί μία διαφορά προτίμησης μεταξύ
δύο υδατοδιαλυτών ελκτικών ιόντων (Na+ και Cl-), συσχετίζοντας το ένα από αυτά [conditioned
stimulus (CS+)] με ένα ελκτικό ερέθισμα όπως η παρουσία τροφής [unconditioned stimulus
(US)] και το άλλο [conditioned stimulus- (CS-)] με την απουσία τροφής. Τα σκουλήκια που
περνούν από αυτήν τη δοκιμασία και κατόπιν εκτελούν χημειοτακτισμό σε περιβάλλον που
περιλαμβάνει πηγές και των δύο ιόντων, δείχνουν προτίμηση για το ιόν CS+, που έχει
συνδυαστεί με την παρουσία τροφής (Wen et al., 1997). Αναλόγως, στην περίπτωση που το ιόν
CS+ συνδυαστεί με ένα απωθητικό ερέθισμα, όπως η παρουσία σκόρδου, τα σκουλήκια
προτιμούν το ιόν CS-. Στελέχη C. elegans, με μεταλλαγές στα γονίδια lrn-1 και lrn-2, ενώ
επιδεικνύουν φυσιολογική χημειόταξη έναντι των ιόντων Na+ και Cl-, και φυσιολογική
απόκριση σε habituation, εμφανίζονται ελαττωματικά στα πειράματα που εμπλέκουν
συνδυαστικές μορφή μάθησης και μνήμης (Wen et al., 1997).
Μια τροποποίηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί και η παρατεταμένη έκθεση σε
NaCl, σε συνθήκες απουσίας τροφής, η οποία οδηγεί σε μειωμένη χημειοτακτική απόκριση στο
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NaCl (Saeki et al., 2001). O συνδυασμός της παρουσίας NaCl με την απουσία τροφής οδηγεί σε
μειωμένη απόκριση έναντι και άλλων χημειοελκτικών υδατοδιαλυτών ουσιών που γίνονται
αισθητές από τον ίδιο νευρώνα που αντιλαμβάνεται και το NaCl (ASE amphid). Ο
νευροδιαβιβαστής της σεροτονίνης φαίνεται ότι συμβάλλει στη δημιουργία της συγκεκριμένης
αυτής μορφής μάθησης και μνήμης, καθώς χορήγηση εξωγενούς σεροτονίνης αναστέλλει εν
μέρει το conditioning (Saeki et al., 2001), ενώ επίσης καθοριστική είναι και η δράση των
γονιδίων nmr-1 και nmr-2 που κωδικοποιούν για υπομονάδες των υποδοχέων γλουταμικού
τύπου NMDA (Kano et al., 2008), του hen-1, που κωδικοποιεί για μια εκκρινόμενη πρωτεΐνη η
οποία περιέχει χαρακτηριστικά μοτίβα του υποδοχέα LDL και απελευθερώνεται από τον
μετασυναπτικό στόχο των νευρώνων amphid - ενδιάμεσο νευρώνα AIY (Ishihara et al., 2002),
των ins-1, daf-2, age-1, pdk-1, akt-1, που συμμετέχουν στο ενδοκρινές μονοπάτι των
Insulin/PI–3 Kinase (Tomioka et al., 2006), του casy-1, που, όπως προαναφέρθηκε, κωδικοποιεί
για μία calsytenin/alcadein (Ikeda et al., 2008) και του asic-1 που κωδικοποιεί για ένα κανάλι
ιόντων Na+, μέλος της οικογένειας των DEG/ENaCs (Voglis and Tavernarakis, 2008).
Τα αποτελέσματα του classical conditioning με τη χρήση υδατοδιαλυτών ουσιών
μπορούν να επαναληφθούν και με τη χρήση πτητικών ελκτικών ουσιών. Όταν η ελκτική
πτητική ουσία diacetyl συνδυάστεί με την απωθητική πτητική ουσία acetic acid, παρατηρείται
μια μείωση στον χημειοτακτισμό έναντι στο diacetyl. Και σε αυτήν την περίπτωση τα
μεταλλαγμένα, ως προς τα γονίδια lrn-1 και lrn-2, στελέχη δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν
αυτόν το συσχετισμό (Morrison et al., 1999), καθώς και στελέχη μεταλλαγμένα ως προς το
γονίδιο glr-1, το οποίο κωδικοποιεί για τον υποδοχέα γλουταμικού τύπου AMPA/Kainate
(Morrison and van der Kooy, 2001). Επιπλέον οι μεταλλαγές του glr-1 επηρεάζουν και το
habituation, γεγονός που καθιστά τη νευροδιαβίβαση μέσω γλουταμικού απαραίτητη, τόσο για
συνδυαστικές όσο και για μη συνδυαστικές μορφές μάθησης.
Τέλος, η πολυπλοκότερη μορφή συνδυαστικής μάθησης και μνήμης που έχει
χαρακτηριστεί μέχρι στιγμής στο C. elegans ονομάζεται occasion setting. Συγκεκριμένα, όταν
γίνεται conditioning μεταξύ δυο ερεθισμάτων (CS και US) και ένα τρίτο ή πολλά περισσότερα
ορίζουν το περιβάλλον, τότε τα δευτερεύοντα αυτά ερεθίσματα είναι απαραίτητα προκειμένου
να ανακληθεί η μνήμη του συσχετισμού μεταξύ CS και US. Σε αυτή την περίπτωση, δεν
λαμβάνει χώρα ο συσχετισμός όλων των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων (σαν να ήταν ένα μίγμα
και συνεπώς ένα CS) με το US. Το μεταλλαγμένο στέλεχος gpc-1 που κωδικοποεί για μια
πρωτεΐνη G, επιδεικνύει ελαττωματικό classical conditioning με τη χρήση των ιόντων Na+ και
Cl- (Jansen et al., 2002), ωστόσο μπορεί να πραγματοποιήσει συσχετισμούς με την πτητική
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benzaldehyde και την παρουσία NaCl στο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση το στέλεχος
gpc-1, ενώ δεν μπορεί να συσχετίσει τα ιόντα Na+ και Cl- με την απουσία τροφής, μπορεί να τα
συνδέσει με τη μνήμη του adaptation έναντι της benzaldehyde, καθώς η ανάκλησή του απαιτεί
την παρουσία NaCl (occasion setting). Αντίθετα, το στέλεχος lrn-1, ενώ εκδηλώνει adaptation
με την πτητική benzaldehyde και συσχετισμούς με το NaCl και την απουσία τροφής, δεν μπορεί
να συνδυάσει τους δύο διαφορετικούς τύπους των χημικών ουσιών και εμφανίζεται
ελαττωματικό ως προς τη συμπεριφορά του occasion setting (Law et al., 2004).

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών τύπου prion
Παρόλο που ο όρος prion χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια
(Prusiner, 1982) για να περιγράψει πρωτεϊνικά μολυσματικά σωματίδια (‘proteinaceous
infectious particle’) που προκαλούν θανατηφόρες νευροεκφυλιστικές ασθένειες, γνωστές και ως
μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, ελάχιστα είναι σήμερα γνωστά για τη φυσιολογική
λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών. Οι περισσότερες μελέτες μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί
στην ανάμιξη των prions στις σοβαρές αυτές ασθένειες, μερικές εκ των οποίων είναι η ασθένεια
Creutzfeld-Jakob (CJD) και το σύνδρομο Gerstmann-Sträussler-Sccheinker που προσβάλλουν
τον άνθρωπο, η ασθένεια scrapie των προβάτων, η σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών ή
‘ασθένεια των τρελών αγελάδων’ και η Chronic Wasting Disease (CWD) που προσβάλλει τα
ελάφια (Prusiner, 2004). Οι ασθένειες αυτές χαρακτηρίζονται από γρήγορης προόδου
νευρωνική φθορά, και από ένα πρότυπο νευροεκφυλισμού που συνίσταται από την
αποικοδόμηση του νευρώνα και τη δημιουργία κυτταροπλασματικών κενοτοπίων, τα οποία
δίνουν την ιστολογική εικόνα σπόγγου στον εγκέφαλο. Η εκδήλωση της νόσου μπορεί να είναι
αποτέλεσμα μεταλλαγών, σπάνιων σποραδικών περιπτώσεων ή ακόμα και μόλυνσης του
ξενιστή με ιστό μολυσμένο με prion (Wadsworth et al., 2008). Για παράδειγμα, οι ασθένειες
των prions των βοοειδών μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας
(Prusiner, 2004). Στο Ηνωμένο Βασίλειο περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν πεθάνει από
την ασθένεια CJD μέσω της κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος βοοειδών. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, η οριζόντια μεταφορά, η αύξηση των περιστατικών και η διεύρυνση
του γεωγραφικού φάσματος της ασθένειας CWD σε όλα σχεδόν τα ελαφοειδή αλλά και στα
εκτρεφόμενα ζώα και στον άνθρωπο, αποτελούν μια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία
(Prusiner, 2004). Ο αιτιολογικός παράγοντας των ασθενειών αυτών δεν έχει βάση το DNA,
καθώς επιδεικνύει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε νουκλεάσες και στην ακτινοβολία UV
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(Prusiner, 1982). Οι παρατηρήσεις για την εξακρίβωση της φύσης του μολυσματικού
παράγοντα οδήγησαν στην υπόθεση ‘protein-only’ (Prusiner, 1982; Prusiner, 2004). Η
μολυσματικότητα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να καταπολεμηθεί με μέσα απενεργοποίησης
πρωτεϊνών, γεγονός που υποδεικνύει την πρωτεϊνική βάση του παράγοντα, ενώ η απομόνωση
και ο καθαρισμός του αποκάλυψαν την ύπαρξη πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων που
στερούνταν από συστατικά DNA και αποτελούνταν από ενός είδους πρωτεΐνη.
Ο γρίφος σχετικά με το πώς μια πρωτεΐνη μπορεί να αποφέρει μολυσματικότητα,
λύθηκε με την ανακάλυψη της μετατροπής της ενδογενούς γλυκοπρωτεΐνης τύπου prion της
επιφάνειας του κυττάρου (PrPC) σε μια παθολογική ισομορφή (PrPSC), με ανώμαλη
στερεοδιάταξη και μια ασυνήθιστη ανθεκτικότητα στην πρωτεόλυση (Prusiner, 1982; Prusiner,
2004; Prusiner et al., 1983). H ισομορφή PrPSC συσσωρεύεται στα κύτταρα και σε
εξωκυττάριους χώρους σε μορφή πλακών, οι οποίες προάγουν τη μετατροπή επιπλέον
πρωτεΐνης PrPC στην ανώμαλη μορφή, μεταδίδοντας τον παθολογικό φαινότυπο και
προκαλώντας με σχετικά άγνωστους ακόμα μηχανισμούς, νευροεκφυλισμό. Αντιστρόφως, η
έλλειψη του γονιδίου που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη τύπου prion PrPC, καθιστά τον
οργανισμό ανθεκτικό στις ασθένειες των prions (Bueler et al., 1993).
Παραδείγματα πρωτεϊνών τύπου prion που διατηρούν τα χαρακτηριστικά της
μετατροπής και της μεταδοτικότητας συναντώνται και σε άλλους οργανισμούς. Στη ζύμη
Saccharomyces cerevisiae, δύο μη-Μεντελικοί φαινοτυπικοί χαρακτήρες (traits), ο [PSI+], που
καταστέλλει μη λειτουργικές μεταλλαγές κωδικονίων (Cox, 1965) και ο [URE3], που εμποδίζει
την καταστολή του καταβολισμού του αζώτου (Lacroute, 1971), απέτυχαν να αποδοθούν σε μηΜεντελικά στοιχεία όπως ιοί, επισώματα, ή μιτοχονδριακά γονίδια. Μελέτες έδειξαν τελικώς
ότι οι φαινότυποι [PSI+] και [URE3] οφείλονται σε εναλλακτικές αυτό–διαιωνιζόμενες
στερεομορφές των πρωτεϊνών Sup35 (παράγοντας μεταφραστικής λήξης) και Ure2
(ανταγωνιστής των μεταγραφικών ενεργοποιητών Gln3 και Gat1), αντιστοίχως, οι οποίες στη
φυσιολογική στερεομορφή τους λειτουργούν αποδίδοντας διαφορετικό φαινότυπο, στις ίδιες
κυτταρικές διεργασίες (Wickner et al., 2004). Επίσης, ακόμα ένας χαρακτήρας, ο [RNQ+]
αποδόθηκε σε λειτουργία prion, ενώ η υπεύθυνη πρωτεΐνη, η Rnq1, βρέθηκε ότι φέρει ένα
μοτίβο πλούσιο σε γλουταμίνες (Gln/Q) και ασπαραγίνες (Asp/N), που είναι κοινό με τις
πρωτεΐνες Sup35 και Ure2 (Sondheimer and Lindquist, 2000). Στον μύκητα Podospora
anserina, το μη-Μεντελικό γενετικό στοιχείο [Het-s] αποτελείται από στερεομορφές τύπου
prion της πρωτεΐνης Het-s, που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου της
ασυμβατότητας (heterokaryon incompatibility), ενός γενετικά προγραμματισμένου κυτταρικού
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θανάτου που συντελείται όταν δύο αποικίες διαφορετικών γονοτύπων συντήκονται (Coustou et
al., 1997).
Συνοπτικά, τα δύο κύρια χαρακτηριστικά των prions, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από
τα παραπάνω παραδείγματα, είναι η ικανότητα αλλαγής της στερεοδιάταξης της πρωτεΐνης
τύπου prion σε διακριτές και σταθερές μορφές, μία εκ των οποίων έχει τη δυνατότητα να αυτόδιαιωνίζεται μέσω της μετάδοσης του προτύπου στερεοδιάταξής της σε πρωτεΐνες παρόμοιας
αλληλουχίας, και η ύπαρξη μοτίβων μήκους περίπου 80 αμινοξέων που περιέχουν 30 ή και
περισσότερες γλουταμίνες και ασπαραγίνες (Michelitsch and Weissman, 2000). Η ιδιότητα της
αυτό-διαιώνισης της στεροεομορφής και επομένως και του φαινοτύπου των prions, επιτρέπει
στις πρωτεΐνες αυτές να δρουν ως γενετικά στοιχεία με τη δυνατότητα να μεταδίδουν ασθένειες
(Prusiner, 1982), να κωδικοποιούν για κληρονομικά χαρακηριστικά (Wickner et al., 2004), ή
ακόμα όπως θα αναφερθεί σε επόμενο κεφάλαιο να υποστηρίζουν τη δημιουργία μοριακής
μνήμης (Si et al., 2003). Παράλληλα, η χρήση αλγορίθμων για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών
μοτίβων αποκάλυψε την ύπαρξη πρωτεϊνών τύπου prion σε διάφορους οργανισμούς όπως, η
Arabidopsis thaliana, η Drosophila melanogaster, ο Caenorhabditis elegans και ο άνθρωπος
(Harrison and Gerstein, 2003; Michelitsch and Weissman, 2000).

ΙV. Ο ρόλος των πρωτεϊνών τύπου prion σε νευρικές λειτουργίες και στη δημιουργία
μνήμης
IV.α. O ρόλος της πρωτεΐνης τύπου prion CPEB στο φαινόμενο Long-Term Facilitation
(LTF) στην Aplysia californica
Οι πρωτεΐνες CPEBs προσδένονται με βάση την αλληλουχία τους σε 3’ μοτίβα RNA,
τα

οποία

ονομάζονται

κυττοπλασματικά

στοιχεία

πολυαδενυλίωσης

[Cytoplasmic

Polyadenylation Elements (CPEs)] και ρυθμίζουν την ενεργοποίηση μεταφραστικά σιωπηλών
μορίων mRNA (messenger RNA), μεταβάλλοντας τα επίπεδα πολυαδενυλίωσης και ελέγχοντας
τον υποκυτταρικό εντοπισμό τους (Mendez and Richter, 2001). Στο θαλάσσιο σαλιγκάρι
Aplysia californica, η νευρωνική πρωτεΐνη ApCPEB διαθέτει μια αμινοτελική περιοχή
(αμινοξέα 1-150), τύπου prion, πλούσια σε γλουταμίνες (~48%), η οποία περιέχει 6
επαναλήψεις Gln-Gln-Gln-Leu (leucine) (Si et al., 2003). Μελέτες έχουν δείξει ότι η πρωτεΐνη
ApCPEB συμπεριφέρεται στη ζύμη Saccharomyces cerevisiae ως prion (Si et al., 2003).
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Προσθήκη της περιοχής τύπου prion της ApCPEB σε έναν καταστατικά ενεργό υποδοχέα
γλυκοκορτικοειδών GR (Glucocorticoid Receptor), επιτρέπει στον GR να συμπεριφέρεται ως
πρωτεΐνη ζύμης τύπου prion. Επίσης, η πλήρους μήκους πρωτεΐνη ApCPEB μπορεί να αποκτά
εναλλακτικές, διαιωνιζόμενες, λειτουργικές διαμορφώσεις στη ζύμη, που σταθεροποιούνται
μέσω της ενδογενούς περιοχής τύπου prion. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι η ApCPEB
μπορεί να αποκτά διαμόρφωση prion στους νευρώνες, ωστόσο οι σχετικές μελέτες στη ζύμη,
υποδεικνύουν μία αντίστοιχη συμπεριφορά και στις συνάψεις της Aplysia californica, όπου οι
διαμορφώσεις τύπου prion της πρωτεΐνης αποτελούν τη βιοχημικά ενεργή κατάσταση της (Si et
al., 2003).
Η απελευθέρωση του νευροδιαδιβαστή της σεροτονίνης επάγει τη μετάφραση της
ApCPEB και τη δημιουργία στερομορφών τύπου prion. H ApCPEB αποκτά στη συνέχεια μία
στικτή κατανομή στους νευρίτες, η οποία πιθανόν αντιστοιχεί σε συσωματώματα της
πρωτεΐνης. Οι μορφές τύπου prion της ApCPEB προκαλούν τη μεταφραστική ενεργοποίηση
των σιωπηλών mRNAs με τα μοτίβα CPEs, τα οποία κωδικοποιούν για δομικές (π.χ. ακτίνη
τύπου Ν) και ρυθμιστικές πρωτεΐνες (π.χ. εφρίνες), απαραίτητες για την ενίσχυση των
συνάψεων και κατ’ επέκταση για τη δημιουργία του Long-Term Facilitation (LTF), μιας
μορφής μνήμης μακράς διαρκείας (Miniaci et al., 2008). Το φαινόμενο LTF εξετάζεται μέσω
της συμπεριφοράς της αντανακλαστικής απόσυρσης του βραγχίου του σαλιγκαριού, η οποία
λαμβάνει χώρα όταν το τελευταίο διαταράσσεται και ελέγχεται από ένα μηχανο-ευαίσθητο
νευρώνα στην ουρά του σαλιγκαριού και τον συναπτικό του στόχο, τον κινητικό νευρώνα του
βραγχίου. Επαναλήψιμα μηχανικά ερεθίσματα στην ουρά ή, εναλλακτικά, παλμική χορήγηση
σεροτονίνης επάγουν τη δημιουργία LTF, το οποίο αντιστοιχεί σε ενδυνάμωση της συναπτικής
σύνδεσης των δύο νευρώνων, μέσω εκ νέου πρωτεϊνοσύνθεσης και αύξησης του αριθμού των
συναπτικών συστατικών, τα οποία διαρκούν μέρες και παραλληλίζουν τη αποθήκευση μνήμης
(Bailey and Chen, 1989).
Η ενεργή τύπου prion κατάσταση της ApCPEB αυτό-διαιωνίζεται για πολλές γενιές
μορίων και διατηρείται χωρίς την επέμβαση εξωγενών παραγόντων, ενώ η συσσωρευμένη
κατάστασή της την περιορίζει τοπικά στις ενεργές συνάψεις, έτσι ώστε οι αδρανείς συνάψεις
του ίδιου νευρώνα να μην διεγερθούν. Σε αντίθεση με άλλους μηχανισμούς μοριακής μνήμης
που απαιτούν συνεχείς ενεργοποιήσεις κινασών ή φωσφατασών (Bence et al., 2001;
Venkatraman et al., 2004), η σταθερότητα της ενεργής κατάστασης της ApCPEB και η
παρουσία πολλών γλουταμινών, την καθιστούν λιγότερο ευάλωτη στην αποικοδόμηση από ότι
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άλλες διαλυτές πρωτεΐνες, γεγονός που εδραιώνει το μοριακό διακόπτη τύπου prion σε μια μη
εύκολα αναστρέψιμη κατάσταση, ιδανική για την υποστήριξη μοριακής μνήμης.

IV.β. O ρόλος της πρωτεΐνης τύπου prion PrPC σε λειτουργίες του νευρικού συστήματος
θηλαστικών
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο η έλλειψη του γονιδίου που κωδικοποιεί
για την πρωτεΐνη τύπου prion PrPC μειώνει την ευαισθησία του οργανισμού στις μολύνσεις των
prions (Bueler et al., 1993), ωστόσο, μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η πρωτεΐνη PrPC είναι
απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος (Linden et al., 2008).
Ποντίκια με έλλειψη του αντίστοιχου γονιδίου εμφανίζουν αταξία (διαταραχή στην ισορροπία)
σε προχωρημένη ηλικία σε συνδυασμό με εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων Purkinje της
παρεγκεφαλίδας (Sakaguchi et al., 1996), ενώ σε μια άλλη σειρά ποντικιών ο εκφυλισμός των
συγκεκριμένων κυττάρων συνοδεύεται από προβλήματα στο συντονισμό των κινήσεων
(Katamine et al., 1998).
Η δράση της πρωτεΐνης PrPC έχει συνδεθεί και με τον κύκλο εναλλαγής του ύπνου
(sleep-wakefulness cycle). H ασθένεια Fatal Familial Insomnia (FFI) εμφανίζει ως κλινικά
χαρακτηριστικά την αϋπνία και δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Μελέτες
σε εγκεφάλους ασθενών αποκάλυψαν την εμφάνιση γλοιομάτωσης και ατροφίας στην
παρεγκεφαλίδα, καθώς και εκφυλισμό σπογγώδους μορφής, που παραπέμπει σε συμπτώματα
ασθενειών των prions (Manetto et al., 1992). Σε συμφωνία με αυτές τις παρατηρήσεις, ασθενείς
με FFI βρέθηκαν θετικοί στην ύπαρξη, ανθεκτικής στη δράση πρωτεασών, πρωτεΐνης PrP και
στην παρουσία μιας σημειακής μεταλλαγής στο γονίδιο PRNP (το ορθόλογο του γονιδίου PrP
στον άνθρωπο) (Medori et al., 1992), ενώ η ασθένεια μεταδόθηκε επιτυχώς σε πειραματόζωα,
επιβεβαιώνοντας τη σύνδεσή της με τη λειτουργία πρωτεϊνών τύπου prion (Tateishi and
Kitamoto, 1995). Κατά αναλογία, σειρά ποντικιών με έλλειψη του PrP εμφανίζουν
αλλοιωμένους κυρκαδικούς ρυθμούς και πρότυπα ύπνου (Tobler et al., 1996).
Μελέτες έχουν εντοπίσει την πρωτεΐνη PrPC σε κύτταρα του οσφρητικού συστήματος
και πιο συγκεκριμένα στους άξονες περιφερικών και κεντρικών αισθητηρίων νευρώνων, οι
οποίοι λειτουργούν ως οσφρητικοί υποδοχείς και εκτείνονται ως τον εγκέφαλο. Η έλλειψη της
πρωτεΐνης PrPC στους συγκεκριμένους νευρώνες ποντικιών έχει ως αποτέλεσμα βλάβες στις
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συμπεριφορές που προκύπτουν από την αντίληψη οσμών, όπως η εύρεση θαμμένης τροφής και
η απλή διάκριση οσφρητικών ερεθισμάτων (Le Pichon et al., 2009).
H σύνδεση της πρωτεΐνης PrP με τους μηχανισμούς της νόσου του Alzheimer στα
ποντίκια, έχει κατευθύνει την αναζήτηση θεραπευτικών προσεγγίσεων στην τροποποίηση της
συγκεκριμένης πρωτεΐνης, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσιολογική μορφή PrPC εμποδίζει
την πρωτεολυτική πέψη της πρόδρομης αμυλοειδούς πρωτεΐνης APP (Αmyloid Precursor
Protein) από το ένζυμο β-secretase και τον σχηματισμό των κύριων συστατικών των πλακών,
των αμυλοειδών β-πεπτιδίων (Parkin et al., 2007). Παράλληλα με αυτήν την παρατήρηση, τα
επίπεδα των αμυλοειδών πεπτιδίων Αβ1-42 και Αβ1-40 είναι αυξημένα σε σειρές ποντικιών με
έλλειψη του PrP, σε σχέση με ποντίκια αγρίου τύπου, καθώς και σε ποντίκια μολυσμένα με την
ισομορφή τύπου prion PrPSC. Οι ενδείξεις αυτές υποστηρίζουν τον προστατευτικό ρόλο της
φυσιολογικής πρωτεΐνης PrPC στην νόσο του Alzheimer (Parkin et al., 2007).

IV.γ. O ρόλος της πρωτεΐνης τύπου prion PrPC σε μορφές μνήμης στα θηλαστικά
Η PrPC έχει εμπλακεί επίσης και στη διαδικασία εδραίωσης μνήμης μακράς (Nishida et
al., 1997) και μικρής διαρκείας σε ποντίκια, μέσω της αλληλεπίδρασής της με επιφανειακές
πρωτεΐνες κυττάρων του ιππόκαμπου (hop/STI1 και laminin) (Coitinho et al., 2007), ωστόσο ο
ακριβής ρόλος της PrPC και οι μηχανισμοί διατήρησης της μνήμης δεν έχουν ακόμα
αποσαφηνιστεί. Επιπλέον ποντίκια με έλλειψη του PrP βρέθηκαν ελαττωματικά στη λειτουργία
του Long Term Potentiation (LTP), ενός από τους κύριους κυτταρικούς μηχανισμούς που
υποστηρίζουν τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης, ο οποίος βασίζεται στη μακράς διαρκείας
ενίσχυση της συναπτικής επικοινωνίας μεταξύ νευρώνων που είναι ταυτόχρονα ενεργοί
(Manson et al., 1995). Η παρουσία της πρωτεΐνης PrPC σε προσυναπτικές (Herms et al., 1999)
και μετασυναπτικές δομές (Haeberle et al., 2000) των νευρώνων, η ικανότητά της να προσδένει
ιόντα Cu2+ [οι νευρικές απολήξεις απελευθερώνουν ιόντα χαλκού στον εξωκυττάριο χώρο κατά
την εκπόλωση του νευρώνα (Kardos et al., 1989)] και η υπέρμετρη νευρωνική διέγερση που
συνεπάγεται της έλλειψης της PrPC (Maglio et al., 2004), υποστηρίζουν περαιτέρω το ρόλο της
PrPC στην επικοινωνία μεταξύ νευρώνων και στην εκδήλωση του φαινομένου του LTP.
Τέλος, μελέτες σε ανθρώπους αποκάλυψαν ότι μια γενετική παραλλαγή του γονιδίου
PRNP (Val αντί Met στη κωδική θέση 129) συνδέεται με πρόωρη φθορά των νοητικών και

38

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
διανοητικών λειτουργιών σε ηλικιωμένους, ενώ αντίστροφα η παρουσία του αμινοξέως Met
στη θέση 129 αντί για το αμινοξύ Val, είχε ως αποτέλεσμα βελτιωμένη μνήμη μακράς
διαρκείας (Berr et al., 1998; Croes et al., 2003; Papassotiropoulos et al., 2005).

IV.δ. Οι πρωτεΐνες τύπου prion στο C. elegans
Περίπου 30 γονίδια που κωδικοποιούν για πρωτεΐνες τύπου prion (PQN) στο C. elegans
έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω της χρήσης αλγορίθμων για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών
μοτίβων πλούσια σε γλουταμίνες και ασπαραγίνες (Q/N-rich domains), ωστόσο, ελάχιστες
μέχρι στιγμής μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για το λειτουργικό χαρακτηρισμό των γονιδίων
αυτών (Michelitsch and Weissman, 2000). Πληροφορίες υπάρχουν μόνο για ένα υποσύνολο της
οικογένειας των γονιδίων pqn, την κατηγορία των γονιδίων abu (Αctivated in Βlocked
Unfolded protein response), τα οποία εμπλέκονται σε ένα μονοπάτι αναδίπλωσης πρωτεϊνών
στο ενδοπλασματικό δίκτυο που δρα παράλληλα με το κυρίαρχο μονοπάτι αναδίπλωσης
πρωτεϊνών UPR (Unfolded Protein Response) και εκφράζονται υπό συνθήκες stress του
ενδοπλασματικού δικτύου (ER stress) (Urano et al., 2002). Τα γονίδια αυτά φέρονται ως
ρυθμιστές της γήρανσης, καθώς επάγονται μεταγραφικά από το πρωτεϊνικό μόριο της
resveratrol, μιας ουσίας που αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης μέσω της εξαρτώμενης από
NAD+ πρωτεΐνης τύπου deacetylase, SIR2.1, και κατά επέκταση της ενεργοποίησης των
πρωτεϊνών απόκρισης σε ER stress (Viswanathan et al., 2005).
.
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ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ
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Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά τα στελέχη των οργανισμών, οι
πλασμιδιακές κατασκευές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι πειραματικές
τεχνικές οι οποίες εφαρμόστηκαν, προκειμένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα,
που τέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής.

Στελέχη νηματωδών
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω στελέχη του νηματώδους
Caenorhabditis elegans:
Στέλεχος άγριου τύπου:
•

N2 Bristol

Μεταλλαγμένα στελέχη:
•

RB707: pqn-21(ok486)I

•

pqn-21(tm0883)

•

CB1377: daf-6(e1377)X

•

ML514: che-14(ok193)I

•

PR802: osm-3(p802)IV

•

CX2205: odr-3(n2150)V

•

MT5300: odr-4(n2144)III

•

RB84: kap-1(ok676)II

•

RB762: alr-1(ok545)X

•

OH8: ttx-3(mg158)X
Όλα τα στελέχη προέρχονται από το Γενετικό Κέντρο για το νηματώδη Caenorhabditis

(Caenorhabditis Genetics Center ή CGC), με έδρα το Πανεπιστήμιο της Minnesota, εκτός από
το στέλεχος pqn-21(tm0883) το οποίο παραχωρήθηκε από το National Bioresource Project for
the Nematode (SHIGEN), με έδρα το Τμήμα Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Tokyo Women’s Medical University στην Ιαπωνία.
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Βακτηριακά στελέχη
Παρακάτω αναγράφονται τα βακτηριακά στελέχη E. coli που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς
και οι γονότυποί τους:
•

XL1-Blue (Stratagene) με γενότυπο: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1
lac[F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)].

•

HT115 (DE3) (CGC) με γενότυπο: F-, mcrA, mcrB, IN(rrnD-rrnE), lαmbdα-,
rnc14::Tn10(DE3 lysogen: lαcUV5 promoter-T7 polymerase) (Timmons and Fire,
1998).

•

OP50 (Ewbank’s lab): στέλεχος αυξοτροφικό σε ουρακίλη (Brenner, 1974).

Θρεπτικά μέσα και διαλύματα
Για την ανάπτυξη και το χειρισμό των νηματωδών χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα θρεπτικά
μέσα:
NGM (Nematode Growth Media) (1lt):
• 3g NaCl
• 2.5g bactopeptone
• 0.2g streptomycin
• 17g agar
• 1ml CaCl2 1M
• 1ml MgSO4 1M
• 1ml cholesterol (5mg/ml σε 100% αιθανόλη)
• 1ml nystatin (100mg/ml σε 70% αιθανόλη)
• 25ml K·PO4* 1M, pH6
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Τα διαλύματα CaCl2, MgSO4, K·PO4, cholesterol και nystatin προστίθενται μετά την
αποστείρωση.
Αν το θρεπτικό προορίζεται για πειράματα RNAi δεν προστίθεται streptomycin. Αντί
αυτής, προστίθενται μετά την αποστείρωση 500ml ampicillin 100mg/ml.

Υδατικό διάλυμα Μ9 (1lt):
• 3gr KH2PO4
• 6gr Na2HPO4
• 5g NaCl
• 1 ml MgSO4 1M
Διάλυμα ψύξης νηματωδών (1lt):
• 5,85g NaCl
• 50 ml K·PO4 1M, pH 6
• ~200ml glycerol
• 3 ml MgSO4 1M (Προστίθεται μετά την αποστείρωση.)
*Το διάλυμα του K·PO4 περιέχει 204.4gr KH2PO4 και 114.12gr K2HPO4 σε τελικό όγκο νερού
2000ml.

Για την ανάπτυξη των βακτηρίων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα θρεπτικά μέσα:
LB broth (Luria-Bertani medium) (1lt):
• 10g bacto-tryptone
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• 5g yeast extract
• 10g NaCl
• (15g bacto-agar για στερεές καλλιέργειες σε τρυβλία)
LB+ampicillin:
Το αντιβιοτικό ampicillin προστίθεται στο LB, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 50μg/ml.
LB+tetracycline:
Το αντιβιοτικό tetracycline προστίθεται στο LB, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 10μg/ml.

Ολιγονουκλεοτίδια-Εκκινητές
Για την αντίδραση RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ολιγονουκλεοτίδια–εκκινητές:
5’–GCTCAAAGAAAGCGTAAAGAGTCC–3’ [pqn-21 RT-PCR FOR (α)]
5’–GAATACTTTGCGGCGTTCCTG–3’ [pqn-21 RT-PCR REV (b)]
Για την αντίδραση ελέγχου RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ολιγονουκλεοτίδια–
εκκινητές:
5’–CGGCCCGGAGGAGATTAAACG–3’ (ΑΜΑ-1/1)
5’–ATAGCGACCGCATCCACCTGCGAC–3’ (ΑΜΑ-1/2)

Για

την

αλληλούχιση

των

μεταλλαγμένων

αλληλομόρφων

του

γονιδίου

pqn-21

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ολιγονουκλεοτίδια–εκκινητές:
5’–TTGTGGTTCGGTGTGTGTTT–3’ (ok486 outer left)
5’–TGGTTCTGTGCTGAAAGACG–3’ (ok486 outer right)
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5’–GGGAGAGGATGCAACAAAGA–3’ (ok486 inner left)
5’–TGCTCCAGCTTTGAGGATTT–3’ (ok486 inner left)

Κατασκευή πλασμιδίων για μετασχηματισμό και έκφραση γονιδίων στο C. elegans
Οι τεχνικές κλωνοποίησης και κατασκευής πλασμιδίων εφαρμόστηκαν με βάση τα
πρωτόκολλα του εργαστηριακού εγχειριδίου Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Third
Edition by Sambrook and Russel. Όλα τα ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. περιοριστικές
ενδονουκλεάσες, Taq πολυμεράση, DNA λιγάση), για τα οποία δεν αναφέρεται προέλευση,
προέρχονται από τις εταιρίες New England Biolabs και Minotech. Τα ολιγονουκλεοτίδιαεκκινητές

παρασκευάστηκαν

πολλαπλασιασμό

των

στο

εργαστήριο

πλασμιδιακών

φορέων

μικροχημείας
και

του

κατασκευών

ΙΜΒΒ.

Για

τον

πραγματοποιήθηκαν

μετασχηματισμοί σε επιδεκτικά κύτταρα XL1-Blue (www.stratagene.com). Ο σχηματισμός
επιδεκτικών κυττάρων XL1-Blue έγινε με επώαση των κυττάρων για 30 min σε διάλυμα που
περιείχε 50mΜ CaCl2 και 10% γλυκερόλη.

pPD133.97
Ο συγκεκριμένος φορέας προέρχεται από τη συλλογή Fire Lab Vector Kit (A.Fire,
Stanford University School of Medicine, Stanford, CA) και χρησιμοποιείται ως δείκτης
ανίχνευσης του πυρηνίσκου. Το πλασμίδιο εκφράζει τη φθορίζουσα πρωτεΐνη–δείκτη YFP, η
οποία φέρει στο αμινοτελικό της άκρο 4 αντίγραφα του σινιάλου πυρηνικού εντοπισμού
[Nuclear Localization Signal (NLS)] της πρωτεΐνης-αντιγόνου Τ, του ιού SV40, κάτω από τον
έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου myo-3, ο οποίος είναι ενεργός σε όλα τα μυϊκά κύτταρα του
C. elegans. Η χιμαιρική πρωτεΐνη NLS::YFP εντοπίζεται στον πυρήνα των κυττάρων, με
αυξημένη συγκέντρωση στο πυρηνίσκο.
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pPQN-21::GFP
Ο υποκινητής και η κωδική αλληλουχία του γονιδίου pqn-21, χωρίς το κωδικόνιο
λήξης, απομονώθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν με PCR από το γονιδίωμα του νηματώδους και
στη συνέχεια εντέθηκαν σε πλασμιδιακό φορέα στο αμινοτελικό άκρο της φθορίζουσας
πρωτεΐνης–δείκτη GFP έτσι ώστε να μην καταστρέφεται το πλαίσιο ανάγνωσης. Το πλασμίδιο
κατασκευάστηκε από το Νεκτάριο Ταβερναράκη και καθ’ ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω
πληροφορίες για την κατασκευή του, πραγματοποιήσαμε αντιδράσεις αλληλούχισης με τη
χρήση των παρακάτω ολιγονουκλεοτιδίων-εκκινητών προκειμένου να έχουμε τον ακριβή χάρτη
του πλασμιδίου:
5’–GATCTTTGTGGAGTTGTTGA–3’ (CAORF read)
5’–ACGTACCGTCATAAGTTG–3’ (CAORF read1)
5’–CCGTATGTTGCATCACCTTCA–3’ (GFP REV)
5’–CAAGAATTGGGACAACTCCAG–3’ (GFP REV nested)
5’–GATGGAAGCGTTCAACTAGC–3’ (GFP FOR)
5’–CTGGGATTACACATGGCATGG–3’ (GFP FOR nested)
5’–TTCCTGCAACGGTGGAGGAA–3’ (pqn-21REV FAR)
5’–TTGTCTTCCAATCGGACGGA–3’ (pqn-21 REV CLOSE)
Η πλασμιδιακή αυτή κατασκευή εκφράζει τη χιμαιρική πρωτεΐνη PQN-21::GFP και
χρησιμοποιήθηκε για τον υποκυτταρικό εντοπισμό της πρωτεΐνης PQN-21.

ppqn-21GFP
Τμήμα DNA μήκους 905 νουκλεοτιδίων που περιέχει ένα μέρος της 5’ μη κωδικής
αλληλουχίας, καθώς και το κωδικόνιο έναρξης (ATG) του γονιδίου pqn-21 απομονώθηκε και
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πολλαπλασιάστηκε με PCR από το γονιδίωμα του νηματώδους με τη χρήση των εξής
ολιγονουκλεοτιδίων:
5’–CGTCTAGATCCCTGAAAATATCAA–3’ (Ppqn-21FOR new)
5’–GGGGTACCTCTGACATGTTGCTGA–3’ (Ppqn-21REV new)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν στα άκρα τους τις περιοριστικές θέσεις XbaI και KpnI
(υπογραμμισμένα νουκλεοτίδια) για ένθεση του προϊόντος του PCR στο GFP φορέα pPD95.77
(Fire Lab Vector Kit A.Fire, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA), στις
αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις. Η πλασμιδιακή αυτή κατασκευή εκφράζει τη φθορίζουσα
πρωτεΐνη–δείκτη GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου pqn-21 και
χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του χωρο-χρονικού προτύπου έκφρασης του γονιδίου.

pvap-1DsRΕD
Αρχικά τμήμα μήκους 714 νουκλεοτιδίων που περιέχει την κωδική περιοχή του
γονιδίου της φθορίζουσας πρωτεΐνης–δείκτη DsRED απομονώθηκε με πέψη με τις
περιοριστικές ενδονουκλέασες AgeI και EcoRI από το πλασμίδιο pcol-12RFP (J.J. Ewbank lab,
Centre d' Immunologie de Marseille-Luminy, Université de la Méditerranée, France) και
εντέθηκε στο φορέα pPD95.77 στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις, εφόσον είχε
απομακρυνθεί τμήμα της κωδικής αλληλουχίας της GFP έπειτα από πέψη με τα ένζυμα AgeI
και EcoRI. Το πλασμίδιο αυτό (pPD95.77DsRED) κατασκευάστηκε από τον Γιάννη Βόγγλη.
Στη συνέχεια τμήμα DNA της 5’ μη κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου vap-1, που
περιλαμβάνει τον υποκινητή του γονιδίου, μήκους 2808 νουκλεοτιδίων, απομονώθηκε και
πολλαπλασιάστηκε με PCR από το γονιδίωμα του νηματώδους με τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:
5’–GCTCTAGACAAACGAGAGCACA–3’ (vap-1prom FOR)
5’–CGGGATCCCTGTGAAAATGAAC–3’ (vap-1prom REV)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν τις περιοριστικές θέσεις XbaI και BamHI για την ένθεση
του προϊόντος του PCR στο DsRED φορέα pPD95.77DsRED, στις αντίστοιχες περιοριστικές
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θέσεις, στο αμινοτελικό άκρο της DsRED. Η πλασμιδιακή αυτή κατασκευή εκφράζει την
πρωτεΐνη DsRED υπό τον έλεχγο του υποκινητή του γονιδίου vap-1.

pdaf-6DsRΕD
Τμήμα DNA της 5’ μη κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου daf-6 που περιλαμβάνει τον
υποκινητή καθώς και τα 11 πρώτα νουκλεοτίδια της κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου,
συνολικού μήκους 2139 νουκλεοτιδίων, απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR από το
γονιδίωμα του νηματώδους με τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:
5’–GCTCTAGACTGAGTCTCTGCAA–3’ (daf-6prom FOR3)
5’–GGGGTACCAGAATCTGCATAGA–3’ (daf-6prom REV2 new)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν τις περιοριστικές θέσεις XbaI και KpnI για την ένθεση
του προϊόντος του PCR στο DsRED φορέα pPD95.77DsRED, στις αντίστοιχες περιοριστικές
θέσεις, στο αμινοτελικό άκρο της DsRED, χωρίς να καταστρέφεται το πλαίσιο ανάγνωσης. Η
πλασμιδιακή αυτή κατασκευή εκφράζει την πρωτεΐνη DsRED υπό τον έλεχγο του υποκινητή
του γονιδίου daf-6.

punc-119PQN-21::GFP
Αρχικά, τμήμα DNA μήκους 2522 νουκλεοτιδίων που περιλαμβάνει την κωδική
αλληλουχία

του

γονιδίου

pqn-21,

χωρίς

το

κωδικόνιο

λήξης,

απομονώθηκε

και

πολλαπλασιάστηκε με PCR από την πλασμιδιακή κατασκευή ppqn-21PQN-21::GFP με τη χρήση
των εξής ολιγονουκλεοτιδίων:
5’–GCTCTAGAATGTCAGACGATGAG–3’ (CAGFP FOR X)
5’–GCCAATCCCGGGAATCCAGGA–3’ (CAGFP REV X)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν τις περιοριστικές θέσεις XbaI και XmaI για την ένθεση
του προϊόντος του PCR στο GFP φορέα pPD95.77 (Fire Lab Vector Kit A.Fire, Stanford
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University School of Medicine, Stanford, CA), στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις, στο
αμινοτελικό άκρο της GFP, χωρίς να καταστρέφεται το πλαίσιο ανάγνωσης. To πλασμίδιο αυτό
περιέχει τη κωδική αλληλουχία για τη χιμαιρική πρωτεΐνη PQN-21::GFP.
Στη συνέχεια τμήμα μήκους 2271 νουκλεοτιδίων της 5’ μη κωδικής αλληλουχίας του
γονιδίου unc-119 που περιλαμβάνει τον υποκινητή, καθώς και τμήμα μήκους 1472
νουκλεοτιδίων που ξεκινά από το κωδικόνιο έναρξης (ATG) και κωδικοποιεί τα 101 πρώτα
αμινοξέα του γονιδίου, απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR από το γονιδίωμα του
νηματώδους με τη χρήση των εξής ολιγονουκλεοτιδίων:
5’–CCTAGACGATTATTGGTTCCCAC–3’ (Punc-119 FOR)
5’–ATCGGACATATCTTGCCGATTC–3’ (Punc-119 REV)
Η αλληλουχία αυτή που περιείχε τις περιοριστικές θέσεις HindIII και PstI εντέθηκε
στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις, έτσι ώστε το καρβοξυτελικό άκρο του τμήματος του
γονιδίου unc-119 να συνδέεται με το αμινοτελικό άκρο της χιμαιρικής κατασκευής PQN21::GFP, χωρίς να καταστρέφεται το πλαίσιο ανάγνωσης.
Το πλασμίδιο αυτό εκφράζει τη χιμαιρική πρωτεΐνη PQN-21::GFP υπό τον έλεγχο του
υποκινητή του γονιδίου unc-119 και χρησιμοποιήθηκε για την εκτοπική υπερέκφραση της
χίμαιρας αυτής.

podr-3PQN-21::GFP
Τμήμα της 5’ μη κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου odr-3 που περιλαμβάνει τον
υποκινητή καθώς και τα 15 πρώτα νουκλεοτίδια της κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου,
συνολικού μήκους 2890 νουκλεοτιδίων, απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR από το
γονιδίωμα του νηματώδους με τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:
5’–AAGCTTAATAAGACCAAATGCTAAACCAGC–3’ (odr-3prom FOR)
5’–CTGCAGCTGGATGAGCCCATATCTAA–3’ (odr-3prom REV)
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Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν στις άκρες τους τις περιοριστικές θέσεις HindIII και PstI
για την ένθεση του προϊόντος του PCR στο αμινοτελικό άκρο της χιμαιρικής κατασκευής PQN21::GFP, στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις, χωρίς να καταστρέφεται το πλαίσιο
ανάγνωσης. Το πλασμίδιο αυτό εκφράζει τη χιμαιρική πρωτεΐνη PQN-21::GFP υπό τον έλεγχο
του υποκινητή του γονιδίου odr-3 και χρησιμοποιήθηκε για την εκτοπική υπερέκφραση της
χίμαιρας αυτής.

pvap-1PQN-21::GFP
Τμήμα DNA μήκους 2808 νουκλεοτιδίων που περιλαμβάνει μέρος της 5’ μη κωδικής
αλληλουχίας (υποκινητής) του γονιδίου vap-1 απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR
από το γονιδίωμα του νηματώδους με τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:
5’–CTGCAGCAAACGAGAGCACA–3’ (vap-1prom FOR1)
5’–TCTAGACTGTGAAAATGAAC–3’ (vap-1prom REV1)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν στις άκρες τους τις περιοριστικές θέσεις PstI και XbaI
για την ένθεση του προϊόντος του PCR στο αμινοτελικό άκρο της χιμαιρικής κατασκευής PQN21::GFP, στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις. Το πλασμίδιο αυτό εκφράζει τη χιμαιρική
πρωτεΐνη PQN-21::GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου vap-1 και
χρησιμοποιήθηκε για την εκτοπική υπερέκφραση της χίμαιρας αυτής.

Πλασμιδιακή κατασκευή (pL4440-pqn-21) για την καταστολή της έκφρασης του γονιδίου
pqn-21 με την τεχνική του RNAi μέσω τροφής
Τμήμα της κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου pqn-21, μήκους 848 νουκλεοτιδίων
απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR από το πλασμίδιο ppqn-21PQN-21::GFP με τα εξής
ολοιγονουκλεοτίδια:
5’–GCTCTAGACTCACGATCAAGCGGAA–3’ (pqn-21RNAi FOR)
5’–GGGGTACCAGGTAGACCATCACCAA–3’ (pqn-21RNAi REV)
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Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν στις άκρες τους τις περιοριστικές θέσεις XbaI και KpnI
για την ένθεση του προϊόντος του PCR στο φορέα pL4440 (Timmons et al., 2001), στις
αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις. Οι περιοριστικές θέσεις του φορέα pL4440 βρίσκονται
μεταξύ δύο συγκλινόντων, αντιπαράλληλων αλληλουχιών του υποκινητή της πολυμεράσης Τ7,
οι οποίοι καθιστούν δυνατή την σύνθεση δίκλωνων μορίων RNA (dsRNA), για την καταστολή
της έκφρασης του γονιδίου pqn-21.

Πλασμιδιακές κατασκευές ως δείκτες διαμόλυνσης για τη δημιουργία διαγονιδιακών
σειρών C. elegans
Ανάλογα με την περαιτέρω χρήση των διαγονιδιακών σειρών (πειράματα στα οποία
απαιτείται ανεμπόδιστη κίνηση του ζώου ή πειράματα όπου χρειάζεται μικροσκοπική
παρατήρηση συγκεκριμένων γονιδιακών προτύπων έκφρασης) και το κυτταρικό πρότυπο
έκφρασης των διαθέσιμων δεικτών διαμόλυνσης, χρησιμοποιήθηκαν, για το σκοπό αυτό, οι
εξής–ήδη διαθέσιμες-πλασμιδιακές κατασκευές:
•

pRF4: το πλασμίδιο φέρει το επικρατές αλληλόμορφο rol-6(su1006). Η έκφραση αυτού
του αλληλομόρφου επηρεάζει την δομή του κολλαγόνου, με αποτέλεσμα η κίνηση των
ζώων να είναι περιστροφική.

•

pmyo-2GFP: Ο δείκτης διαμόλυνσης βασίζεται στην έκφραση της φθορίζουσας
πρωτεΐνης-δείκτη GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου myo-2, στους μύες
του φάρυγγα.

•

punc-122GFP: Το πλασμίδιο οδηγεί την έκφραση της GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή
του γονιδίου unc-122, στα 6 ειδικά κύτταρα του ‘ψευδοκοιλώματος’ (coelomocytes)
του C. elegans.

•

pcol-12DsRed: Στην πλασμιδιακή αυτή κατασκευή ο υποκινητής του γονιδίου col-12,
που κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη κολλαγόνου, καθοδηγεί την έκφραση της
φθορίζουσας πρωτεΐνης–δείκτη DsRed στα υποδερμικά κύτταρα του C. elegans.
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Ανάπτυξη και διατήρηση στελεχών C. elegans
Η ανάπτυξη των νηματωδών έγινε σε τρυβλία NGM επιστρωμένα με λεπτό στρώμα
βακτηρίων ΟΡ50, και σε θερμοκρασίες 15, 20 ή 25°C. Όπου απαιτήθηκαν υγρές καλλιέργειες,
βακτήρια ΟΡ50 που είχαν αναπτυχθεί αρχικά σε LB, ξεπλύθηκαν με Μ9 ώστε να
απομακρυνθούν ίχνη LB (δεδομένου ότι δεν ευνοεί την αύξηση των νηματωδών) και
επαναιωρήθηκαν σε Μ9. Για τη διατήρηση αποθεμάτων νηματωδών συγκεκριμένης
γονοτυπικής σύστασης, εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι:
Διατήρηση στους 15°C:
Στη θερμοκρασία των 15°C η ανάπτυξη των νηματωδών γίνεται με χαμηλούς ρυθμούς και
είναι δυνατόν να διατηρηθούν στη μορφή των dauers σε τρυβλία NGM για 3 μήνες περίπου.
Διατήρηση στους -80°C:
Νηματώδεις αναπτυξιακών σταδίων L1-L2 είναι δυνατόν να επιβιώσουν για χρόνια σε
καταψύκτες στους -80°C ή σε υγρό άζωτο στους -196°C. Η διαδικασία που εφαρμόστηκε για
την κατάψυξη των νηματωδών ήταν η εξής:
• Συλλογή ζώων με διάλυμα Μ9 (θερμοκρασίας 4°C) από 5-6 τρυβλία NGM, στα οποία
μόλις έχει εξαντληθεί η τροφή και φέρουν πολλές προνύμφες L1-L2 και τοποθέτηση σε
δοκιμαστικό σωλήνα σε πάγο.
• Προσθήκη ίσου όγκου διαλύματος ψύξης νηματωδών (θερμοκρασίας 4°C) και
ανάδευση.
• Μεταφορά του εναιωρήματος σε 10 τουλάχιστον ειδικά δοχεία των 2ml, όπου έχουν
αναγραφεί τα χαρακτηριστικά του στελέχους και τοποθέτηση αυτών στους -80°C.
• Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της κατάψυξης με απόψυξη ενός από τα δοχεία
αφού περάσει χρονικό διάστημα 3-4 ημερών. Η απόψυξη πραγματοποιήθηκε με
παραμονή του δοχείου σε θερμοκρασία δωματίου (25°C) ώσπου να λιώσει ο πάγος και
κατόπιν μεταφορά σε τρυβλία NGM, επώαση στους 15-20°C και έλεγχο της
βιωσιμότητας των ζώων.
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Συγχρονισμός πληθυσμού νηματωδών και καθαρισμός από μολύνσεις
Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε τόσο για την απαλλαγή από βακτηριακές και
μυκητιακές μολύνσεις, όσο και για το σχετικό συγχρονισμό πληθυσμών, ξεκινώντας από
τρυβλία που περιέχουν μόνο αυγά. Ενήλικα ζώα που περιείχαν αυγά μεταφέρονταν σε διάλυμα
Μ9 και ξεπλένονταν ~2 φορές. Στο τελικό εναιώρημα προστίθεντο 2,5 φορές μεγαλύτερος
όγκος φρέσκου διαλύματος με την ακόλουθη σύσταση:
1ml NaOH 5N
2ml NaOCl 5%
7ml ddH2O
Το διάλυμα αυτό διαλύει ολόκληρο το ζώο, εισχωρεί όμως πιο δύσκολα στα αυγά.
Ακολουθούσε συνεχής ανάδευση και τακτική παρατήρηση στο στερεοσκόπιο. Αμέσως μετά τη
διάλυση της πλειοψηφίας των ζώων, κατακρημνίζονταν τα αυγά με φυγοκέντρηση για 1min σε
10000rpm και ξεπλένονταν ~3 φορές με Μ9. Το εναιώρημα των αυγών τοποθετούνταν σε
καθαρά τρυβλία NGM. Με τη μέθοδο αυτή απομακρύνονταν πιο αποτελεσματικά βακτηριακές
μολύνσεις.
Επίσης, ο πληθυσμός που προέκυπτε δεν ήταν απόλυτα συγχρονισμένος, δεδομένου ότι
το τελικό εναιώρημα περιείχε αυγά διαφόρων σταδίων.

Δημιουργία διαγονιδιακών σειρών C. elegans
Για τη διαμόλυνση νηματωδών με πλασμιδιακές κατασκευές πραγματοποιήθηκαν
ενέσεις των αντίστοιχων κατασκευών στο συγκυτιακό τμήμα των γονάδων ζώων άγριου τύπου.
Οι δείκτες διαμόλυνσης που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται σε προηγούμενη παράγραφο.
Για τις ενέσεις χρησιμοποιήθηκε μίγμα ίσων συγκεντρώσεων (50μg/ml) από το πλασμίδιοδείκτη διαμόλυνσης και το προς μελέτη πλασμίδιο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί DNA
υψηλής καθαρότητας, τα πλασμίδια απομονώθηκαν με τη μέθοδο της αλκαλικής λύσης από τα
αντίστοιχα βακτήρια ξενιστές και στη συνέχεια καθαρίστηκαν με στήλη QIAGEN-tip 20
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(QIAGEN plasmid purification). Η διαδικασία των ενέσεων στους νηματώδεις είχε συνοπτικά
ως εξής:
•

Φυγοκέντρηση του προς ένεση μίγματος για 20-30min, ώστε να κατακρημνισθούν
μεγάλα σωματίδια που πιθανόν να περιέχει. Μεταφορά μίγματος σε κατάλληλη βελόνα,
τοποθέτηση αυτής σε κατάλληλη υποδοχή και διάνοιξη. Ακινητοποίηση ζώων σε φιλμ
αγαρόζης 2% παρουσία halocarbon oil.

•

Μεταφορά σε μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής (Nomarski) κι ένεση στα δύο σκέλη
των γονάδων.

•

Προσθήκη διαλύματος Μ9 στα ζώα και μεταφορά σε τρυβλίο NGM στους 20°C, ώστε
να ανακάμψουν.

•

Παρατήρηση των απογόνων για την ανίχνευση αυτών που φέρουν το δείκτη
διαμόλυνσης και μεταφορά αυτών σε ξεχωριστά τρυβλία.
Όταν τα κυκλικά πλασμίδια εντίθεται στις γονάδες των νηματωδών πραγματοποιείται

διάσπαση σε τυχαίες θέσεις (Ian, 1999). Οι γραμμικές πλέον αλληλουχίες συνδέονται μεταξύ
τους, οδηγώντας στο σχηματισμό εξωχρωμοσωμικών αλληλουχιών DNA. Οι τελευταίες,
ανάλογα κυρίως με το μήκος τους, κληρονομούνται με συχνότητα 5-95%. Συνεπώς, τα
διαγονιδιακά ζώα που προκύπτουν είναι μωσαϊκά και για τη συντήρησή τους απαιτείται
τακτική επιλογή με βάση το φαινότυπο του δείκτη διαμόλυνσης.

Καταστολή της έκφρασης γονιδίων με την τεχνική του RNAi
Πλασμίδια pL4440 τα οποία περιείχαν αλληλουχία του γονιδίου-στόχου μεταξύ
αντιπαράλληλων υποκινητών της πολυμεράσης Τ7, χρησιμοποιήθηκαν για το μετασχηματισμό
βακτηρίων Escherichia coli του στελέχους HT115(DE3). Ο σχηματισμός επιδεκτικών
κυττάρων HT115(DE3) έγινε με επώαση των κυττάρων για 30 min σε διάλυμα που περιείχε
50mΜ CaCl2 και 10% γλυκερόλη. Η απουσία RNase-E από το συγκεκριμένο στέλεχος, καθιστά
δυνατή την παραγωγή σταθερών δίκλωνων μορίων RNA. Τα βακτήρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν
στη συνέχεια ως τροφή για τους νηματώδεις (Kamath et al., 2001). Πιο αναλυτικά,
εφαρμόστηκε το εξής πρωτόκολλο:
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•

Διαμόλυνση θρεπτικού διαλύματος LB+amp+tet όγκου 5ml με αποικία των
κατάλληλων βακτηρίων κι επώαση για 16-18h στους 37°C.

•

Μεταφορά ~150μl από την προηγούμενη καλλιέργεια σε 5ml LB+amp κι επώαση για
5-6h στους 37°C, ώσπου η νέα καλλιέργεια να προσεγγίσει την εκθετική φάση
αύξησης.

•

Τοποθέτηση σε τρυβλίο NGM 100μl τελικής καλλιέργειας με 2mM IPTG (isopropylbeta-D-thiogalactopyranoside) κι επώαση για 16-18h στους 25°C.

•

Μεταφορά στα τρυβλία αυγών ή νηματωδών απαλλαγμένων από άλλα στελέχη
βακτηρίων.

•

Επώαση για 1 ή 2 γενιές στους 15 ή 20°C.
Σε κάθε περίπτωση ως πειράματα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τρυβλία με ισάριθμα

ζώα του ίδιου στελέχους και σταδίου που αναπτύσσονταν για το ίδιο χρονικό διάστημα και
κάτω από τις ίδιες συνθήκες, σε βακτήρια μετασχηματισμένα με τον κενό φορέα pL4440 (χωρίς
οποιοδήποτε ένθεμα). Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε έλεγχος της
αποτελεσματικότητας της μεθόδου για το εκάστοτε γονίδιο, με προσδιορισμό της έκφρασης
χιμαιρικής πρωτεΐνης GFP σε σύνδεση με την πρωτεΐνη-προϊόν του γονιδίου-στόχου.

Απομόνωση γενωμικού DNA από νηματώδεις
Απομόνωση γενωμικού DNA από 1 ζώο για πολλαπλές χρήσεις:
•

Τοποθέτηση ενός ζώου σε 2,5μl διαλύματος λύσης νηματωδών (worm lysis buffer), στο
οποίο είχε προστεθεί πρωτεϊνάση Proteinase K σε τελική συγκέντρωση 200μg/ml. Η
πρωτεϊνάση προστίθεται στο διάλυμα λύσης ακριβώς πριν από τη χρήση αυτού.

•

Επώαση για 1,5h στους -80°C. Η απότομη εναλλαγή θερμοκρασίας από τους -80°C
στους 65°C (βλέπε επόμενο στάδιο) διευκολύνει τη διάρρηξη του επιδερμιδίου των
ζώων.

•

Επώαση για 1h στους 65°C με τακτική ανάδευση. Στη θερμοκρασία αυτή δρα η
πρωτεϊνάση.

•

Επώαση για 15min στους 95-100°C. Στο στάδιο αυτό επιτυγχάνεται απενεργοποίηση
της πρωτεϊνάσης.

•

Αραίωση με προσθήκη ddH2O.
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•

Αποθήκευση στους -80°C.

Το διάλυμα λύσης νηματωδών που χρησιμοποιήθηκε είχε την εξής σύσταση:
50mM KCl
10mM Tris pH8.3
2.5mM MgCl2
0.45% NP-40 (IGEPAL)
0.45% Tween-20

Απομόνωση γενωμικού DNA από πληθυσμό ζώων:
•

Εύρρωστος πληθυσμός νηματωδών από 5 τουλάχιστον τρυβλία, στα οποία η τροφή είχε
σχεδόν εξαντληθεί, ξεπλύθηκε 3-4 φορές με ddH2O, ώστε να απομακρυνθούν τα
βακτήρια.

•

Κατακρήμνιση ζώων με φυγοκέντρηση.

•

Επαναιώρηση ζώων σε ddH2O και προσθήκη ίσου όγκου διαλύματος λύσης
νηματωδών (worm lysis buffer), στο οποίο είχε προστεθεί proteinase K σε τελική
συγκέντρωση 200μg/ml.

•

Επώαση για 30min στους -80°C.

•

Επώαση για 1h στους 65°C με τακτική ανάδευση, ώσπου το εναιώρημα να γίνει
διαυγές.

•

Επώαση για 15min στους 95-100°C.

•

Αποθήκευση στους -80°C.

Η σύσταση του διαλύματος λύσης στην περίπτωση αυτή είχε ως εξής:
0,1M Tris pH8.5
0,1M NaCl
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5mM EDTA
1% SDS

Απομόνωση γενωμικού DNA υψηλής καθαρότητας από πληθυσμό ζώων:
•

Εύρρωστος πληθυσμός νηματωδών από 10 τουλάχιστον τρυβλία, στα οποία η τροφή
είχε σχεδόν εξαντληθεί, ξεπλύθηκε 4-5 φορές με ddH2O, ώστε να απομακρυνθούν τα
βακτήρια.

•

Κατακρήμνιση ζώων με φυγοκέντρηση.

•

Απομόνωση

και

καθαρισμός

DNA

με

χρήση

του

Nucleospin®

Tissue

(MACHEREYNAGEL, Düren, Germany). Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η
αποτελεσματικότητα της μεθόδου (παραλαβή της μέγιστης δυνατής συγκέντρωσης
DNA), το τελικό στάδιο της έκλουσης πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, αντί ενός, με
χρήση υποδιπλάσιου όγκου διαλύματος έκλουσης σε καθένα από αυτά.

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Aλυσιδωτές αντιδράσεις πολυμεράσης (PCR) χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία
πολλαπλών αντιγράφων συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA. Οι περισσότερες αντιδράσεις
πραγματοποιήθηκαν σε συνολικό όγκο 20μl διαλύματος με την παρακάτω σύσταση:
1pg-1μg υποστρώματος DNA
1μΜ από κάθε εκκινητή
0.25mM καθενός από τα τέσσερα dNTPs
1-5Units πολυμεράσης Taq του DNA
Ρυθμιστικό διάλυμα πολυμεράσης Taq (1.5mΜ MgCl2, 50mM KCl), και διπλά αποστειρωμένο
H2O (ddH2O) ως τα 20μl.
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Οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν διέφεραν ανάλογα με το μέγεθος της
πολλαπλασιαζόμενης αλληλουχίας και τις θερμοδυναμικές ιδιότητες των εκκινητών. Συνήθως
περιελάμβαναν τα ακόλουθα στάδια:
1) 3min στους 94°C, ώστε να αποδιαταχθεί πλήρως το υπόστρωμα DNA.
2) 30sec 92°C, για την αποδιάταξη δίκλωνων αλυσίδων DNA.
3) 30sec σε θερμοκρασία 2-5°C χαμηλότερη από την Τm των εκκινητών, για να
πραγματοποιηθεί υβριδοποίηση των εκκινητών με συμπληρωματικές αλληλουχίες DNA.
4) 71°C για χρόνο που εξαρτάται από το μέγεθος της πολλαπλασιαζόμενης αλληλουχίας (1min/
1000bp), ώστε να δράση η πολυμεράση.
5) Επανάληψη των σταδίων 2-4 για 35 κύκλους.
6) 15min στους 70°C, για την ολοκλήρωση των αντιδράσεων αντιγραφής του DNA.
7) Λήξη της αντίδρασης και παραμονή στους 4-10°C.

Τεχνικές μικροσκοπίας
Σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) για την προετοιμασία των
δειγμάτων πραγματοποιήθηκε ξέπλυμα των ζώων με διάλυμα Μ9 και αναισθητοποίηση αυτών
σε διάλυμα NaN3 10mM σε Μ9 ή αγαρόζη 2%. Η παρατήρηση και φωτογράφηση έγιναν σε
θερμοκρασία δωματίου (25°C). H λήψη εικόνων από μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής
(Nomarski), έγινε:
•

Με κάμερα MCCamera (Motic China Group Co., Ltd.), η οποία προσαρμόστηκε σε
μικροσκόπιο Zeiss Axiovert και το πρόγραμμα Motic Images Plus 2.0, ή

•

Από μικροσκόπιο Zeiss Axioscop 2 (μετά από τοποθέτηση των απαραίτητων φίλτρων
για την πόλωση του φωτός), είτε με κάμερα AxioCam (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.)
και το πρόγραμμα AxioVision3.1 (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.), είτε με το
πρόγραμμα Laser Sharp 2000 (Bio-Rad Laboratories).
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Οι φωτογραφήσεις που απαιτούσαν σάρωση του δείγματος, πραγματοποιήθηκαν σε
συνεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης (Zeiss Axioscop 2 plus με κεφαλή σάρωσης Bio-Rad
Radiance 2100, BioRad, Hercules, USA) με το πρόγραμμα Laser Sharp 2000. Η φωτογράφηση
από απλό μικροσκόπιο φθορισμού έγινε με το πρόγραμμα AxioVision3.1 από κάμερα
AxioCam. Η επεξεργασία και τροποποίηση των εικόνων, όπου χρειάστηκε, πραγματοποιήθηκε
με το πρόγραμμα Photoshop (version 7.0.1; Adobe).

Χρώση πυρήνων με DAPI
Ζώα προνυμφικού σταδίου L1 μονιμοποιήθηκαν με μεθανόλη και στη συνέχεια
επωάστηκαν για 15min σε διάλυμα της χρωστικής DAPI (4',6'-diamidino-2-phenylindole
hydrochloride) συγκέντρωσης 1μg/ml. Ακολούθησε παρατήρηση και φωτογράφηση με
αντικειμενικό φακό 40x (Plan-Neofluar, Carl Zeiss MicroImaging Inc., ΝA 0.75, 365 ± 12nm
band-pass excitation/397nm longpass emission filter set) σε μικροσκόπιο φθορισμού.

Χρώση νευρώνων amphid με DiI
Eμβάπτισμα ατόμων C. elegans σε διάλυμα της λιπόφιλης χρωστικής DiI, έχει ως
συνέπεια την πρόσληψη της χρωστικής από τους νευρώνες amphid και phasmid οι οποίοι
προεκβάλουν τις δενδριτικές τους απολήξεις στο εξωτερικό περιβάλλον. Η χρωστική DiI
(Molecular probes, D-384, D-3911) έχει μέγιστο απορρόφησης στα 549 nm και μέγιστο
εκπομπής στα 565 nm και διευκολύνει την παρατήρηση νευρώνων οι οποίοι έχουν σημανθεί με
DiI αλλά εκφράζουν και παράλληλα τφθορίζουσα πρωτεΐνη-δείκτη GFP. Εκτεταμένη χρώση με
DiI παρατηρείται επιπλέον στους μύες του φάρυγγα και στο έντερο, καθώς πρόκειται για ιστούς
που έρχονται επίσης σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.
Η διαδικασία χρώσης περιλαμβάνει επώαση για 16h στους 15oC, ενήλικων ατόμων με
διάλυμα της χρωστικής DiI σε M9 (5 μl από κορεσμένο διάλυμα της χρωστικής προστίθενται
σε 1 ml διαλύματος Μ9). Κατόπιν τα άτομα μεταφέρονται σε πιάτα καλλιέργειας για 1h ώστε
να γίνει αποχρωματισμός του φάρυγγα και του εντέρου. Τα άτομα έπειτα συλλέγονται για
παρατήρηση σε συνεστιακό μικροσκόπιο η μικροσκόπιο φθορισμού.
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Τροποποίηση του πρωτοκόλλου κατά το οποίο η επεξεργασία των ενήλικων ατόμων
πραγματοποιείται με διάλυμα της χρωστικής DiI σε H2O (5 μl από κορεσμένο διάλυμα της
χρωστικής προστίθενται σε 1 ml διαλύματος H2O) στο οποίο προστίθεται και οξικό ασβέστιο
σε τελική συγκέντρωση 50mM, έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον χρώση των νευρώνων IL2. Οι
χρόνοι επώασης και η διαδικασία από χρωματισμού παραμένουν ως έχουν.

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA
Η απομόνωση του πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα (καλλιέργεια 1,5 ml) έγινε με
τη μέθοδο του boiling prep αλλά και της αλκαλική λύσης των κυττάρων (Sambrook et al.,
2001). Αλκαλική λύση εφαρμόστηκε για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεγαλύτερη
κλίμακα (καλλιέργεια 50 ml). Το DNA που απομονώθηκε χρησιμοποιήθηκε για την
πραγματοποίηση διαγνωστικών πέψεων, ως μήτρα σε αντίδραση PCR ή για το μετασχηματισμό
ατόμων C. elegans. Στην τελευταία περίπτωση είναι αναγκαίος ο περαιτέρω καθαρισμός με τη
χρήση στήλης ιοντοανταλλαγής (QIAGEN-tip 20).

Απομόνωση ολικού mRNA
Για την απομόνωση ολικού mRNA, από άτομα του νηματώδους, το οποίο
χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα σε αντίδραση αντίστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR), είναι
απαραίτητος ο προσεκτικός καθαρισμός του προϊόντος της λύσης των κυττάρων του
οργανισμού και η πλήρης απομάκρυνση των κυτταρικών υπολειμμάτων, του DNA, των
πρωτεϊνών και των υπόλοιπων βιομορίων.
Υλικά
• Trizol (Gibco BRL)
• Chloroform
• 75% EtOH in ddH2O
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει ως εξής:
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•

Συλλογή όλων των ατόμων από ένα πιάτο με ζώα young και gravid adults με 1,5ml
H2O.

•

Πλύσιμο με διαδοχικές αναδεύσεις σε vortex και απομάκρυνση του υπερκειμένου ώστε
να απομακρυνθούν τα βακτήρια.

•

Απομάκρυνση του υπερκείμενου διαλύματος.

•

Αποδιάταξη των ιστών του οργανισμού με προσθήκη τετραπλάσιου όγκου (4x) Gibco
BRL Trizol (χαοτροπικό διάλυμα).

•

Έντονη ανάδευση με vortex μέχρι την ολοκληρωτική λύση των ατόμων (διαρκεί
περισσότερο από 4min).

•

2 κύκλοι παγώματος (-80°C) και θέρμανση (65°C) για τη λύση των κυττάρων του
οργανισμού.

•

Προσθήκη διπλάσιου όγκου (2x) Trizol.

•

Προσθήκη διπλάσιου όγκου (2x) χλωροφορμίου (CHCl3)

•

Ανάδευση για 15sec και επώαση σε RT για 3min.

•

Φυγοκέντρηση στα 12,000g για 15min στους 4°C.

•

Μεταφορά της υπερκείμενης υδατικής φάσης σε νέο σωλήνα, χωρίς την ανάδευση της
ενδιάμεσης φάσης.

•

Προσθήκη ίσου όγκου ισοπροπανόλης, ανάδευση και επώαση σε RT για 10min για την
κατακρήμνιση του RNA.

•

Πλύσιμο του ιζήματος του RNA με 0,5ml 75% EtOH και φυγοκέντρηση στα 7500g για
5min στους 4°C.

•

Στέγνωμα του ιζήματος και επαναδιάλυση σε ddH2O.

•

Υπολογισμός της συγκέντρωσης με τη μέθοδο της φωτομέτρησης σε συσκευή
φασματοφωτόμετρου (Νanodrop ND-100). Η επιθυμητή συγκέντρωση κυμαίνεται
μεταξύ 50pg/μl και 100ng/μl.

Αντίστροφη μεταγραφή ακολουθούμενη από PCR (RT-PCR)
Κατά την αντίδραση αυτή πραγματοποιείται σύνθεση cDNA από ώριμο mRNA με τη
δράση του ενζύμου της αντίστροφης μεταγραφάσης στους 50°C. Στη συνέχεια, με τη χρήση
κατάλληλων εκκινητών και του ενζύμου DNA πολυμεράση λαμβάνει χώρα ο πολλαπλασιασμός
του cDNA με κανονική αντίδραση PCR. Καθώς είναι δυνατός ο πολλαπλασιασμός γενωμικού
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DNA (εκτός από cDNA), οι εκκινητές που χρησιμοποιούνται προσδένονται μόνο σε περιοχές
δυο διαδοχικών εξωνίων, αποτρέποντας έτσι την πρόσδεση σε τμήματα γενωμικού DNA. Για
τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν αντιδραστήρια από τις εταιρείες Qiagen (QIAGEN®
OneStep RT-PCR Kit) και Ivitrogen (SuperScript™ One-Step RT-PCR Systems).

Δοκιμασία χημειοτακτισμού
Για τη μέτρηση και την ποσοτικοποίηση του συγκεκριμένου φαινοτύπου δημιουργείται
ένα κλινές συγκέντρωσης μιας πτητικής ή υδατοδιαλυτής χημικής ένωσης σε ένα
βακτηριολογικό πιάτο διαστάσεων 9cm το οποίο περιέχει 10ml υποστρώματος. Ο δείκτης
χημειοτακτισμού [Chemotaxis Index (C.I.)] του εκάστοτε πληθυσμού (100 με 200 άτομα ανά
δοκιμή) υπολογίζεται μετά από 1 ώρα σε σταθερή θερμοκρασία 20οC και λαμβάνει τιμές που
κυμαίνονται από 100% μέχρι -100% αντικατοπτρίζοντας πλήρη έλξη ή απώθηση αντίστοιχα.

Υλικά
¾ Πιάτα δοκιμασίας (Assay plates)
Τα

πιάτα

στα

οποία

πραγματοποιείται

ο

έλεγχος

της

συμπεριφοράς

του

χημειοτακτισμού έχουν διάμετρο 9cm και περιέχουν 10ml άγαρ με σύσταση 20g/l agar, 5mM
K·PO4 buffer [pH 6], 1mM CaCl2 and 1mM MgSO4 (Colbert and Bargmann, 1995; Saeki et al.,
2001). Στην επιφάνεια του πιάτου ορίζονται τρία σημεία ως εξης: α) ένα σημείο όπου
εναποτίθενται τα άτομα στην αρχή της δοκιμής (start point), β) ένα σημείο από το οποίο ξεκινά
το κλινές συγκέντρωσης της εκάστοτε χημικής ένωσης (gradient point) και γ) ένα σημείο που
βρίσκεται αντιδιαμετρικά του τελευταίου και έχει ρόλο σταθεράς στον υπολογισμό του C.I.
(trap point). Με βάση το σημείο αυτό (trap point), υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων που
φτάνουν στην πηγή του κλινούς συγκέντρωσης στοχαστικά και όχι χημειοτακτικά. Τα τρία
σημεία σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο όπου τα σημεία trap και gradient απέχουν μεταξύ
τους 6,5 cm και από το σημείο start, 4cm (Σχ. 1). Στην επιφάνεια του άγαρ, στα σημεία trap και
gradient, εναποτίθενται 2μl NaN3 για την αναισθητοποίηση των ατόμων που φτάνουν εκεί. Ο
δείκτης χημειoτακτισμού υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση (Σχ. 1).
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Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της δοκιμασίας του χημειοτακτισμού, όπου διακρίνοται τα 3 σημεία
trap, gradient και start. Με βάση τον αριθμό των ατόμων που συγκεντρώνονται στα σημεία αυτά και με
το πέρας της δοκιμασίας χημειοτακτισμού, υπολογίζεται ο δείκτης χημειοτακτισμού (C.I.) σύμφωνα με
την παραπάνω εξίσωση.

¾ Διάλυμα δοκιμασίας (Assay buffer)
Τα άτομα που ελέγχονται ως προς το χημειοτακτισμό τους, πριν μεταφερθούν στα
πιάτα της δοκιμασίας συλλέγονται από τα πιάτα καλλιέργειας και πλένονται δυο φορές με
διάλυμα το οποίο φέρει την εξής σύσταση:
5mM K·PO4 [pH6]
1mM CaCl
1mM MgSO4
Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό καθώς όλα τα βακτήρια που περιβάλλουν τα άτομα
χρειάζεται να απομακρυνθούν πλήρως. Σε διαφορετική περίπτωση ο οργανισμός δεν
πραγματοποιεί χημειοτακτισμό.
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¾ Κλινές συγκέντρωσης πτητικών ενώσεων
Για το σχηματισμό του κλινούς συγκέντρωσης τοποθετούνται 2μl της εκάστοτε
πτητικής ουσίας στο σημείο gradient του πιάτου δοκιμασίας (assay plate), το οποίο έχει
στεγνώσει για 1h σε RT, πάνω σε ένα μικρό κομμάτι parafilm έτσι ώστε να μην απορροφηθούν
από το άγαρ. Οι συγκεντρώσεις των πτητικών ουσιών, σε διάλυμα αιθανόλης 100%, που
χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Ισοαμυλική αλκοόλη 1:100
Βενζαλδεΰδη 1:200
Diacetyl 1:1000

¾ Κλινές συγκέντρωσης υδατοδιαλυτών ενώσεων
Αρχικά κατασκευάζονται πιάτα (plug plates) τα οποία χρησιμεύουν ως πηγή της εκάστοτε
υδατοδιαλυτής ένωσης για το σχηματισμό του κλινούς συγκέντρωσής της. Τα πιάτα περιέχουν
20g/l agar, 5mM K·PO4 buffer [pH6], 1mM CaCl2 και 1mM MgSO4 ενώ προστίθενται 100mM
NaCl, 200mM AcNa και 250mM NH4Cl αντίστοιχα στην κάθε περίπτωση υδατοδιαλυτής
ουσίας. Για το σχηματισμό του κλινούς συγκέντρωσης των υδατοδιαλυτών ενώσεων, 16 ώρες
πριν από τη δοκιμασία χημειοτακτισμού, ένα κυλινδρικό κομμάτι αφαιρείτε από τα παραπάνω
πιάτα και τοποθετήται στο σημείο gradient του πιάτου δοκιμασίας (assay plate) το οποίο έχει
στεγνώσει για 1h σε RT.

Δοκιμασίες μνήμης και μάθησης
Conditioning
100 με 200 ενήλικα άτομα C. elegans συλλέγονται με διάλυμα δοκιμασίας (assay buffer)
και πλένονται δυο φορές για την απομάκρυνση των βακτηρίων. Τα άτομα αφήνονται να
καθιζάνουν με τη βαρύτητα και στη συνέχεια μεταφέρονται σe πιάτα χωρίς τροφή (conditioning
plates) με σύσταση 20g/l agar, 5mM K·PO4 buffer [pH6], 1mM CaCl2, 1mM MgSO4, τα οποία
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περιέχουν επιπλέον και για κάθε περίπτωση υδατοδιαλυτής ουσίας 20mM NaCl , 200mM AcNa
και 50mM NH4Cl. Η παραμονή τους στα πιάτα στους 20οC (δοκιμασία conditioning) διαρκεί
3h. Κατόπιν τα άτομα συλλέγονται με διάλυμα δοκιμασίας, αφήνονται να καθιζάνουν με τη
βαρύτητα και μεταφέρονται σε πιάτα δοκιμασίας (assay plates), όπου έχει δημιουργηθεί κλινές
συγκέντρωσης υδατοδιαλυτής ουσίας και τοποθετούνται μέσα σε μια σταγόνα assay buffer στο
σημείο start. H σταγόνα αφαιρείται προσεχτικά με ειδικό απορροφητικό χαρτί, ενώ τα άτομα
παραμένουν και εκτελούν χημειοτακτισμό για 1h στους 20οC. Η διαδικασία χημειοτακτισμού
διακόπτεται με την προσθήκη ελάχιστων σταγόνων χλωροφορμίου, οπότε και τα άτομα
θανατώνονται στο σημείο που βρίσκονται.

Οσφρητικό adaptation
100 με 200 ενήλικα άτομα C. elegans συλλέγονται με διάλυμα δοκιμασίας (assay buffer)
και πλένονται δυο φορές για την απομάκρυνση των βακτηρίων. Τα άτομα αφήνονται να
καθιζάνουν με τη βαρύτητα και στη συνέχεια μεταφέρονται σe πιάτα χωρίς τροφή (adaptation
plates) με σύσταση 20g/l agar, 5mM K·PO4 buffer [pH6], 1mM CaCl2, 1mM MgSO4, στο
καπάκι των οποίων τοποθετούνται 5μl κορεσμένου διαλύματος της εκάστοτε πτητικής ουσίας.
Έπειτα, τα adaptation plates τυλίγονται ερμητικά με πλαστική μεμβράνη και τοποθετούνται
στους 20oC για 1h (διαδικασία adaptation). Με το πέρας της διαδικασίας adaptation τα άτομα
συλλέγονται με διάλυμα δοκιμασίας, αφήνονται να καθιζάνουν με τη βαρύτητα και
μεταφέρονται σε πιάτα δοκιμασίας (assay plates) όπου και εναποτίθενται, μέσα σε μια σταγόνα
assay buffer, στο σημείο start χωρίς να μπορούν να απομακρυνθούν. Προτού αφαιρεθεί η
σταγόνα του assay buffer με ειδικό απορροφητικό χαρτί και απελευθερωθούν τα άτομα,
προστίθεται η απαραίτητη ποσότητα της πτητικής ουσίας πάνω σε ένα κομμάτι parafilm. Τα
άτομα εκτελούν χημειοτακτισμό για 1h στους 20οC και η κίνησή τους διακόπτεται τοπικά με
την προσθήκη ελάχιστων σταγόνων χλωροφορμίου.

Δοκιμασίες εναπόθεσης αυγών (egg laying assays)
Κάθε άτομο του αγρίου τύπου παράγει ~250 αυγά μέσα στον αναπαραγωγικό του
κύκλο. Ένα γονιμοποιημένο αυγό απελευθερώνεται μετά από τη συντονισμένη δράση μιας
ομάδας καλά χαρακτηρισμένων μυών και νευρώνων. Η διαδικασία αρχίζει στο στάδιο της
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ενηλικίωσης και διαρκεί για περίπου 3 ημέρες. Σε αυτήν την περίοδο παρατηρούνται, κατά
κανόνα, χρονικά διαστήματα έντονης απόθεσης αυγών (bursts), παρά ένα συνεχές και
ομοιόμορφα κατανεμημένο μοτίβο στο χρόνο. Έτσι, η καμπύλη του αριθμού των αυγών στο
χρόνο έχει κωδωνοειδή κατανομή όπου ο υψηλότερος ρυθμός απόθεσης παρατηρείται στο μέσο
της όλης διαδικασίας.
Για το έλεγχο των φαινοτύπων που αφορούν τη λειτουργία της γονάδας ακολουθούνται
τρεις προσεγγίσεις. Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος εναπόθεσης αυγών ανά 5 σκουλήκια σε
δύο διαφορετικές θερμοκρασίες (20οC και 25οC) για τη διάρκεια 100h, με χρονική έναρξη την
είσοδο των ατόμων στο προνυμφικό στάδιο L4. Κατά τη δεύτερη προσέγγιση συλλέγονται 30
ενήλικα άτομα συγκεκριμένου αναπτυξιακού σταδίου (45h μετά την είσοδο των ατόμων στο
προνυμφικό στάδιο L4) και επεξεργάζονται σύμφωνα με το πρωτόκολο του συγχρονισμού του
πληθυσμού νηματωδών. Με τη διαδικασία αυτή, ενώ τα άτομα C. elegans διαλύονται, τα αυγά
τα οποία περιέχουν παραμένουν δομικά άθικτα, συλλέγονται και καταμετρούνται. Με την τρίτη
προσέγγιση υπολογίζεται ο βαθμός γονιμότητας των ατόμων, καθώς αυγά τα οποία έχουν ήδη
εναποθετηθεί παρακολουθούνται μέχρι την εκκόλαψη και την ολοκλήρωση του προνυμφικού
σταδίου L1. Συγκεκριμένα υπολογίζεται το ποσοστό των αυγών τα οποία εκκολάπτονται και
ολοκληρώνουν αναπτυξιακά το προνυμφικό στάδιο L1, επί του συνόλου των αυγών που έχουν
εναποθετηθεί από περίπου 30 άτομα στους 20οC κατά τη διάρκεια ½h.

Πειράματα γήρανσης
Συγχρονισμένοι

πληθυσμοί

δημιουργήθηκαν

με

τοποθέτηση

20-30

ενήλικων

ερμαφρόδιτων ζώων σε καθαρά τρυβλία NGM, τα οποία προηγουμένως είχαν επιστρωθεί με
Escherichia coli (OP50) όπου παρέμειναν για διάστημα 4–6 ωρών, εωσότου εναποθέσουν ένα
αρκετά μεγάλο αριθμό αυγών. Στη συνέχεια, όταν τα ζώα βρίσκονταν σε L4 αναπτυξιακό
στάδιο μεταφέρθηκαν σε νέα καθαρά τρυβλία NGM.
Όλα τα πειράματα γήρανσης πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 20°C. Επιπλέον στα
τρυβλία NGM τα ζώα τοποθετήθηκαν ανά ομάδες των 20-30 ατόμων, με συνολικό αριθμό 60100 ατόμων σε κάθε πείραμα. Ως t=0 ορίστηκε η πρώτη ημέρα ενηλικίωσης. Τα ζώα
μεταφέρονταν σε νέα τρυβλία κάθε 2-4 ημέρες για την αποφυγή είτε συνθηκών έλλειψης
τροφής, η οποία θα είχε ως συνέπεια την αλλαγή της μορφολογίας των ζώων, ή για την
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αποφυγή μολύνσεων. Τα άτομα παρακολουθούνται μεμονωμένα και καθημερινά ως προς την
κινητικοτητά τους, έπειτα από απαλό απτικό ερέθισμα και/ή ως προς τους παλμούς του
φάρυγγα, έως και το τέλος της ζωής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ζωτική τους
κατάσταση. Κάθε πείραμα γήρανσης που παρατίθεται στη παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε
τουλάχιστον 3 φορές και το κάθε διάγραμμα αποτελεί αντιπροσωπευτική εικόνα το κάθε
πειράματος.

Υπολογιστική ανάλυση και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
•

Οι αλληλουχίες των γονιδίων και των πρωτεϊνών προήλθαν από την Wormbase
(http://www.wormbase.org/; WS159).

•

Οι αναλύσεις Blast έγιναν από το National Center for Biotechnology Information web
servers (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/).

•

Οι αναλύσεις multiple sequence alignment έγιναν με τον αλγόριθμο M-Coffee
(Notredame et al., 2000) (http://tcoffee.vital-it.ch) και απεικονίστηκαν με το
πρόγραμμα

BoxShade

3.21

(EMBNet;

http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html).
•

Η ανάλυση για την αναγνώριση συντηρημένων μοτίβων στις πρωτεϊνικές αλληλουχίες
έγινε από το Expert Protein Analysis System (ExPASy) proteomics web based server
(Swiss Institute of Bioinformatics–SIB; http://www.expasy.ch/tools/scanprosite/).

•

Η στατιστική ανάλυση όλων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν έγινε με τα
υπολογιστικά προγράμματα Microsoft Office 2003 Excel software package (Microsoft
Corporation, Redmond, USA) και Prism software package (GraphPad Software Inc.,
San Diego, USA). Για κάθε περίπτωση προσδιορίστηκε το τυπικό σφάλμα ή η τυπική
απόκλιση, που απεικονίζονται ως κατακόρυφες γραμμές σε κάθε διάγραμμα. Για το
έλεγχο της στατιστικής σημασίας των αποκλίσεων των τιμών, πραγματοποιήθηκε
unpaired t-test και θεωρήθηκαν σημαντικές οι διαφορές με p-value<0.01 ή <0.05.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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I. Η PQN-21 είναι μία νέα πρωτεΐνη τύπου prion του C. elegans
Η πρωτεΐνη PQN-21 του C. elegans περιέχει μια περιοχή τύπου prion, πλούσια σε
γλουταμίνες (Gln/Q) και ασπαραγίνες (Asp/N), σύμφωνα με την πρόβλεψη του αλγόριθμου
DIANA (Michelitsch and Weissman, 2000). Η χρωμοσωμική θέση του γονιδίου pqn-21 με
όνομα αλληλουχίας C37A2.5 εντοπίζεται στο χρωμόσωμα I, μεταξύ των βάσεων 6779911 και
6773977, ενώ μέσω ανάλυσης των μορίων cDNA (complementary DNA) έχουν ταυτοποιηθεί
δύο ισομορφές του γονιδίου που προκύπτουν από εναλλακτικό μάτισμα. Η ισομορφή C37A2.5a
αντιστοιχεί σε ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης μήκους 2367 bp και περιλαμβάνει 13 εξώνια (Εικ.
5α) τα οποία κωδικοποιούν για μια πρωτεΐνη αποτελούμενη από 788 αμινοξέα, ενώ η ισομορφή
C37A2.5b αντιστοιχεί σε ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης μήκους 2421 bp και περιλαμβάνει 12
εξώνια (Εικ. 5α), τα οποία κωδικοποιούν για μια πρωτεΐνη αποτελούμενη από 806 αμινοξέα.
(http://www.wormbase.org/db/gene/gene?name=WBGene00004111;class=Gene#Reagents)
Η ανάλυση για την αναγνώριση συντηρημένων μοτίβων αμινοξέων με τη χρήση των
προγραμμάτων του Expert Protein Analysis System (ExPASy) proteomics web based server,
προβλέπει την παρουσία των παρακάτω περιοχών στην πρωτεϊνική αλληλουχία του pqn-21: α)
ένα σινιάλο πυρηνικού εντοπισμού [Nuclear Localization Signal (NLS)], β) ένα μοτίβο
δακτυλίου ψευδαργύρου (zinc finger domain), γ) την περιοχή τύπου prion, πλούσια σε
γλουταμίνες (Q-rich prion domain) και δ) μία περιοχή πλούσια σε μεθειονίνες (M-rich domain)
(Εικ. 5β). Το μοτίβο δακτυλίου ψευδαργύρου, μια συντηρημένη περιοχή που συναντάται σε
μεταγραφικούς παράγοντες και σε άλλες ρυθμιστικές πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με το DNA
(Luscombe et al., 2000) καθώς και το σινιάλο πυρηνικού εντοπισμού υποδεικνύουν μια πιθανή
δράση της πρωτεΐνης PQN-21 ως πυρηνικός παράγοντας μεταγραφής.
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Εικόνα 5. Υπολογιστική ανάλυση της νουκλεοτιδικής και αμινοξικής αλληλουχίας του γονιδίου
pqn-21 και έλεγχος της έκφρασής του στα μεταλλαγμένα αλληλόμορφα ok486 και tm0883.
Σχηματική απεικόνιση της κωδικής περιοχής του γονιδίου pqn-21 και των δύο ισομορφών του C37A2.5a
και C37A2.5b, όπου διακρίνονται τα εξώνια που περιλαμβάνει η κάθε ισομορφή (13 και 12 στο σύνολο
αντίστοιχα) και οι θέσεις υβριδοποίησης των εκκινητών (a και b) που χρησιμοποιήθηκαν για την
αντίδραση RT-PCR (α). Οι εκκινητές (a και b) είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε ο καθένας να υβριδοποιείται
ταυτόχρονα σε δυο εξώνια, με σκοπό την εξάλειψη της πιθανότητας πολλαπλασιασμού γενωμικού DNA.
Σχηματική απεικόνιση της πρωτεϊνικής δομής της PQN-21, όπου διακρίνονται οι συντηρημένες περιοχές
nuclear localization signal, zinc finger domain και Q-rich prion domain, καθώς και οι περιοχές που
καλύπτουν οι ελλείψεις στα αλληλόμορφα ok486 και tm0883 (β). Έλεγχος της έκφρασης των
μεταλλαγμένων αλληλομόρφων ok486 και tm0883 μέσω αντίδρασης RT-PCR (γ). Διακρίνεται η διαφορά
στο μέγεθος ανάμεσα στο mRNA που προκύπτει από το γονίδιο pqn-21 του αγρίου τύπου και του
αλληλομόρφου ok486. Τα διπλά μεγέθη που σημειώνονται ανά περίπτωση αντιστοιχούν στις δυο
ισομορφές, ωστόσο λόγω της μικρής διαφοράς βάσεων μεταξύ τους, δεν διακρίνεται διαφορά μεγέθους
κατά την αντίδραση του RT-PCR. Στην αντίδραση ελέγχου έχει χρησιμοποιηθεί ζεύγος εκκινητών που
υβριδοποιείται στο mRNA, το οποίο προκύπτει από το γονίδιο ama-1 (μεγάλη υπομονάδα της RNA
πολυμεράσης ΙΙ).
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Στη συνέχεια της ανάλυσης in silico της PQN-21, αναζητήθηκαν πρωτεΐνες οι οποίες
να φέρουν ομολογία σε επίπεδο αλληλουχίας, με τη χρήση του αλγόριθμου BLASTp. Η
αναζήτηση κατέληξε στην πρωτεΐνη CBR-PQN-21 του νηματώδους Caenorhabditis briggsae
που

κωδικοποιείται

από

το

γονίδιο

με

όνομα

αλληλουχίας

CBG12775

(http://www.wormbase.org/db/gene/gene?name=WBGene00033671;class=Gene), το οποίο δεν
έχει χαρακτηριστεί ακόμα λειτουργικά. Η αντιστοίχιση των δύο αλληλουχιών έδειξε ότι
υπάρχει υψηλή συντήρηση των περιοχών δακτυλίου ψευδαργύρου και τύπου prion, πλούσια σε
γλουταμίνες, μεταξύ των δύο πρωτεϊνών καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος των αμινοξικών
αλληλουχιών (Εικ. 6).

Εικόνα 6. Αντιστοίχιση των πρωτεϊνικών μορίων PQN-21 του C. elegans και CBR–PQN-21 του C.
briggsae. Για την αντιστοίχιση των αμινοξικών αλληλουχιών των δύο μορίων εφαρμόστηκε ο
αλγόριθμος T-coffee (Notredame et al., 2000). Απεικονίζονται οι περιοχές δακτυλίου ψευδαργύρου (
και τύπου prion (

), πλούσια σε γλουταμίνες καθώς και η θέση του κωδικονίου λήξης (

)

) στο

αλληλόμορφο ok486. Διακρίνεται υψηλή συντήρηση σχεδόν σε όλο το μήκος των αμινοξικών
αλληλουχιών.
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Ι.α. Ανάλυση της αλληλουχίας των μεταλλαγμένων αλληλόμορφων του γονιδίου pqn-21
Για τη μελέτη της λειτουργίας της πρωτεΐνης τύπου prion PQN-21 στο C. elegans
χρησιμοποιήθηκαν τα μεταλλαγμένη στελέχη pqn-21(ok486), το οποίο παραχωρήθηκε από το
Caenorhabditis Genetic Consortium (CGC) και pqn-21(tm0883), το οποίο παραχωρήθηκε από
National Bioresource Project for the Nematode (SHIGEN). Και τα δύο στελέχη έφεραν
μεταλλαγές στον γενετικό τόπο του pqn-21.
Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο pqn-21(tm0883) φέρει μια έλλειψη με υπολογιζόμενο
μήκος στις 554bp (http://www.wormbase.org/db/gene/variation?name=tm883;class=Variation),
η οποία επιβεβαιώθηκε και οριοθετήθηκε μέσω αλληλούχησης. Έτσι, βρέθηκε ότι η
συγκεκριμένη έλλειψη εκτείνεται μεταξύ των εσονίων 5 και 7 και περιλαμβάνει τα εξώνια 5 και
6, στην περίπτωση της ισομορφής C37A2.5a και το εξώνιο 5, στην περίπτωση της ισομορφής
C37A2.5b. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τμήμα συντηρημένης περιοχής δακτυλίου
ψευδαργύρου (zinc finger domain) της πρωτεΐνης. Ωστόσο, η ακριβής επιρροή της μεταλλαγής
στο γονιδιακό προϊόν είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς η έλλειψη καταλήγει σε περιοχή
εσωνίου και δεν μπορεί να προβλεφθεί το αποτέλεσμα του ματίσματος.
Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο pqn-21(ok486) φέρει μια έλλειψη με υπολογιζόμενο
μήκος στις 1223bp, η οποία επιβεβαιώθηκε και οριοθετήθηκε μέσω αλληλούχησης
(http://www.wormbase.org/db/gene/variation?name=ok486;class=Variation). Έτσι, βρέθηκε ότι
η συγκεκριμένη έλλειψη εκτείνεται από το εξώνιο 9 έως το εξώνιο 11, στην περίπτωση της
ισομορφής C37A2.5a και από το εξώνιο 8 έως το εξώνιο 10, στην περίπτωση της ισομορφής
C37A2.5b και περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής τύπου prion. Εξαιτίας της έλλειψης αυτής
υπολογίζεται ότι αλλάζει το πλαίσιο ανάγνωσης και προκύπτει πρώιμο κωδικόνιο λήξης. Η
παρουσία πρώιμων κωδικονίων λήξης σε μόρια mRNA (messenger RNA) έχει ως αποτέλεσμα
τη στόχευσή τους προς αποικοδόμηση, μέσω του μονοπατιού της βαθμιαίας αποσύνθεσης των
mRNAs λόγω απουσίας λειτουργικότητας [Nonsense – mediated mRNA decay (NMD)], το
οποίο προστατεύει τους οργανισμούς από το σχηματισμό μεταλλαγμένων επιβλαβών
πρωτεϊνών (Behm-Ansmant and Izaurralde, 2006). Στις περιπτώσεις αυτές η αρχική μεταλλαγή
θεωρείται μηδενική, καθώς δεν ανιχνεύεται πρωτεϊνικό πρϊόν.

72

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
Προκειμένου να εξεταστεί και πειραματικά η επίδραση των συγκεκριμένων
μεταλλαγών, μελετήθηκε η έκφραση των μεταλλαγμένων αλληλομόρφων σε σχέση με αυτήν
του αγρίου τύπου. Για το σκοπό αυτό σχηματίστηκε και πολλαπλασιάστηκε το cDNA που
προκύπτει από το μεταγραφικό προϊόν (mRNA) του εκάστοτε αλληλομόρφου. Από τη
σύγκριση των μεγεθών του συνόλου των σχηματιζόμενων μορίων, προκύπτει ότι το
αλληλόμορφο pqn-21(tm0883), παρά την έλλειψη στη γενωμική περιοχή, δίνει προϊόν
παρόμοιου μήκους σε σχέση με αυτό του αγρίου τύπου, γεγονός που υποδεικνύει ότι το
μάτισμα επηρεάζεται με την προσθήκη περιοχής εσωνίου στο τελικό προϊόν. Το αλληλόμορφο
pqn-21(ok486) δίνει προϊόν μικρότερου μήκους που αντιστοιχεί στην έκταση της αντίστοιχης
έλλειψης, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της επικείμενης αποσταθεροποίησης της
μεταφραστικής διαδικασίας, εξαιτίας της δημιουργίας πρώιμου κωδικονίου λήξης στο mRNA
και της δημιουργίας μηδενικού αλληλομόρφου (Εικ. 5γ).

ΙΙ. Μορφολογική και φαινοτυπική ανάλυση του στελέχους pqn-21(ok486)
Προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της πρωτεΐνης τύπου prion PQN-21 στο
νηματώδη έγιναν φαινοτυπικοί έλεγχοι στη μορφολογία και σε μια σειρά από συμπεριφορές και
λειτουργίες του στελέχους pqn-21(ok486). Οι παρατηρήσεις αυτές δίνουν μια πρώτη εικόνα για
την κατάσταση του στελέχους το οποίο, λόγω της τεχνικής μεταλλαξογένεσης (TMP-UV), είναι
πιθανό να φέρει και άλλες μεταλλαγές εκτός της έλλειψης στο γονίδιο pqn-21. Με την
παραπάνω προσέγγιση γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης πιθανών ανωμαλιών που μπορούν να
επηρεάσουν, δευτερογενώς, άλλους φαινοτύπους και οι οποίες μπορεί οφείλονται στο ευρύτερο
γενετικό υπόβαθρο του στελέχους και όχι απαραίτητα στην υπό μελέτη μεταλλαγή. Έτσι, στην
περίπτωση που παρατηρούνται αδρές φαινοτυπικές ανωμαλίες, οι διαδοχικές διασταυρώσεις με
το στέλεχος του αγρίου τύπου (outcrosses) καθίστανται επιβεβλημένες. Αρχικά, έγιναν απλές
παρατηρήσεις κάτω από το στερεοσκόπιο, όπως είναι το μέγεθος, το σχήμα και μια σειρά από
χαρακτηριστικά της κίνησης του στελέχους pqn-21(ok486), από τις οποίες δεν προέκυψαν
σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα άτομα του αγρίου τύπου.
Παρά το γεγονός της έλλειψης ελαττωματικών φαινοτύπων, πραγματοποιήθηκαν δύο
διαδοχικές διασταυρώσεις του στελέχους pqn-21(ok486) με το στέλεχος του αγρίου τύπου, οι
παρατηρήσεις έγιναν πιο λεπτομερείς και οδήγησαν στην εύρεση μιας ανωμαλίας στη
μορφολογία της γονάδας του C. elegans. Πιο συγκεκριμένα η γονάδα αποτελείται από 2
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βραχίονες οι οποίοι κατά την διάρκεια της ανάπτυξης καθοδηγούνται από το σωματικό κύτταρο
distal tip, μεταναστεύουν απομακρυνόμενοι από τη γενετική σχισμή (vulva), αναδιπλώνονται
προς τη ραχιαία πλευρά του σκουληκιού και επανέρχονται στην περιοχή της γενετικής σχισμής
(Εικ. 7α). Στα ενήλικα στελέχη αγρίου τύπου οι δύο ώριμοι γοναδιακοί βραχίονες διακόπτουν
την μετανάστευση τους όταν τα δύο κύτταρα distal tip συναντώνται στην ραχιαία πλευρά
έναντι της γενετικής σχισμής. Ωστόσο στα στελέχη pqn-21(ok486) οι δύο βραχίονες
ακολουθούν ανώμαλη μετανάστευση με αποτέλεσμα, στα ενήλικα άτομα, τα άκρα τους να
διασταυρώνονται ή να αναδιπλώνουν ακόμα μία φορά προς τη ραχιαία πλευρά (Εικ. 7β).

α

β

Εικόνα 7. Η έλλειψη του γονιδίου pqn-21 προκαλεί μορφολογικές ανωμαλίες στη γονάδα του C.
elegans. Σχηματική απεικόνιση και φωτογραφία μικροσκοπίου διαφορικής συμβολής (DIC)
(http://www.wormatlas.org) της γονάδας του ενήλικου ατόμου αγρίου τύπου, όπου διακρίνεται η
μορφολογία των δύο γονιδιακών βραχιόνων (α). Φωτογραφίες μικροσκοπίου διαφορικής συμβολής
(DIC) της γονάδας του ενήλικου ατόμου του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486), όπου διακρίνεται
η ανώμαλη μορφολογία κατά τη μετανάστευση των δύο γονιδιακών βραχιόνων (β).

Η ανωμαλία στην μορφολογία της γονάδας είναι πιθανόν να συνοδεύεται και από
λειτουργικές ανωμαλίες του συγκεκριμένου οργάνου. Για αυτόν τον σκοπό μελετήθηκαν τρεις
μετρήσιμοι δείκτες της λειτουργικότητας της γονάδας: α) η εναπόθεση αυγών για ένα μεγάλο
χρονικό δάστημα και σε δύο διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες (Εικ. 8α και 8β), β) η
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παραγωγή αυγών σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο (Εικ. 8γ) και γ) ο αριθμός των
εκκολαπτόμενων αυγών, που αποτελεί μέτρο γονιμότητας (Εικ. 8δ). Και στις τρεις παραπάνω
μετρήσεις οι δείκτες λειτουργικότητας της γονάδας του στελέχους pqn-21(ok486) εμφανίζονται
μειωμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους του στελέχους του αγρίου τύπου. Οι παραπάνω
παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το γονιδίου pqn-21 συμβάλλει στην ανάπτυξη και
λειτουργία της γονάδας του C. elegans.

α

β
450
400

N2
pqn-21(ok486)

350
300
250
200
150
100
50
0
10

20

30

40

50

60

70

80

Μέσος όρος αυγών/6 σκουλήκια

Μέσος όρος αυγών/5 σκουλήκια

Εναπόθεση αυγών (25oC)

Εναπόθεσηαυγών(20o C)

350
300

N2
pqn-21(ok486)

250
200
150
100
50
0
10

90 100

20

30

χρόνος (hrs)

Παραγωγή αυγών
(45 hrs post L4 larvae stage)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

N2

pqn-21(ok486)

δ
Μέσος όρος (%)
εκκολαπτώμενων αυγών

Μέσος όρος αυγών/
30 σκουλήκια

γ

40

50

60

70

80

χρόνος (hrs)

Γονιμότητα
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

N2

pqn-21(ok486)

Εικόνα 8. Η έλλειψη του γονιδίου pqn-21 προκαλεί δυσλειτουργεία της γονάδα του C. elegans. Το
μεταλλαγμένο στέλεχος pqn-21(ok486) εμφανίζει μειωμένη εναπόθεση αυγών σε δύο διαφορετικές
θερμοκρασίες καλλιέργειας, 20οC (α) και 25οC (β), σε σχέση με το στέλεχος αγρίου τύπου Ν2, καθώς
επίσης και μειωμένη παραγωγικότητα αυγών σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο (γ) και γονιμότητα
(δ) (**: P<0.01, unpaired t-test).
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ΙΙ.α. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 συμμετέχει σε μια συνδυαστική (associative) μορφή
μνήμης και μάθησης που εμπλέκει χημικά ερεθίσματα
Με βάση τα βιβλιογραφικά στοιχεία που εμπλέκουν πρωτεΐνες τύπου prion σε
διεργασίες μνήμης και μάθησης σε διάφορους οργανισμούς (Berr et al., 1998; Coitinho et al.,
2007; Croes et al., 2003; Manson et al., 1995; Nishida et al., 1997; Papassotiropoulos et al.,
2005), αποφασίστηκε ο έλεγχος της πρωτεΐνης PQN-21 για συμμετοχή της σε ανάλογες
νευρικές διεργασίες στο C. elegans. Αρχικά το στέλεχος pqn-21(ok486) δοκιμάστηκε σε μια
πειραματική διαδικασία που ελέγχει την ικανότητα δημιουργίας και εκδήλωσης μιας
συνδυαστικής μορφής μνήμης και μάθησης και συγκεκριμένα μιας παραλλαγής του classical
conditioning, η οποία συνδυάζει την παρουσίας της ελκτικής υδατοδιαλυτής ουσίας NaCl με
την απουσία τροφής (Saeki et al., 2001). Η εμπειρία αυτή, στην περίπτωση στελεχών αγρίου
τύπου, έχει ως συνέπεια τη δραματική μείωση του χημειοτακτισμού έναντι του NaCl, καθώς η
μέχρι πρότινος ελκτική ουσία μετατρέπεται σε απωθητική, εφόσον έχει συσχετιστεί με την
έλλειψη τροφής.
Αρχικά ελέγχθηκε η ικανότητα του στελέχους pqn-21(ok486) να αντιλαμβάνεται και να
προσεγγίζει την ελκτική ουσία NaCl, η οποία γίνεται αισθητή από το ζεύγος νευρώνων amphid
ASE, μέσω χημειοτακτισμού, χωρίς προγενέστερες εμπειρίες σχετιζόμενες με την ουσία αυτή
(naive conditions) και βρέθηκε ότι είναι αντίστοιχη με την ικανότητα χημειοτακτισμού του
στελέχους αγρίου τύπου (Εικ. 9). Επομένως η πρωτεΐνη PQN-21 δεν συμμετέχει στη διαδικασία
αντίληψης χημικού ερεθίσματος του NaCl. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την περαιτέρω μελέτη
της ικανότητάς του στελέχους pqn-21(ok486) να εκδηλώνει μνήμη και μάθηση, καθώς για να
συμβεί αυτό προαπαιτείται η ικανότητα αντίληψης του συσχετιζόμενου ερεθίσματος. Στη
συνέχεια εξετάστηκε η ικανότητα συσχετισμού των χημικού ερεθίσματος του NaCl με την
έλλειψη τροφής. Έπειτα από την εμπειρία αυτή, τα στελέχη αγρίου τύπου εμφανίζουν δραστική
μείωση στον χημειοτακτισμό τους έναντι στο NaCl, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ικανότητα
εκμάθησης και ανάκλησης του συσχετισμού των δύο ερεθισμάτων. Αντιθέτως το στέλεχος
pqn-21(ok486) έχει εμφανή αδυναμία να εκδηλώσει ανάλογη πλαστικότητα στη συμπεριφορά
του, καθώς ο χημειοτακτισμός του παραμένει σε υψηλά επίπεδα (Εικ. 9).
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Εικόνα 9. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 ελέγχει τη διαδικασία της συνδυαστικής (associative)
μνήμης και μάθησης που σχετίζεται με το χημικό ερέθισμα του NaCl. Η ικανότητα χημειοτακτισμού
έναντι της ελκτικής υδατοδιαλυτής ένωσης του NaCl δεν επηρεάζεται από τη μεταλλαγή του γονιδίου
pqn-21, καθώς ανεκπαίδευτα (naive) άτομα του αγρίου τύπου N2 (άσπρη στήλη-naive) και του
μεταλλαγμένου

στελέχους

pqn-21(ok486)

(μαύρη

στήλη-naive)

εμφανίζουν

υψηλό

δείκτη

χημειοτακτισμού. Η διαδικασία του conditioning (συσχετισμός του NaCl με την απουσία τροφής) οδηγεί
σε μείωση του δείκτη χημειοτακτισμού για τα άτομα του αγρίου τύπου (άσπρη στήλη-conditioned), αλλά
όχι για τα άτομα του στελέχους pqn-21(ok486) (μαύρη στήλη-conditioned). Κάθε στήλη αναπαριστά το
μέσο όρο των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου
500 άτομα από κάθε στέλεχος (**: P<0.01, unpaired t-test).

ΙΙ.β. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 συμμετέχει σε μια μη συνδυαστική (non associative)
μορφή μνήμης και μάθησης που εμπλέκει οσφρητικά ερεθίσματα
Ο ελαττωματικός φαινότυπος που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της συνδυαστικής
μνήμης και μάθησης μπορεί να περιορίζεται στη συγκεκριμένη συμπεριφορά ή να οφείλεται
στη ελαττωματική λειτουργία των νευρώνων, που είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση και την
περαιτέρω επεξεργασία του ερεθίσματος των χημικών ερεθισμάτων που εξετάστηκαν. Για να
διαπιστωθεί αν ο ελαττωματικός φαινότυπος της μνήμης και μάθησης είναι γενικευμένος και η
αν πρωτεΐνη PQN-21 εμπλέκεται και σε άλλα παραδείγματα νευρωνικής πλαστικότητας, το
στέλεχος pqn-21(ok486) εξετάστηκε στην δημιουργία και εκδήλωση του οσφρητικού
adaptation (Colbert et al., 1997). Η συμπεριφορά αυτή ανήκει στην κατηγορία των μη
συνδυαστικών μορφών μνήμης και μάθησης και προϋποθέτει την ενεργοποίηση νευρώνων, για
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την αίσθηση και επεξεργασία των οσφρητικών-πτητικών ερεθισμάτων, οι οποίοι είναι
διαφορετικοί από τους νευρώνες που αντιλαμβάνονται τις υδατοδιαλυτές ουσίες. Κατά την
εκδήλωση του οσφρητικού adaptation, ο οργανισμός, εφόσον έχει εκτεθεί για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα σε ισχυρή δόση μιας ελκτικής πτητικής ουσίας, παρουσιάζει μείωση της
πρωτογενούς απόκρισης έναντι της ουσίας αυτής. Για τον έλεγχο της συμπεριφοράς αυτής
επιλέχθηκε ως οσφρητικό ερέθισμα η πτητική ουσία ισοαμυλική αλκοόλη, η οποία γίνεται
αισθητή από το ζεύγος νευρώνων amphid AWC. Κατά αντίστοιχο τρόπο, βρέθηκε ότι το
στέλεχος pqn-21(ok486), ενώ εμφανίζει φυσιολογικό χημειοτακτισμό έναντι της ισοαμυλικής
αλκοόλης, αδυνατεί να εκδηλώσει adaptation ως προς τη συγκεκριμένη ουσία (Εικ. 10α).
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Εικόνα 10. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 ελέγχει τη διαδικασία του οσφρητικού adaptation, της
μη συνδυαστικής (non associative) μορφής μνήμης και μάθησης, που σχετίζεται με το χημικό
ερέθισμα της ισοαμυλικής αλκοόλης. Η ικανότητα χημειοτακτισμού έναντι της ελκτικής πτητικής
ένωσης της ισοαμυλικής αλκοόλης δεν επηρεάζεται από τη μεταλλαγή του γονιδίου pqn-21, καθώς
ανεκπαίδευτα (naive) άτομα του αγρίου τύπου N2 (άσπρη στήλη-naive) και του μεταλλαγμένου
στελέχους pqn-21(ok486) (μαύρη στήλη-naive) εμφανίζουν υψηλό δείκτη χημειοτακτισμού. Η
διαδικασία του adaptation (έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση ισοαμυλικής αλκοόλης) οδηγεί σε μείωση του
δείκτη χημειοτακτισμού για τα άτομα του αγρίου τύπου (άσπρη στήλη-conditioned), αλλά όχι για τα
άτομα του στελέχους pqn-21(ok486) (μαύρη στήλη-conditioned). Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο όρο
των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. (α). Το διαγονιδιακό στέλεχος pqn-21(ok486) το
οποίο εκφράζει το γονίδιο pqn-21 του αγρίου τύπου, εκδηλώνει φυσιολογικό χημειοτακτισμό έπειτα από
τη διαδικασία του adaptation (ριγέ στήλη) (β). Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο όρο των τιμών από
τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500 άτομα από κάθε
στέλεχος (***: P<0.001, R=rescue **: P<0.01, unpaired t-test).
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Για να επιβεβαιωθεί περαιτέρω η παρατήρηση ότι ο ελαττωματικός φαινότυπος στη
συμπεριφορά του adaptation οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη μεταλλαγή του γονιδίου
pqn-21, το στέλεχος pqn-21(ok486) μετασχηματίστηκε με το γονίδιο του αγρίου τύπου και τα
νέα διαγονιδιακά στελέχη που προέκυψαν εκδηλώνουν πλέον adaptation στα επίπεδα των
στελεχών του αγρίου τύπου (Εικ. 10β). Η διάσωση του ελαττωματικού φαινοτύπου της μνήμης
και μάθησης επιβεβαιώνει και την υπόθεση ότι η μεταλλαγή pqn-21(ok486) προκαλεί ολική ή
μερική απώλεια λειτουργίας της πρωτεΐνης PQN-21.

ΙΙΙ. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 εντοπίζεται σε ποικίλους ιστούς του C. elegans
Για την κατανόηση του μηχανισμού με τους οποίους η πρωτεΐνη PQN-21 ελέγχει τις
λειτουργίες της γονάδας και τις συμπεριφορές της μνήμης και μάθησης έγινε χαρακτηρισμός
του προτύπου έκφρασής της. Για το σκοπό αυτό, η φθορίζουσα πρωτεΐνη-δείκτης GFP
εκφράστηκε υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου pqn-21 και δημιουργήθηκε η
διαγονιδιακή σειρά N2Ex[ppqn-21GFP]. Ο εντοπισμός του φθορισμού στα συγκεκριμένα άτομα,
που συμπίπτει με την μεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου pqn-21, υπέδειξε ένα
γενικευμένο κυτταρικό πρότυπο έκφρασης του συγκεκριμένου γονιδίου, αρχικά, στο στάδιο του
αυγού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και σε προχωρημένα στάδια νύμφης, το εύρος
της κυτταρικής έκφρασης μειώνεται, για να περιοριστεί στο στάδιο του ενήλικου ατόμου σε
συγκεκριμένους ιστούς και κύτταρα όπως είναι η υποδερμίδα, η γενετική σχισμή (vulva), το
κύτταρο σχήματος ‘Η’, canal, που αποτελεί το απεκκριτικό όργανο C. elegans, καθώς και σε
νευρώνες. Η ανάλυση της έκφρασης έγινε με βάση τη θέση και το σχήμα των κυττάρων, με τη
βοήθεια του εγχειριδίου Wormatlas (http://www.wormatlas.org/).
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Εικόνα 11. Ανάλυση του κυτταρικού προτύπου έκφρασης του γονιδίου pqn-21. Ο εντοπισμός της
φθορίζουσας πρωτεΐνης–δείκτη GFP αποκαλύπτει έκφραση του γονιδίου pqn-21 από το αναπτυξιακό
στάδιο του αυγού (α) έως το ενήλικο άτομο (β) και σε ιστούς όπως είναι η υποδερμίδα (γ, δ), η γενετική
σχισμή (ε) και το απεκκριτικό κύτταρο canal (β, βέλη).

ΙΙΙ.α. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 εντοπίζεται σε νευρώνες του C. elegans
Στην διαγονιδιακή σειρά N2Ex[ppqn-21GFP] παρατηρήθηκε επίσης έκφραση της GFP σε
νευρικά κύτταρα, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με βάση το σχήμα τους και την τοπολογία των
νευραξόνων. Συγκεκριμένα, έκφραση της GFP παρατηρήθηκε σε δύο τύπους κινητικών
νευρώνων του φάρυγγα: α) τον Μ1, το σώμα του οποίου εντοπίζεται στην περιοχή του οπίσθιου
φαρυγγικού βολβού, ενώ ο άξονάς του διατρέχει το φάρυγγα κατά μήκος και καταλήγει στο
πρόσθιο άκρο του και β) το ζεύγος νευρώνων Μ3 (left/right), το σώμα των οποίων εντοπίζεται
στον πρόσθιο φαρυγγικό λοβό και οι οποίοι προωθούν τη χαλάρωση του φαρυγγικού μυός
έπειτα από συστολή του (Εικ. 12α). Επίσης ενεργότητα του υποκινητή του γονιδίου pqn-21
παρατηρήθηκε στους νευρώνες IL2 (Inner Labial) (Εικ. 12β), οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν βάση
της θέσης του σώματός τους, ακριβώς πίσω από τον πρόσθιο φαρυγγικό βολβό, των
νευραξόνων τους, που εκτείνονται μέχρι το πρόσθιο άκρο της μύτης του σκουληκιού και
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προεκβάλλουν τις δενδριτικές τους απολήξεις-τύπου cilia στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς
και με βάση τον συνεντοπισμό της GFP με τη χρωστική ουσία DiI, η οποία προσλαμβάνεται
από τα cilia των IL2, έπειτα από ειδική χημική επεξεργασία (Εικ. 12γ). Οι νευρώνες IL2 δεν
έχουν χαρακτηριστεί ακόμα λειτουργικά, ωστόσο έχουν προταθεί, λόγω της τοπολογίας και
μορφολογίας των δενδριτικών τους απολήξεων–cilia, ως υποψήφιοι αισθητήριοι νευρώνες.
Έκφραση της GFP παρατηρήθηκε και στους αισθητήριους νευρώνες–χημειοϋποδοχείς, στην
ουρά του σκουληκιού, phasmids (PH), οι οποίοι κατά τρόπο αντίστοιχο με τους χημειοαισθητήριους νευρώνες amphid στην μύτη, προεκβάλλουν τις δενδριτικές τους απολήξεις–cilia
στον περιβάλλοντα χώρο (Εικ. 12δ). Φθορισμός επίσης παρατηρήθηκε στους ενδιάμεσους
νευρώνες RIG και RMDD, που εδράζουν στο νευρικό δακτύλιο, η λειτουργία των οποίων δεν
είναι ακόμα γνωστή, καθώς και στο ζεύγος ενδιάμεσων–εντολοδόχων νευρώνων AIY
(left/right), oι οποίοι αποτελούν μετασυναπτικό στόχο των νευρώνων amphid και εκτείνουν
τους άξονές τους από τον οπίσθιο φαρυγγικό βολβό ως την περιοχή του νευρικού δακτυλίου
(Εικ. 12ε).
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Εικόνα 12. Ανάλυση του νευρωνικού προτύπου έκφρασης του γονιδίου pqn-21. Ο εντοπισμός της
φθορίζουσας πρωτεΐνης–δείκτη GFP αποκαλύπτει έκφραση του γονιδίου pqn-21 στους νευρώνες Μ1 και
Μ3 του φάρυγγα (α), στους αισθητήριους νευρώνες IL2 (β), όπως επιβεβαιώνεται και με τον
συνεντοπισμό της GFP με τη χρώση DiI (γ), στους χημειοευαίσθητους νευρώνες phasmid (PH) στην
ουρά (δ), καθώς και στους ενδιάμεσους νευρώνες RIG, RMDD και στο μετασυναπτικό στόχο των
νευρώνων amphid, AIY (ε). H ταυτοποίηση των νευρώνων πραγματοποιήθηκε βάση της μορφολογίας
και τοπολογίας τους, με τη βοήθεια του εγχειριδίου Wormatlas (http://www.wormatlas.org/).
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III.β. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 εντοπίζεται σε αισθητήριους νευρώνες amphid του
C. elegans και στα υποστηρικτικά–γλοιακά τους κύτταρα
Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση κατά τη μελέτη της έκφρασης της GFP στη
διαγονιδιακή σειρά N2Ex[ppqn-21GFP], ήταν ο εντοπισμός του φθορισμού σε κύτταρα του
χημειο-αισθητηρίου οργάνου amphid, νευρικά (νευρώνες amphid) και μη νευρικά (γλοιακά
κύτταρα amphid sheath/socket). Με βάση την τοπολογία των νευρωνικών σωμάτων
(εντοπίζονται έμπροσθεν του οπίσθιου φαρυγγικού βολβού) και των νευραξόνων (εκτείνονται
κατά μήκος της μύτης και προεκβάλλουν cilia στο εξωτερικό περιβάλλον), αναγνωρίστηκαν οι
νευρώνες amphid AWA και AWC (Πίν. 1), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση
πτητικών ουσιών και οι ASI και ADF (Πίν. 1), οι οποίοι έχουν συμμετοχή στην ανίχνευση
υδατοδιαλυτών ουσιών (Εικ. 13α, β, γ και δ). Τα υποστηρικτικά–γλοιακά κύτταρα amphid
socket (ΑΜso) αναγνωρίστηκαν με βάση την χαρακτηριστική τους μορφολογία (διαθέτουν
μικρές σε μήκος δομές, τύπου άξονα, που εκτείνονται από τον πρόσθιο φαρυγγικό βολβό ως τη
μύτη) (Εικ. 13ε), ενώ για την εξακρίβωση της ταυτότητας των γλοιακών κυττάρων amphid
sheath (AMsh) πραγματοποιήθηκε πείραμα συνεντοπισμού του προτύπου έκφρασης της GFP,
υπό τον υποκινητή του γονιδίου pqn-21, με το πρότυπο έκφρασης ενός φθορίζοντα δείκτη για
τη σήμανση των συγκεκριμένων γλοιακών κυττάρων. Συγκεκριμένα στη διαγονιδιακή σειρά
N2Ex[ppqn-21GFP], συνεκφράστηκε η φθορίζουσα πρωτεΐνη DsRed υπό τον έλεγχο του
υποκινητή του γονιδίου vap-1, το οποίο εκφράζεται αποκλειστικά στα γλοιακά κύτταρα amphid
sheath (Εικ. 13ζ). Όσον αφορά στο πρότυπο έκφρασης του γονιδίου pqn-21 στο αισθητήριο
όργανο amphid, είναι η πρώτη περίπτωση στο C. elegans που αναφέρεται συνεντοπισμός μιας
πρωτεΐνης τόσο σε νευρώνες amphid, όσο και στα γλοιακά κύτταρα του ίδιου οργάνου.
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Εικόνα 13. Το γονίδιο pqn-21 εκφράζεται σε νευρώνες και στα γλοιακά κύτταρα του οργάνου
amphid. Ο εντοπισμός της φθορίζουσας πρωτεΐνης–δείκτη GFP αποκαλύπτει έκφραση του γονιδίου pqn21 στους χημειο-ευαίσθητους νευρώνες AWA (α), AWC (β), ASI (γ) και ADF (δ), καθώς και στα
υποστηρικτικά γλοιακά κύτταρα amphid sheath (AMsh) και amphid socket (AMso) (ε). Η έκφραση του
γονιδίου pqn-21 στα κύτταρα amphid sheath (AMsh) επιβεβαιώνεται με το συνεντοπισμό της GFP με τον
δείκτη pvap-1DsRed (merge) (ζ). H ταυτοποίηση των υπολοίπων κυττάρων πραγματοποιήθηκε με βάση τη
μορφολογία και τοπολογία τους, με τη βοήθεια του εγχειριδίου Wormatlas (http://www.wormatlas.org/).

III.γ. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 εντοπίζεται σε υποκυτταρικό επίπεδο στον πυρήνα
των κυττάρων του οργάνου amphid
Ο ρόλος της πρωτεΐνης PQN-21 στα κύτταρα και στις λειτουργίες που ήδη
αναφέρθηκαν διευκρινίζεται περαιτέρω με το χαρακτηρισμό του υποκυτταρικού πρότυπου
έκφρασής της, καθώς ο εντοπισμός της πρωτεΐνης σε συγκεκριμένες υποκυτταρικές περιοχές
παρέχει πληροφορίες για πιθανούς τρόπους δράσης της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η
διαγονιδιακή σειρά που εκφράζει τη χιμαιρική πρωτεΐνη PQN-21::GFP, όπου τα μόρια της GFP
καθοδηγούνται από τα σινιάλα του αμινοτελικού τμήματος PQN-21 της χιμαιρικής πρωτεΐνης
σε συγκεκριμένα διαμερίσματα ή δομές του κυττάρου που αντιστοιχούν στις περιοχές
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εντοπισμού της πρωτεΐνης PQN-21. Μελέτη της έκφρασης της GFP στο όργανο amphid
υπέδειξε υποκυτταρικό εντοπισμό της πρωτεΐνης PQN-21 στον πυρήνα, κάτι που
επιβεβαιώθηκε με πυρηνική χρώση τύπου DAPI, η οποία συμπίπτει τοπικά με το φθορισμό της
GFP (Εικ. 14α και β). Επιπλέον με τη χρήση ενός ακόμα δείκτη για τη σήμανση του
πυρηνίσκου (pPD133.97) που εκφράστηκε στις ίδιες διαγονιδιακές σειρές, περιορίστηκε
περαιτέρω ο εντοπισμός της πρωτεΐνης PQN-21 στον πυρηνόπλασμα, καθώς ο φθορισμός της
GFP δεν συμπίπτει με την έκφραση του συγκεκριμένου υποπυρηνικού δείκτη (Εικ. 14γ και δ).
Ο εντοπισμός της πρωτεΐνης στο πυρηνόπλασμα ενισχύει την υπόθεση της δράσης της
πρωτεΐνης PQN-21 ως παράγοντας μεταγραφής, κάτι που υποστηρίζεται επιπλέον από την
παρουσία του πυρηνικού σινιάλο και του μοτίβου δακτυλίου ψευδαργύρου.
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Εικόνα 14. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 εντοπίζεται στο πυρηνόπλασμα των κυττάρων του
οργάνου amphid. Φωτογραφίες μικροσκοπίου φθορισμού (α) και μικροσκοπίου διαφορικής συμβολής
(DIC) (β) στις οποίες διακρίνεται ο συνεντοπισμός της έκφρασης του χιμαιρικού μορίου PQN-21::GFP
με την πυρηνική χρώση DAPI στο στέλεχος αγρίου τύπου Ν2. Φωτογραφία μικροσκοπίου φθορισμού
μεγαλύτερης μεγέθυνσης (γ) και σύγκριση με το πρότυπο έκφρασης του ειδικού δείκτη του πυρηνίσκου
(δ) εντοπίζουν ειδικότερα και περιορίζουν την έκφραση του μορίου PQN-21::GFP στο πυρηνόπλασμα
του κυττάρων.
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IV. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στη μορφολογία του οργάνου amphid
IV.α. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στη μορφολογία των νευρώνων
amphid
Δεδομένου της έκφρασης της πρωτεΐνης PQN-21 στα κύτταρα του αισθητήριου
οργάνου amphid (νευρώνες και γλοία) και της φαινοτυπικής μελέτης του μεταλλαγμένου
στελέχους pqn-21(ok486), που υποδεικνύει ελαττωματικές συμπεριφορές μνήμης και μάθησης
εξαρτώμενες από χημικά ερεθίσματα, τα οποία γίνονται αντιληπτά και επεξεργάζονται από το
συγκεκριμένο όργανο, αποφασίστηκε η περαιτέρω ανάλυση του ρόλου της πρωτεΐνης PQN-21
στη μορφολογία και λειτουργία του οργάνου amphid.
Αρχικά ερευνήθηκε το ενδεχόμενο της δράσης της πρωτεΐνης PQN-21 στην ανάπτυξη
και στη διαμόρφωση του σχήματος και της τοπολογίας των νευρώνων amphid. Για τον σκοπό
της αποκλειστικής σήμανσης και μελέτης της μορφολογίας των νευρώνων amphid, στο σύνολο
τους, στο στέλεχος pqn-21(ok486), πραγματοποιήθηκε χρώση με τη λιπόφιλη ουσία DiI η οποία
προσλαμβάνεται από τα εκτεθειμένα, στον περιβάλλοντα χώρο, cilia των νευρώνων amphid. Η
παρατήρηση ωστόσο του προτύπου σήμανσης των συγκεκριμένων νευρώνων δεν αποκάλυψε
ανωμαλίες στη μορφολογία και τοπολογία των νευρικών σωμάτων και νευραξόνων, σε
σύγκριση με το πρότυπο χρώσης του στελέχους αγρίου τύπου (Εικ. 15).
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Εικόνα 15. Η έλλειψη του γονιδίου pqn-21 δεν επηρεάζει τη μορφολογία των νευρώνων amphid και
phasmid. Η χρώση DiI αποκαλύπτει τη μορφολογία των νευρώνων amphid (AM) και phasmid (PH) που
προεκβάλλουν τις δενδριτικές τους απολήξεις στο εξωτερικό περιβάλλον. Η μορφολογία των νευρώνων
amphid (AM) (β και δ) και phasmid (PH) (ζ) του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486) δεν
διαφέρουν μορφολογικά από τους αντίστοιχους νευρώνες amphid (AM) (α και γ) και phasmid (PH) (ε)
του στελέχους αγρίου τύπου Ν2.

IV.β. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στη μορφολογία των δενδριτικών
απολήξεων–cilia των νευρώνων amphid
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο οι δενδριτικές απολήξεις–cilia των
νευρώνων amphid είναι οι κατεξοχήν χημειο-αισθητήριες δομές του C. elegans και η
φυσιολογική μορφολογία τους είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του οργάνου
amphid. Τα cilia του κάθε ζεύγους συμμετρικών νευρώνων amphid έχουν χαρακτηριστικό και
ευδιάκριτο σχήμα, με βάση το οποίο μπορούν να αναγνωριστούν. Έτσι η διάχυτη έκφραση της
πρωτεΐνης GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου pqn-21, σε όλο το μήκος των
νευρώνων amphid, επιτρέπει τη μελέτη της μορφολογίας των cilia, συγκεκριμένα στους
νευρώνες όπου εκφράζεται η πρωτεΐνη PQN-21. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η
διαγονιδιακή σειρά pqn-21(ok486)Ex[ppqn-21GFP], η οποία ελέγχθηκε ως προς το πρότυπο
σήμανσης της GFP, στην περιοχή των cilia, σε σχέση με τη διαγονιακή σειρά η οποία έχει
γενετικό υπόβαθρο αγρίου τύπου. Κατά την παρατήρηση, αναγνωρίστηκαν βάση μορφολογίας
τα cilia των νευρώνων amphid AWA, ADF και ΑSI και στις δύο διαγονιδιακές σειρές και
διαπιστώθηκε ότι η μεταλλαγή pqn-21(ok486) δεν επηρεάζει το σχήμα και την θέση των
συγκεκριμένων δενδριτικών απολήξεων (Εικ. 16).
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Εικόνα 16. Η έλλειψη του γονιδίου pqn-21 δεν επηρεάζει τη μορφολογία των δενδιτικών
απολήξεων–cilia των νευρώνων amphid. Οι απολήξεις–cilia των νευρώνων ASI (δ), AFD (ε) και AWA
(ζ) του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486) δεν διαφέρουν μορφολογικά από τα cilia των
αντίστοιχων νευρώνων (α, β και γ) του στελέχους αγρίου τύπου Ν2 (C. elegans Atlas). Τα στελέχη
εκφράζουν το διαγονίδιο ppqn-21GFP. H ταυτοποίηση των νευρώνων πραγματοποιήθηκε με βάση τη
μορφολογία και τοπολογία τους, με τη βοήθεια του εγχειριδίου Wormatlas (http://www.wormatlas.org/).

IV.γ. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στη μορφολογία των γλοιακών
κυττάρων amphid
Η σωστή λειτουργία του αισθητηρίου οργάνου amphid εξασφαλίζεται και με τη
συμβολή των γλοιακών κυττάρων amphid sheath/socket, των οποίων ο ακριβής ρόλος, πέρα
από τη δημιουργία του προστατευτικού καναλιού γύρω από τους νευρώνες amphid, δεν έχει
διευκρινιστεί. Η έκφραση του γονιδίου pqn-21 στα κύτταρα αυτά, σε συνδυασμό με την
έκφραση του σε νευρώνες amphid, οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου των
γλοιακών κυττάρων amphid, μέσω της λειτουργίας της πρωτεΐνης PQN-21.
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Αρχικά μελετήθηκε το ενδεχόμενο να επηρεάζει η πρωτεΐνη PQN-21 την ανάπτυξη και
το τελική μορφή των γλοιακών κυττάρων amphid. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν και σε αυτήν την
περίπτωση οι διαγονιδιακές σειρές N2Ex[ppqn-21GFP] και pqn-21(ok486)Ex[ppqn-21GFP], στις
οποίες αναγνωρίστηκαν, με βάση τη θέση τους, τα κύτταρα amphid sheath/socket. Κατά την
παρατήρηση του διάχυτου προτύπου έκφρασης της GFP στα κύτταρα αυτά, δεν διαπιστώθηκαν
διαφορές στη μορφολογία των γλοιακών κυττάρων μεταξύ των δύο γενετικών υπόβαθρων (Εικ.
17). Συνεπώς το γονίδιο pqn-21 δεν επηρεάζει τη μορφολογία των συγκεκριμένων κυττάρων.
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Εικόνα 17. Η έλλειψη του γονιδίου pqn-21 δεν επηρεάζει τη μορφολογία των γλοιακών κυττάρων.
Η μορφολογία των κυττάρων amphid sheath (AMsh) του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486) (α)
δεν διαφέρουν μορφολογικά από τα αντίστοιχα κύτταρα του στελέχους αγρίου τύπου Ν2 (β). Τα στελέχη
εκφράζουν το διαγονίδιο ppqn-21GFP. H ταυτοποίηση των συγκεκριμένων κυττάρων πραγματοποιήθηκε
με βάση τη μορφολογία και τοπολογία τους, με τη βοήθεια του εγχειριδίου Wormatlas
(http://www.wormatlas.org/).

V. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στις λειτουργίες του οργάνου amphid
V.α. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στις οσφρητικές λειτουργίες των
νευρώνων amphid
Οι μελέτες της μορφολογίας των κυττάρων του αισθητηρίου οργάνου amphid στο
μεταλλαγμένο στέλεχος pqn-21(ok486), δεν αποκάλυψε ανωμαλίες στο σχήμα, στην ανάπτυξη
των αξόνων και στην τοπολογία των νευρικών και γλοιακών κυττάρων, ωστόσο, δεν

88

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
αποκλείεται η εμπλοκή της πρωτεΐνης PQN-21 στις αισθητήριες λειτουργίες του οργάνου
amphid.
Με

τη διερεύνηση του προτύπου έκφρασης της GFP στη διαγονιδιακή σειρά

N2Ex[ppqn-21GFP], διαπιστώθηκε ενεργότητα του υποκινητή του γονιδίου στους νευρώνες
amphid AWA, AWC, ADF και ASI. Οι νευρώνες AWA και AWC είναι υπεύθυνοι για την
αίσθηση οσφρητικών ερεθισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο AWA ανιχνεύει τις ελκτικές πτητικές
ουσίες diacetyl και pyrazine και ρυθμίζει την χημειοτακτική απόκριση έναντι των ουσιών
αυτών, ενώ ο AWC μεσολαβεί για την ελκτική απόκριση του C. elegans έναντι των πτητικών
ουσιών της βενζαλδεΰδης, της ισοαμυλικής αλκοόλης και της βουτανόνης (Πίν. 1).
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η πρωτεΐνη PQN-21 συμμετέχει στους μηχανισμούς αίσθησης
των ερεθισμάτων αυτών και κατ’ επέκταση στη λειτουργία των νευρώνων AWA και AWC,
πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημειοτακτισμού έναντι των ουσιών του diacetyl και της
βενζαλδεΰδης, στο στέλεχος pqn-21(ok486). Οι σχετικές μετρήσεις οδήγησαν στη διαπίστωση
ότι η ικανότητα χημειοτακτισμού του μεταλλαγμένου, ως προς το γονίδιο pqn-21, στελέχους
είναι αντίστοιχη με αυτή του στελέχους αγρίου τύπου (Εικ. 18). Τα παραπάνω πειράματα,
καθώς και ο χημειοτακτισμός αγρίου τύπου που εμφανίζει το στέλεχος pqn-21(ok486) έναντι
της ισοαμυλικής αλκοόλης, κατά τον έλεγχο της συμπεριφοράς του οσφρητικού adaptation,
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πρωτεΐνη PQN-21 δεν επηρεάζει τις αισθητήριες λειτουργίες
των οσφρητικών νευρώνων AWA και AWC.
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Εικόνα 18. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στους μηχανισμούς αίσθησης
πτητικών ουσιών. Η ικανότητα χημειοτακτισμού έναντι των ελκτικών πτητικών ενώσεων βενζαλδεΰδης
(α) και diacetyl (β) δεν επηρεάζεται από τη μεταλλαγή του γονιδίου pqn-21, καθώς άτομα του
μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486) (μαύρες στήλες) εμφανίζουν υψηλά επίπεδα χημειοτακτισμού,
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αντίστοιχα με τα επίπεδα του στελέχους αγρίου τύπου Ν2 (άσπρες στήλες). Κάθε στήλη αναπαριστά το
μέσο όρο των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου
500 άτομα από κάθε στέλεχος.

V.β. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στις λειτουργίες του οργάνου
amphid που ρυθμίζονται από τα γλοιακά κύτταρα
H διερεύνηση του προτύπου κυτταρικής σήμανσης της GFP στη διαγονιδιακή σειρά
N2Ex[ppqn-21GFP] αποκάλυψε έκφραση του γονιδίου pqn-21 στα γλοιακά του οργάνου amphid,
στα κύτταρα amphid sheath/socket. Ο ρόλος τους στη λειτουργία του αισθητηρίου οργάνου
amphid είναι κυρίως υποστηρικτικός, καθώς τα συγκεκριμένα κύτταρα συμμετέχουν στη
διαμόρφωση ενός προστατευτικού καναλιού μέσα από το οποίο οι νευρώνες amphid εκτείνουν
τους νευράξονές τους και προεκβάλλουν τους δενδρίτες τους. Μελέτες, οι οποίες σχολιάστηκαν
σε προηγούμενο κεφάλαιο, υπέδειξαν την έμμεση εμπλοκή των amphid γλοιακών κυττάρων
στην αίσθηση χημικών ερεθισμάτων, καθώς η απαλοιφή τους ή μεταλλαγές γονιδίων που
εκφράζονται σε αυτά έχουν ως συνέπεια τη μείωση της αντίληψης και τον ελαττωματικό
χημειοτακτισμό έναντι ελκτικών ουσιών (Bacaj et al., 2008; Perens and Shaham, 2005).
Ειδικότερα μεταλλαγές στα γονίδια daf-6 και che-14, που εκφράζονται στα κύτταρα amphid
sheath, προκαλούν ελαττωματικό χημειοτακτισμό έναντι υδατοδιαλυτών ουσιών, καθώς η
ανώμαλη μορφολογία των κυττάρων αυτών έχει ως συνέπεια τη φραγή του ανοίγματος του
καναλιού προς το περιβάλλοντα χώρο και την αδυναμία των cilia των αντίστοιχων αισθητηρίων
νευρώνων να ανιχνεύσουν τις ουσίες αυτές (Perens and Shaham, 2005).
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η μηδενική μεταλλαγή (έλλειψη) του γονιδίου pqn-21
οδηγεί σε παρόμοιο φαινότυπο, όσον αφορά στην αντίληψη των υδατοδιαλυτών ουσιών και στη
συμβολή των γλοιακών κυττάρων σε αυτή, πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημειοτακτισμού
έναντι τριών υδατοδιαλυτών χημικών ουσιών NaCl, ΑcNa και NH4Cl στα στελέχη pqn21(ok486) και παράλληλα στα μεταλλαγμένα στελέχη daf-6(e1377) και che-14(ok193) με
ελαττωματικά κύτταρα amphid sheath, ως σημεία αναφοράς. Όπως αναμενόταν, τα στελέχη
daf-6(e1377) και che-14(ok193) εμφανίζουν μειωμένο χημειοτακτισμό έναντι και των τριών
υδατοδιαλυτών ουσιών συγκριτικά με το χημειοτακτισμό του στελέχους αγρίου τύπου.
Αντιθέτως, η ικανότητα χημειοτακτισμού του στελέχους pqn-21(ok486) απέχει πολύ από την
αντίστοιχη των ελαττωματικών, ως προς τα κύτταρα amphid sheath, στελεχών και κυμαίνεται
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στα επίπεδα του στελέχους αγρίου τύπου (Εικ. 19). Τα πειράματα αυτά οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι η έλλειψη του γονιδίου pqn-21 δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα των
γλοιακών κυττάρων amphid sheath, και κατ’ επέκταση του οργάνου amphid, με τρόπο ανάλογο
με αυτόν της κατηγορίας των χαρακτηρισμένων μεταλλαγών τύπου daf-6(e1377) και che14(ok193), που μεταφράζονται σε φαινότυπο ελαττωματικών γλοιακών κυττάρων amphid.
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Εικόνα 19. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 δεν εμπλέκεται στους μηχανισμούς αίσθησης
υδατοδιαλυτών ουσιών. Η ικανότητα χημειοτακτισμού έναντι των ελκτικών υδατοδιαλυτών ενώσεων
NaCl (α), NH4Cl (β) και ΑcNa (γ) δεν επηρεάζεται από τη μεταλλαγή του γονιδίου pqn-21, καθώς
άτομα του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486) (μαύρες στήλες) εμφανίζουν υψηλά επίπεδα
χημειοτακτισμού, αντίστοιχα με τα επίπεδα του στελέχους αγρίου τύπου Ν2 (άσπρες στήλες). Αντιθέτως
τα μεταλλαγμένα στελέχη daf-6(e1377) (ριγέ στήλες) εμφανίζουν, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία,
μειωμένο χημειοτακτισμό έναντι των ίδιων υδατοδιαλυτών ενώσεων. Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο
όρο των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500
άτομα από κάθε στέλεχος (**: P<0.01, ***: P<0.001, unpaired t-test).
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Ταυτόχρονα, αποκλείεται και το ενδεχόμενο της απευθείας εμπλοκής της πρωτεΐνης
PQN-21 στο σύνολο των μηχανισμών αίσθησης υδατοδιαλυτών ελκτικών ουσιών του οργάνου
amphid, αλλά και ειδικότερα στη λειτουργικότητα των νευρώνων amphid ADF και ASI, όπου
εντοπίζεται του πρωτεϊνικό προϊόν του γονιδίου pqn-21-σύμφωνα με το πρότυπο έκφρασης της
GFP στη διαγονιδιακή σειρά N2Ex[ppqn-21GFP]- και οι οποίοι συμμετέχουν στην αντίληψη και
επεξεργασία του χημικού ερεθίσματος του NaCl.

VI. Η έλλειψη της πρωτεΐνης τύπου prion PQN-21 μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης του
C. elegans
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, μεταλλαγμένα στελέχη (osm-3, odr-3)
με μορφολογικά ελαττώματα στις δενδριτικές απολήξεις των νευρώνων amphid, καθώς και
μεταλλαγμένα στελέχη που επηρεάζουν το άνοιγμα του καναλιού του οργάνου amphid προς το
περιβάλλοντα χώρο (daf-6), αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης του C. elegans (Alcedo and
Kenyon, 2004; Apfeld and Kenyon, 1999). Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του προτύπου
έκφρασης του γονιδίου pqn-21, το πρωτεϊνικό προϊόν του εντοπίζεται σε νευρώνες amphid
(AWA, AWC, ADF, ASI), ωστόσο η μελέτη της μορφολογίας των δενδριτικών τους
απολήξεων–cilia δεν αποκάλυψε οποιεσδήποτε εμφανείς ανωμαλίες στην περιοχή αυτή. Επίσης
τα μεταλλαγμένα στελέχη pqn-21(ok486) προσλαμβάνουν τη λιπόφιλη χρωστική DiI και
εκτελούν φυσιολογικό χημειοτακτισμό έναντι υδατοδιαλυτών χημικών ουσιών, γεγονός που
υποδεικνύει πως η διαμόρφωση του καναλιού στην περιοχή που επαφίεται με το εξωτερικό
περιβάλλον και η αντίληψη των συγκεκριμένων ερεθισμάτων δεν επηρεάζονται από την
έλλειψη του γονιδίου pqn-21, σε αντίθεση με τις μεταλλαγές στα γονίδια osm-3, odr-3 και daf6.
Εντούτοις, σε μια τελευταία απόπειρα να χαρακτηριστεί το μεταλλαγμένο στέλεχος
pqn-21(ok486) με βάση γνωστές κατηγορίες μεταλλαγών που σχετίζονται με τη μορφολογία και
τις λειτουργίες του οργάνου amphid, πραγματοποιήθηκε πείραμα γήρανσης κατά το οποίο
παρατηρήθηκε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη του
γονιδίου pqn-21 (Εικ. 20). Ο μετασχηματισμός του στελέχους pqn-21(ok486) με το γονίδιο
αγρίου τύπου επανέφερε το προσδόκιμο επιβίωσης του μεταλλαγμένου στελέχους στα επίπεδα
της επιβίωσης του στελέχους αγρίου τύπου, επιβεβαιώνοντας την αποκλειστική ανάμιξη του
γονιδίου pqn-21 στην εκδήλωση του φαινοτύπου της μειωμένης επιβίωσης, ωστόσο, το
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αποτέλεσμα του συγκεκριμένου πειράματος, έρχεται σε αντίθεση με τον φαινότυπο επιβίωσης
στελεχών με μεταλλαγές στα γονίδια osm-3, odr-3 και daf-6.
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Εικόνα 20. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 ρυθμίζει το προσδόκιμο επιβίωσης του C. elegans. Τα
μεταλλαγμένα στελέχη pqn-21(ok486) (
στελέχη αγρίου τύπου (

) εμφανίζουν μειωμένο προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τα

). Το προσδόκιμο επιβίωσης αγρίου τύπου επανέρχεται στα μεταλλαγμένα

στελέχη τα οποία εχουν μετασχηματιστεί με το γονίδο αγρίου τύπου pqn-21 (

). Κάθε καμπύλη

επιβίωσης αναπαριστά το μέσο όρο από 3 διαφορετικά πειράματα γήρανσης, όπου ελέγχθηκαν περίπου
100 άτομα από κάθε στέλεχος.

Γενικότερα, από τις παρατηρήσεις που έγιναν μέχρι στιγμής, το στέλεχος

pqn-

21(ok486) δεν εμφανίζει κάποιον από τους φαινοτύπους γνωστών, καλά χαρακτηρισμένων,
στελεχών με μεταλλαγές σε γονίδια που εκφράζονται και λειτουργούν σε κύτταρα του
αισθητηρίου οργάνου amphid, όπου εντοπίζεται η πρωτεΐνη PQN-21.
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VII. Το νευρωνικό δίκτυο που ρυθμίζει τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο C.
elegans
VII.α. Οι δενδριτικές απολήξεις-cilia των νευρώνων amphid ρυθμίζουν τις διαδικασίες
μνήμης και μάθησης στο C. elegans
Η πρωτεΐνη PQN-21 εμπλέκεται σε διαδικασίες μνήμης και μάθησης και ένα από τα
ερωτήματα που προκύπτουν αφορά στην ταυτότητα των κυττάρων, μέσω των οποίων η
λειτουργία της συγκεκριμένης πρωτεΐνης ρυθμίζει τις συμπεριφορές αυτές. Όπως αναφέρθηκε
σε προηγούμενο κεφάλαιο, μελέτες έχουν εμπλέξει σε αυτές τις διεργασίες πρωτεΐνες που
εντοπίζονται σε νευρώνες amphid και συμμετέχουν σε μοριακά μονοπάτια σηματοδότησης για
την αίσθηση και επεξεργασία χημικών ερεθισμάτων. Μεταλλαγές των αντίστοιχων γονιδίων
(π.χ. odr-10, osm-9, egl-4) δημιουργούν προβλήματα στην εκδήλωση μορφών συνδυαστικής
και μη συνδυαστικής μνήμης και μάθησης που σχετίζονται με χημικά ερεθίσματα, χωρίς να
επηρεάζουν την αίσθηση και το χημειοτακτισμό έναντι των ουσιών αυτών, κατά τρόπο
αντίστοιχο του γονιδίου pqn-21.
Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην εξέταση των μεταλλαγμένων στελεχών με
μορφολογικές ανωμαλίες στα cilia, για παρόμοιους ελαττωματικούς φαινοτύπους μνήμης και
μάθησης. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν τα στελέχη με μεταλλαγές στα γονίδια osm-3, kap-1, odr-3
και odr-4. Οι μεταλλαγές αυτές επηρεάζουν κατ’ επέκταση και κάποιες από τις αισθητήριες
λειτουργίες των νευρώνων amphid, για το λόγο αυτό τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με την ικανότητα κάθε στελέχους να αισθάνεται υδατοδιαλυτές ή πτητικές ουσίες. Το
μεταλλαγμένο στέλεχος osm-3(p802) ελέγχθηκε στη συμπεριφορά του adaptation έναντι της
πτητικής ισοαμυλικής αλκοόλης, καθώς εμφανίζει ελαττωματικό χημειοτακτισμό έναντι των
υδατοδιαλυτών χημικών ουσιών, το μεταλλαγμένο στέλεχος odr-3(n2150) ελέγχθηκε για τη
συνδυαστική μορφή μνήμης και μάθησης όπου η υδατοδιαλυτή ελκτική χημική ουσία NaCl
συσχετίζεται το απωθητικό ερέθισμα της απουσίας τροφής (παραλλαγή του classical
conditioning), ενώ τα μεταλλαγμένα στελέχη kap-1(ok676) και odr-4(n2144) εξετάστηκαν και
για τις δύο συμπεριφορές, καθώς εμφανίζουν μειωμένο χημειοτακτισμό μόνο ως προς τη
βενζαλδεΰδη (Perkins et al., 1986). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων υπέδειξαν ότι τα γονίδια
osm-3, odr-3 και odr-4 συμμετέχουν στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης (Εικ. 21). Ο
φαινότυπος αυτός μπορεί να συνδέεται, η όχι, με την παρουσία των μορφολογικά
ελαττωματικών cilia που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα μεταλλαγμένα στελέχη. Παρόλα αυτά,
η σύνδεση των συγκεκριμένων γονιδίων με τους μηχανισμούς μνήμης και μάθησης ανοίγει ένα
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νέο κεφάλαιο στη μελέτη των πολύπλοκων αυτών διεργασιών που πιθανόν να εμπλέκει και τις
νευρικές δομές των cilia, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η συμβολή των νευρώνων amphid
στην εκδήλωση συμπεριφορών που βασίζονται στην νευρωνική πλαστικότητα.
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Εικόνα 21. Μεταλλαγμένα στελέχη με μορφολογικές ανωμαλίες στις απολήξεις–cilia των νευρώνων
amphid, επειδυκνύουν ελαττωματικές συμπεριφορές μνήμης και μάθησης. Τα μεταλλαγμένα
στελέχη με ελαττωματικά cilia ελέγχθηκαν για την εκδήλωση συμπεριφορών μνήμης και μάθησης,
ανάλογα με το είδος των ουσιών που μπορούν να αισθάνονται. Έτσι το στέλεχος osm-3(p802) ελέχγθηκε
ως προς την εκδήλωση του οσφρητικού adapatation έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης (έκθεση σε υψηλή
συγκέντρωση της ουσίας), καθώς εμφανίζει φυσιολογικό χημειοτακτισμό έναντι της συγκεκριμένης
ελκτικής πτητικής ουσίας (λευκές στήλες-naive) (α). Το στέλεχος odr-3(n2150) ελέχγθηκε ως προς την
εκδήλωση του conditioning (συσχετισμός του NaCl με την απουσία τροφής), καθώς εμφανίζει
φυσιολογικό χημειοτακτισμό έναντι της ελκτικής υδατοδιαλυτής ουσίας του NaCl (λευκές στήλες-naive)
(β). Τα στελέχη kap-1(ok676) και odr-4(n2144) εξετάστηκαν ως προς τις δύο συμπεριφορές, καθώς
αντιλαμβάνονται και τις δύο ελκτικές ουσίες στα επίπεδα αίσθησης του στελέχους αγρίου τύπου (λευκές
στήλες-naive) (α και β).

Ελαττωματική συμπεριφορά, ως προς την εκδήλωση του οσφρητικού

adapatation, εμφανίζει το στέλεχος osm-3(p802) (μαύρες στήλες–conditioned) (α), ενώ τα στελέχη odr3(n2150) και odr-4(n2144) αδυνατούν να εκδηλώσουν τη χημειοτακτική συμπεριφορά αγρίου τύπου,
έπειτα από τη διαδικασία του conditioning (μαύρες στήλες–conditioned) (β). Κάθε στήλη αναπαριστά το
μέσο όρο των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου
500 άτομα από κάθε στέλεχος (*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001, unpaired t-test).
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VII.β. Τα γλοιακά κύτταρα του οργάνου amphid ρυθμίζουν τις διαδικασίες μνήμης και
μάθησης στο C. elegans
Τα προηγούμενα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το ρόλο του αισθητηρίου οργάνου
amphid στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης μέσω της λειτουργίας των νευρώνων που φέρουν
τις χαρακτηριστικές δενδριτικές απολήξεις–cilia. Tα γλοιακά κύτταρα amphid sheath/socket
είναι απαραίτητα για τη σωστή διαμόρφωση του καναλιού μέσα από το οποίο εκτείνονται οι
νευράξονες και οι δενδριτικές απολήξεις των νευρώνων amphid, ωστόσο, ο ρόλος τους έχει
περιοριστεί σε αυτήν την υποστηρικτική λειτουργία και οι φαινότυποι που εμφανίζουν τα
στελέχη με ελαττωματικά γλοία (αδυναμία πρόσληψης λιπόφιλων χρωστικών ουσιών και
ανίχνευσης υδατοδιαλυτών ουσιών) προκύπτουν από τη μορφολογική ανωμαλία της
συγκεκριμένης δομής (Bacaj et al., 2008; Perens and Shaham, 2005; Tucker et al., 2005).
Ο φαινότυπος της ελαττωματικής μνήμης και μάθησης στελεχών με έλλειψη του
γονιδίου pqn-21, το οποίο εκφράζεται και στα μη νευρικά γλοιακά κύτταρα amphid
sheath/socket, οδήγησε στη εξέταση γνωστών, καλά χαρακτηρισμένων, μεταλλαγμένων
στελεχών με ελαττωματικά γλοιακά κύτταρα. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα στελέχη με
μεταλλαγές στα γονίδια daf-6 και che-14 που εκφράζονται στα κύτταρα amphid sheath (Bacaj
et al., 2008; Perens and Shaham, 2005) και το στέλεχος που φέρει μεταλλαγή στο γονίδιο alr-1,
το οποίο εκφράζεται στα κύτταρα amphid socket (Tucker et al., 2005) (Εικ. 22). Και τα τρία
μεταλλαγμένα στελέχη ελέγχθηκαν για ελαττωματικό φαινότυπο στη συμπεριφορά του
οσφρητικού adaptation, καθώς εμφανίζουν φυσιολογικό χημειοτακτισμό έναντι των πτητικών
ουσιών. Τα πειράματα αποκάλυψαν αδυναμία και των τριών στελεχών να εκδηλώσουν
adaptation έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης, εμπλέκοντας τα γλοιακά κύτταρα στις διεργασίες
μνήμης και μάθησης (Εικ. 22). Η αδυναμία αυτή δεν οφείλεται στην ανώμαλη μορφολογία του
καναλιού amphid, ή στην αδυναμία αίσθησης της ισοαμυλικής αλκόολης,, καθώς οι νευρώνες
amphid που ευθύνονται για την αντίληψη των ερεθισμάτων, κατά το συγκεκριμένο οσφρητικό
adaptation (ΑWA και AWC), δεν επηρεάζονται δομικά (δεν εκτείνουν τις απολήξεις τους μέσα
από το κανάλι) ή λειτουργικά (ο χημειοτακτισμός έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης είναι
αγρίου τύπου) από τα ελαττωματικά γλοιακά κύτταρα. Η παρατήρηση αποκτά ενδιαφέρον,
καθότι, στα γλοιακά κύτταρα του C. elegans δεν έχουν αποδοθεί, μέχρι στιγμής, ελαττωματικοί
φαινότυποι που αφορούν τέτοιου είδους, νευρικές κατά κανόνα, λειτουργίες.
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Εικόνα 22. Μεταλλαγμένα στελέχη με μορφολογικές ανωμαλίες στα γλοιακά κύτταρα amphid
επειδυκνύουν ελαττωματικές συμπεριφορές μνήμης και μάθησης. Τα μεταλλαγμένα στελέχη με
ελαττωματικά γλοιακά κύτταρα ελέγχθηκαν για την εκδήλωση του οσφρητικού adapatation έναντι της
ισοαμυλικής αλκοόλης (έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση της ουσίας), καθώς εμφανίζουν φυσιολογικό
χημειοτακτισμό έναντι της συγκεκριμένης ελκτικής πτητικής ουσίας (λευκές στήλες-naive). Τα στελέχη
αυτά εμφανίζουν ελαττωματικό χημειοτακτισμό έναντι υδατοδιαλυτών ελκτικών ουσιών (ΕΙΣΑΓΩΓΗ
και Εικ. 19). Τα στελέχη με μεταλλαγές στα γονίδια daf-6 και che-14 εμφανίζουν ανωμαλίες στα γλοιακά
κύτταρα amphid sheath, ενώ το στέλεχος με μεταλλαγή στο γονίδιο alr-1 εμφανίζει ανωμαλίες στα
γλοιακά κύτταρα amphid socket. Και τα τρία στελέχη εκδηλώνουν ελαττωματική συμπεριφορά ως προς
το οσφρητικό adapatation, ανάλογη με αυτή του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486) (μαύρες
στήλες–conditioned). Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο όρο των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές
δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500 άτομα από κάθε στέλεχος (***: P<0.001,
unpaired t-test).
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VII.γ. Ο ενδιάμεσος εντολοδόχος νευρώνας του oργάνου amphid, AIY, ρυθμίζει τις
διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο C. elegans
Οι παρατηρήσεις, μέχρι στιγμής, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το αισθητήριο όργανο
amphid, με τη συμβολή τόσο των νευρώνων amphid όσο και των γλοιακών κυττάρων, ρυθμίζει
τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο C. elegans. H πληροφορία η οποία γίνεται αντιληπτή
από το συγκεκριμένο όργανο μέσω των νευρώνων amphid και αφορά, στo σύνολό της, την
αίσθηση χημικών, οσφρητικών και θερμικών ερεθισμάτων, επεξεργάζεται περαιτέρω
προκειμένου να διαμορφωθεί το είδος της απόκρισης στο κάθε ερέθισμα και να δοθεί η εντολή
στους κινητικούς νευρώνες του C. elegans για συντονισμό των μυών και ανάλογη κινητική
συμπεριφορά (απομάκρυνση ή προσέγγιση της πηγής του ερεθίσματος). Οι νευρώνες οι οποίοι
επιτελούν τις ενδιάμεσες λειτουργίες της επεξεργασίας του ερεθίσματος και μετάδοσης του
σήματος είναι οι ενδιάμεσοι ή εντολοδόχοι νευρώνες (interneurons), οι οποίοι κατά κανόνα
αποτελούν τους μετασυναπτικούς στόχους των αισθητηρίων νευρώνων και οι οποίοι με τη
σειρά τους δημιουργούν συναπτικές συνδέσεις, είτε απευθείας είτε με τη μεσολάβηση άλλων
ενδιαμέσων νευρώνων, με τους κινητικούς νευρώνες. Στην περίπτωση του αισθητηρίου
οργάνου amphid, ο ενδιάμεσος νευρώνας AIY δέχεται συναπτικά εισερχόμενα σήματα από
τους νευρώνες amphid, AWC, AFD, ASE, ADF, ASI, ASH (Εικ. 23) εκ των οποίων οι AWC,
ASE, ADF, ASI και ASH είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση πτητικών και υδατοδιαλυτών
ουσιών (Πίν. 1).

AIY

98

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
Εικόνα 23. H εμπλοκή του ενδιάμεσου νευρώνα AIY στα νευρωνικά κυκλώματα που ρυθμίζουν τις
χημειοτακτικές και θερμοτακτικές συμπεριφορές του C. elegans. Σχηματική απεικόνιση των
νευρωνικών κυκλωμάτων στα οποία συμμετέχει ο ενδιάμεσος νευρώνας AIY (Adachi et al., 2008). Τα
τρίγωνα αντιπροσωπεύουν αισθητήριους νευρώνες και τα εξάγωνα ενδιάμεσους νευρώνες. Ο νευρώνας
amphid AWC ανιχνεύει την ισοαμυλική αλκοόλη, ενώ το NaCl ανιχνεύεται κυρίως από τον ASE με τη
συμβολή των ASI, ADF και ASG. Ο AFD είναι υπεύθυνος για την αντίληψη της θερμοκρασίας. Τα βέλη
αντιπροσωπεύουν τις χημικές συνάψεις και και οι γραμμές τύπου

τις χασματικές συνάψεις (gap

junctions). Το πάχος των γραμμών αντιστοιχεί στον αριθμό των συνάψεων μεταξύ των νευρώνων (ισχνές
γραμμές: τρεις ή λιγότερες συνάψεις, έντονες γραμμές: 16 ή περισσότερες συνάψεις, ενδιάμεσου πάχου
γραμμές: 4 με 15 συνάψεις).

Στην προσπάθεια ταυτοποίησης του νευρικού κυκλώματος το οποίο συμβάλλει στην
εκδήλωση των συμπεριφορών μνήμης και μάθησης, σε σχέση με χημικά ερεθίσματα, ελέγχθηκε
η λειτουργία του συγκεκριμένου ενδιάμεσου νευρώνα AIY, μέσω του μεταλλαγμένου
στελέχους ttx-3(mg158). Το γονίδιο ttx-3 κωδικοποιεί για έναν μεταγραφικό παράγοντα που
οδηγεί την έκφραση όλων των γονιδίων–ρυθμιστών της κυτταρικής μοίρας του συγκεκριμένου
νευρώνα. Στελέχη με μεταλλαγές στο γονίδιο ttx-3, όπως το στέλεχος ttx-3(mg158),
παρουσιάζουν μερική απώλεια λειτουργίας του νευρώνα AIY, ενώ η εκτοπική κυτταρική
έκφραση του γονιδίου ttx-3 επάγει την εμφάνιση χαρακτηριστικών τυπικά του νευρώνα AIY
(Altun-Gultekin

et

al.,

2001).

Τα

στελέχη

ttx-3(mg158)

εμφανίζουν

φυσιολογικό

χημειοτακτισμό έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης, ωστόσο η εξέτασή τους στη συμπεριφορά
του οσφρητικού adaptation έδειξε ότι ο πλήρως λειτουργικός ενδιάμεσος νευρώνας AIY είναι
απαραίτητος για την εκδήλωση της συγκεκριμένης μορφής μνήμης και μάθησης (Εικ. 24).
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Εικόνα 24. Μεταλλαγμένο στέλεχος με δυσλειτουργικό ενδιάμεσο νευρώνα AIY επειδυκνύει
ελαττωματικές συμπεριφορές μνήμης και μάθησης. To γονίδιο ttx-3 είναι απαραίτητο για την
επαγωγή των χαρακτηριστικών του νευρώνα AIY και για τη φυσιολογική του λειτουργία. Το
μεταλλαγμένο στέλεχος ttx-3(mg158) ενώ εμφανίζει φυσιολογικό χημειοτακτισμό έναντι της ελκτικής
πτητικής ουσίας της ισοαμυλικής αλκοόλης (μαύρη στήλη–naïve), αδυνατεί να εκδηλώσει τη
συμπεριφορά του οσφρητικού adaptation έναντι της συγκεκριμένης ουσίας (μαύρη στήλη–conditioned)
στα επίπεδα του στελέχους αγρίου τύπου (λευκή στήλη-conditioned). Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο
όρο των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500
άτομα από κάθε στέλεχος (*: P<0.05, unpaired t-test).

VIII. Η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 ρυθμίζει τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης
μέσω της λειτουργίας των γλοιακών κυττάρων amphid
Μελέτες έχουν εμπλέξει τους νευρώνες amphid σε διαδικασίες μνήμης και μάθησης
στο C. elegans, κάτι το οποίο παρατηρήθηκε και με τα πειράματα της παρούσας διατριβής, τα
οποία επιπλέον απέδειξαν ότι οι νευρικές απολήξεις–cilia των νευρώνων amphid, πέρα από τον
αισθητήριο ρόλο τους, είναι απαραίτητα δομικά και λειτουργικά στοιχεία για την ρύθμιση των
συμπεριφορών αυτών από τους νευρώνες amphid. Επιπρόσθετα, αποτελέσματα της παρούσας
διατριβής υπέδειξαν τη συμμετοχή των γλοιακών κυττάρων amphid και του μετασυναπτικού
νευρώνα amphid ΑΙΥ στο νευρικό κύκλωμα (neural circuit) που διαμορφώνει και ρυθμίζει τις
συγκεκριμένες συμπεριφορές.
Σύμφωνα με το κυτταρικό πρότυπο έκφρασης της GFP στην διαγονιδιακή σειρά
N2Ex[ppqn-21GFP], η πρωτεΐνη τύπου prion PQN-21 εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, σε νευρώνες
και στα γλοιακά κύτταρα του αισθητηρίου οργάνου amphid, καθώς και σε ενδιάμεσους
νευρώνες που αποτελούν μετασυναπτικούς στόχους των νευρώνων amphid. Η συμμετοχή της
πρωτεΐνης PQN-21 στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο C. elegans και η ομοφωνία του
νευρωνικού προτύπου έκφρασης της GFP με το νευρικό κύκλωμα που ρυθμίζει τις
συμπεριφορές αυτές, οδηγούν στην προσπάθεια περιορισμού του μεγάλου εύρους προτύπου
κυτταρικού εντοπισμού της PQN-21 και στην αναζήτηση μεμονωμένων κυττάρων, μέσω των
οποίων η λειτουργία της πρωτεΐνης ελέγχει τους μηχανισμούς μνήμης και μάθησης. Για το
σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν απόπειρες διάσωσης του ελαττωματικού φαινοτύπου της
μνήμης και μάθησης, μέσω της κυτταρο-ειδικής έκφρασης του αγρίου τύπου γονιδίου pqn-21
στο μεταλλαγμένο στέλεχος pqn-21(ok486).
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VIII.α. H έκφραση του γονιδίου pqn-21 στους νευρώνες amphid δεν είναι απαραίτητη για
την εκδήλωση των συμπεριφορών μνήμης και μάθησης
Αρχικά επιλέχθηκε η έκφραση του αγρίου τύπου γονιδίου pqn-21, ειδικά, σε νευρώνες
amphid του στέλεχος pqn-21(ok486), του οποίου το γενετικό υπόβαθρο χαρακτηρίζεται από
την έλλειψη του συγκεκριμένου γονιδίου, όπως αποδείχτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Για τη
νευρο-ειδική έκφραση του pqn-21, δημιουργήθηκε η διαγονιδιακή σειρά pqn-21(ok486)Ex[podr3PQN-21::GFP],

όπου η χιμαιρική πρωτεΐνη PQN-21::GFP εκφράζεται υπό τον έλεγχο του

υποκινητή του γονιδίου odr-3, o οποίος είναι ενεργός στους νευρώνες AWA, AWB, AWC,
AFD και ASH του αισθητηρίου οργάνου amphid. Η επιλογή του συγκεκριμένου υποκινητή
έγινε στα πλαίσια της φυσιολογικής κυτταρικής έκφρασης του γονιδίου pqn-21 (AWA, AWC,
AFD, ASI), η οποία συμπίπτει, στην πλειονότητά της, με την αντίστοιχη του odr-3, όσον αφορά
στους νευρώνες amphid. Η σύντηξη της πρωτεΐνης PQN-21 με την GFP, με αποτέλεσμα τον
συνεντοπισμό τους, έγινε για να διαπιστωθεί αρχικά η έκφραση και παρουσία της PQN-21
συγκεκριμένα και αποκλειστικά στους πυρήνες των νευρώνων AWB, AWC, AFD και ASH
(Εικ. 25α). Η έκφραση του γονιδίου pqn-21 στους AWA και AWC, οι οποίοι ελέγχουν την
απόκριση στην ισοαμυλική αλκοόλη, εξασφαλίζει ένα γενετικό υπόβαθρο αγρίου τύπου ειδικά
σε αυτούς τους νευρώνες και για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε έλεγχος της συμπεριφοράς
του οσφρητικού adaptation με τη χρήση της συγκεκριμένης ελκτικής πτητικής ουσίας. Τα
αποτελέσματα του χημειοτακτισμού, μετά τη δοκιμασία του adaptation, έδειξαν ότι ο
εντοπισμός την πρωτεΐνης PQN-21 στους νευρώνες amphid δεν αρκεί για να διασωθεί ο
ελαττωματικός φαινότυπος του οσφρητικού adaptation που παρατηρείται σε έλλειψη της PQN21 (Εικ. 25β).
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Εικόνα 25. Η υπερέκφραση του pqn-21 στους νευρώνες amphid του C. elegans δεν αρκεί για τη
διάσωση του φαινοτύπου της ελαττωματικής μνήμης και μάθησης στα μεταλλαγμένα στελέχη pqn21(ok486). Φωτογραφία μικροσκοπίου φθορισμού, σε συνδυασμό με φίλτρο διαφορικής συμβολής
(DIC), όπου διακρίνεται ο εντοπισμός του φθορίζοντα δείκτη της GFP στους νευρώνες amphid AWA,
AWC, ADF και ASH του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486), κατά την εκτοπική έκφραση του
χιμαιρικού μορίου PQN-21::GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου odr-3 (α). H διαγονιδιακή
σειρά pqn-21(ok486)Ex[podr-3PQN-21::GFP] αδυνατεί να εκδηλώσει φυσιολογική συμπεριφορά
οσφρητικού adaptation έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης (ριγέ στήλη), παρά την έκφραση του γονιδίου
αγρίου τύπου pqn-21 στο γενετικό υπόβαθρο έλλειψής του (β). Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο όρο των
τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500 άτομα από
κάθε στέλεχος (ns: P>0.05, unpaired t-test).

VIII.β. H νευρο-ειδική έκφραση του γονιδίου pqn-21 δεν είναι απαραίτητη για την
εκδήλωση των συμπεριφορών μνήμης και μάθησης
Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, που απέκλειαν την συμμετοχή της πρωτεΐνης
PQN-21 στους μηχανισμούς μνήμης και μάθησης μέσω της λειτουργίας της αποκλειστικά
στους νευρώνες amphid, αποφασίστηκε να διευρυνθεί, κατά ανάλογο τρόπο, ο φαινότυπος που
προκύπτει από την έκφραση του γονιδίου pqn-21 με τη χρήση ενός υποκινητή ο οποίος είναι
ενεργός στο σύνολο σχεδόν των νευρικών κυττάρων του C. elegans. Για αυτό το σκοπό
δημιουργήθηκε η διαγονιδιακή σειρά pqn-21(ok486)Ex[punv-119PQN-21::GFP], στην οποία ο
υποκινητής του γονιδίου unc-119, καθοδηγεί τον εντοπισμό της χιμαιρικής πρωτεΐνης PQN21::GFP, εκτοπικά, στους πυρήνες όλων των νευρικών κυττάρων του C. elegans (Εικ. 26α).
Άτομα της σειράς αυτής ελέγχθηκαν για τη συμπεριφορά του οσφρητικού adaptation
παράλληλα με στελέχη αγρίου τύπου και με μεταλλαγμένα στελέχη pqn-21(ok486), ωστόσο ο
χημειοτακτισμός τους, έπειτα από τη δοκιμασία του adaptation, κυμαίνεται στα επίπεδα του
μεταλλαγμένου στελέχους (Εικ. 26β). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η παρουσία της
πρωτεΐνης PQN-21 σε γενετικό υπόβαθρο έλλειψης του αντίστοιχου γονιδίου, ακόμα και στο
σύνολο των νευρικών κυττάρων του C. elegans, δεν αρκεί για την επαναφορά του
φυσιολογικού φαινοτύπου μνήμης και μάθησης, συνεπώς, η αναζήτησή της ταυτότητας των
κυττάρων μέσω των οποίων επιτελείται η λειτουργία της PQN-21 στις διαδικασίες αυτές θα
πρέπει να στραφεί σε μη νευρικούς ιστούς.
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Εικόνα 26. Η υπερέκφραση του pqn-21 στους νευρώνες του C. elegans δεν αρκεί για τη διάσωση
του φαινοτύπου της ελαττωματικής μνήμης και μάθησης στα μεταλλαγμένα στελέχη pqn21(ok486). Φωτογραφία μικροσκοπίου φθορισμού, σε συνδυασμό με φίλτρο διαφορικής συμβολής (DIC)
όπου διακρίνεται ο εντοπισμός του δείκτη της GFP, στο σύνολο του νευρικού συστήματος του
μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486), κατά την εκτοπική έκφραση του χιμαιρικού μορίου PQN21::GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου unc-119 (α). H διαγονιδιακή σειρά pqn21(ok486)Ex[punc-119PQN-21::GFP] αδυνατεί να εκδηλώσει φυσιολογική συμπεριφορά οσφρητικού
adaptation έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης (ριγέ στήλη), παρά την έκφραση του γονιδίου αγρίου τύπου
pqn-21, στο γενετικό υπόβαθρο έλλειψής του (β). Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο όρο των τιμών από
τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500 άτομα από κάθε
στέλεχος (ns: P>0.05, unpaired t-test).

VIII.γ. H έκφραση του γονιδίου pqn-21 στα γλοιακά κύτταρα amphid επηρεάζει την
εκδήλωση των συμπεριφορών μνήμης και μάθησης
Η ενδιαφέρουσα παρατήρηση, σύμφωνα με την οποία η έκφραση του γονιδίου pqn-21
στους νευρώνες amphid και κατ’ επέκταση σε όλα τα νευρικά κύτταρα του C. elegans δεν είναι
απαραίτητη για την εκδήλωση φαινομένων μνήμης και μάθησης, οδήγησε τη μελέτη κυτταροειδικής διάσωσης του φαινοτύπου της ελαττωματικής μνήμης και μάθησης στην περίπτωση των
γλοιακών κυττάρων. Η γλοία στα θηλαστικά είναι υποστηρικτικός ιστός των νευρικών
κυττάρων, εντούτοις, έχει αποδειχθεί η ενεργή συμμετοχή της στη συναπτική δραστηριότητα
και σε νευρικές λειτουργίες (Haydon, 2001; Perea and Araque, 2005; Perea and Araque, 2007).
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Στο C. elegans, τα γλοιακά κύτταρα του οργάνου amphid δεν εμφανίζουν άλλη λειτουργία
πέραν της διαμόρφωσης του προστατευτικού καναλιού, μέσω του οποίου εκτείνονται οι
νευράξονες και οι δενδριτικές απολήξεις των νευρώνων amphid. Οι φαινότυποι που εμφανίζουν
στελέχη με ελαττωματικά γλοιακά κύτταρα amphid, όπως η αδυναμία πρόληψης λιπόφιλων
χρωστικών και αντίληψης υδατοδιαλυτών ουσιών, οφείλονται αποκλειστικά στη ανώμαλη
μορφολογία του καναλιού και του ανοίγματος του προς τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς οι
νευρώνες που περιβάλλονται από αυτά, αλλά δεν προεκβάλλουν στο εξωτερικό περιβάλλον,
δεν επηρεάζονται μορφολογικά και λειτουργικά (Perens and Shaham, 2005). Ωστόσο, στην
παρούσα διατριβή, τα γλοιακά κύτταρα amphid σχετίστηκαν με τις διαδικασίες μνήμης και
μάθησης, μέσω της εξέτασης της συμπεριφοράς του οσφρητικού adaptation, η οποία μέχρι
πρότινος αποδιδόταν αποκλειστικά στη λειτουργία νευρώνων amphid
Η πρωτεΐνη PQN-21 εντοπίζεται στα συγκεκριμένα γλοιακά κύτταρα amphid sheath
και στα πλαίσια της διάσωσης του ελαττωματικού φαινοτύπου μνήμης και μάθησης,
δημιουργήθηκε η διαγονιδιακή σειρά pqn-21(ok486)Ex[pvap-1PQN-21::GFP], η οποία εκφράζει
τη χιμαιρική πρωτεΐνη PQN-21::GFP αποκλειστικά στα συγκεκριμένα γλοιακά κύτταρα, υπό
τον έλεγχο του κυτταρο-ειδικού υποκινητή του γονιδίου vap-1. Εφόσον διαπιστώθηκε ο
εντοπισμός του χιμαιρικού μορίου στον πυρήνα των κυττάρων amphid sheath (Eικ. 27α),
πραγματοποιήθηκαν πειράματα ελέγχου της συμπεριφοράς του οσφρητικού adaptation έναντι
της ισοαμυλικής αλκοόλης. Από τα πειράματα αυτά προέκυψε ότι η διαγονιδιακή σειρά pqn21(ok486)Ex[pvap-1PQN-21::GFP] όχι μόνο δεν εκδηλώνει οσφρητικό adaptation αγρίου τύπου,
αλλά εμφανίζει έναν ενισχυμένο ελαττωματικό φαινότυπο μνήμης και μάθησης σε επίπεδα
μεγαλύτερα και από τα αντίστοιχα του στελέχους pqn-21(ok486) (Εικ. 27β). Ταυτόχρονα
πραγματοποιήθηκαν και πειράματα χημειοτακτισμού έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης, σε
ανεκπαίδευτες συνθήκες (naïve conditions), όπου τα άτομα δεν είχαν εκτεθεί σε δοκιμασία
adaptation, για να επιβεβαιωθεί ότι ο ενισχυμένος ελαττωματικός φαινότυπος στη διαγονιδιακή
σειρά pqn-21(ok486)Ex[pvap-1PQN-21::GFP] δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε αδυναμία
εκδήλωσης φυσιολογικού χημειοτακτισμού λόγω της έκφρασης του διαγονιδίου pvap-1PQN21::GFP στα μεταλλαγμένα στελέχη pqn-21(ok486) (Εικ. 27β). Παρόλα αυτά, η εμφάνιση του
ενισχυμένου ελαττωματικού φαινοτύπου μνήμης και μάθησης στη διαγονιδιακή σειρά
αποκαλύπτει την εμπλοκή των κυττάρων amphid sheath, μέσω της λειτουργίας της πρωτεΐνης
PQN-21, στην εκδήλωση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς.
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Εικόνα 27. Η υπερέκφραση του pqn-21 στα γλοιακά κύτταρα amphid sheath του C. elegans
ενισχύει τον φαινότυπο της ελαττωματικής μνήμης και μάθησης στα μεταλλαγμένα στελέχη pqn21(ok486). Φωτογραφία μικροσκοπίου φθορισμού, σε συνδυασμό με φίλτρο διαφορικής συμβολής (DIC)
όπου διακρίνεται ο εντοπισμός του δείκτη της GFP στα γλοικά κύτταρα amphid sheath του
μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486), κατά την εκτοπική έκφραση του χιμαιρικού μορίου PQN21::GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου vap-1 (α). H διαγονιδιακή σειρά pqn21(ok486)Ex[pvap-1PQN-21::GFP] αδυνατεί να εκδηλώσει φυσιολογική συμπεριφορά οσφρητικού
adaptation έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης (ριγέ στήλη-conditioned), ενώ επιπλέον εμφανίζει
ενισχυμένο ελαττωματικό φαινότυπο σε σχέση με το μεταλλαγμένο στέλεχος pqn-21(ok486) (μαύρη
στήλη - conditioned) (β). Ο χημειοτακτισμός της διαγονιδιακής σειράς pqn-21(ok486)Ex[pvap-1PQN21::GFP] έναντι της ελκτικής πτητικής ουσίας της ισοαμυλικής αλκοόλης (ριγέ στήλη – naïve)
κυμαίνεται στα επίπεδα χημειοτακτισμού του στελέχους αγρίου τύπου (άσπρη στήλη–naïve). Κάθε στήλη
αναπαριστά το μέσο όρο των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη
ελέγχθηκαν περίπου 500 άτομα από κάθε στέλεχος (*: P<0.05, unpaired t-test, ***: P<0.001, unpaired ttest).
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Μια εξήγηση του συγκεκριμένου αποτελέσματος μπορεί να δοθεί μέσω των συνθηκών
και του τρόπου με τον οποίον δημιουργούνται οι διαγονιδιακές σειρές στο C. elegans. Σύμφωνα
με τα σχετικά πρωτόκολλα, το διαγονίδιο το οποίο εισάγεται υπερεκφράζεται στα κύτταρα κατά
τρόπο ανεξέλεγκτο, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με το διαγονίδιο, να
δημιουργούνται μη επιθυμητές παρενέργειες. Ειδικά για την πρωτεΐνη PQN-21, η οποία
αποτελεί έναν υποψήφιο παράγοντα πρόσδεσης σε DNA και πιθανότατα μέλος ενός συμπλόκου
μεταγραφικής ή άλλου είδους ρύθμισης της γενετικής πληροφορίας, οποιαδήποτε υπερέκφραση
της θα οδηγεί σε πιθανή απορύθμιση του συμπλόκου, με αποτέλεσμα έναν φαινότυπο παρόμοιο
με το φαινότυπο έλλειψης της πρωτεΐνης, κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί σε ανάλογες
περιπτώσεις υπερέκφρασης μεταγραφικών παραγόντων (Sopko et al., 2006).

VIII.δ. H έκφραση του γονιδίου pqn-21 σε κύτταρα μη νευρωνικού τύπου είναι
απαραίτητη την εκδήλωση των συμπεριφορών μνήμης και μάθησης
Για να διαπιστωθεί επομένως ότι η λειτουργία της πρωτεΐνης PQN-21 στα γλοιακά
κύτταρα amphid είναι απαραίτητη για τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης και εφόσον δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί διάσωση του ελαττωματικού φαινοτύπου μέσω της κυτταρο-ειδικής
έκφρασης του γονιδίου σε ένα αντίτυπο (single-copy expression) με τα διαθέσιμα πρωτόκολλα,
δοκιμάστηκε μια έμμεση πειραματική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε
καταστολή της έκφρασης (knock-down) του γονιδίου pqn-21 με την τεχνική της παρεμβολής
RNA [RNA Interference (RNAi)] μέσω τροφής, σε στελέχη αγρίου τύπου. Η παρεμβολή RNA
είναι μία μέθοδος αντίστροφης γενετικής, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη και στοχευμένη
καταστολή της έκφρασης γονιδίων σε διάφορους ιστούς και αναπτυξιακά στάδια του C.
elegans, ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αποδοτική σε νευρικά κύτταρα (Fire et al., 1998;
Tavernarakis et al., 2000). Το συγκεκριμένο μειονέκτημα της τεχνικής του RNAi μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προς όφελος στην περίπτωση του γονιδίου pqn-21, καθώς η εφαρμογή της θα
καταστείλει την έκφραση του γονιδίου σε όλους τους μη νευρικούς ιστούς μεταξύ των οποίων
και τα γλοιακά κύτταρα amphid sheath.
Έπειτα από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του RNAi, τα στελέχη αγρίου τύπου στα
οποία είχε μειωθεί η έκφραση του γονιδίου pqn-21, εξετάστηκαν και βρέθηκαν ελαττωματικά
στην εκδήλωση του οσφρητικού adaptation έναντι της ισοαμυλικής αλκοόλης (Εικ. 28). Το
αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει περαιτέρω την μη εμπλοκή των νευρικών κυττάρων στη ρύθμιση
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της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, μέσω της λειτουργίας της πρωτεΐνης PQN-21, ενώ
παράλληλα ενισχύεται η υπόθεση ότι η πρωτεΐνη PQN-21 συμμετέχει στους μηχανισμούς
μνήμης και μάθησης μέσω της δράσης της στα γλοιακά κύτταρα amphid sheath, τα οποία είναι
προσβάσιμα και ευαίσθητα στην τεχνική του RNAi μέσω τροφής (Bacaj et al., 2008; Fire et al.,
1998). Σύμφωνα με το σχεδιασμό του πειράματος δεν αποκλείεται η εμπλοκή άλλων, μη
νευρικών κυττάρων, στα οποία παρατηρείται έκφραση του γονιδίου pqn-21 (υποδερμίδα,
γενετική σχισμή, απεκκριτικό κύτταρο canal) στη λειτουργία της αντίστοιχης πρωτεΐνης στις
διαδικασίες μνήμης και μάθησης, ωστόσο, τα γλοιακά κύτταρα είναι ο μόνος τύπος μη
νευρικών κυττάρων που θα μπορούσαν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, να επηρεάσουν ή και να
εκτελέσουν νευρωνικές λειτουργίες (Haydon, 2001; Perea and Araque, 2005; Perea and Araque,
2007).
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Εικόνα 28. Η καταστολή του γονιδίου του pqn-21 με την τεχνική του RNAi οδηγεί σε
ελαττωματική συμπεριφορά μνήμης και μάθησης στο C. elegans. Άτομα στελέχους αγρίου τύπου στα
οποία έχει καταστειλεί το γονίδιο pqn-21 με την τεχνική του RNAi μέσω τροφής (μαύρη στήλη),
αδυνατούν να εκδηλώσουν φυσιολογική συμπεριφορά οσφρητικού adaptation έναντι της ελκτικής
πτητικής ουσίας της ισοαμυλικής αλκοόλης. Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο όρο των τιμών από
τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500 άτομα από κάθε
στέλεχος (**: P<0.01, unpaired t-test).
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Παράλληλα με την καταστολή της έκφρασης του γονιδίου pqn-21στα στελέχη αγρίου
τύπου, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του πρωτοκόλλου του RNAi μέσω τροφής, με στόχο το
ίδιο γονίδιο pqn-21 και στις διαγονιδιακές σειρές pqn-21(ok486)Ex[podr-3PQN-21::GFP] και
pqn-21(ok486)Ex[pvap-1PQN-21::GFP], προκειμένου να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί η
αποδοτικότητα της τεχνικής στους δύο διαφορετικούς τύπου κυττάρων-4 ζεύγη (left/right)
νευρώνων amphid (AWA, AWC, ADF, ASH) και ένα ζεύγος (left/right) γλοιακών κυττάρων
amphid sheath-στα οποία επάγεται η έκφραση του γονιδίου pqn-21, στην κάθε διαγονιδιακή
σειρά αντίστοιχα (Εικ. 29γ και δ). Η αποδοτικότητα της τεχνικής RNAi μετρήθηκε μέσω της
μείωσης ή της απώλειας του φθορισμού της πρωτεΐνης-δείκτη GFP, στα συγκεκριμένα
κύτταρα, η οποία παράγεται σε σύντηξη με την πρωτεΐνη PQN-21 και καταστολή της έκφρασής
της σηματοδοτεί και την καταστολή της έκφρασης του γονιδίου pqn-21. Όπως αναμενόταν, η
διαγονιδιακή σειρά pqn-21(ok486)Ex[pvap-1PQN-21::GFP] εμφανίζει στατιστικά σημαντικό
ποσοστό κυττάρων στα οποία παρατηρείται απώλεια του φθορισμού της GFP, με αποτέλεσμα η
στόχευση και καταστολή του γονιδίου pqn-21 στα γλοιακά κύτταρα να θεωρείται
ικανοποιητική σε αντίθεση με τη διαγονιδιακή σειρά pqn-21(ok486)Ex[podr-3PQN-21::GFP],
στην οποία ο φθορισμός παρέμεινε στα επίπεδα της μη καταστολής, κάτι το οποίο συμφωνεί με
την αναποτελεσματικότητα του RNAi κατά τη στόχευση γονιδίων σε νευρικά κύτταρα (Εικ. 29
α και β).
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Εικόνα 29. Η καταστολή του γονιδίου του pqn-21 με την τεχνική του RNAi είναι
αποτελεσματική στην περίπτωση των γλοιακών κυττάρων amphid sheath του C. elegans. Άτομα τα
οποία εκφράζουν το χιμαιρικό μόριο PQN-21::GFP, εξετάστηκαν ως προς τον αριθμό των κυττάρων που
εκφράζουν GFP έπειτα από την καταστολή του γονιδίου pqn-21 με την τεχνική του RNAi μέσω τροφής
(μαύρες στήλες) (α και β). Συγκεκριμένα εξετάστηκε η διαγονιδιακή σειρά που εκφράζει το χιμαιρικό
μόριο PQN-21::GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου odr-3, στους νευρώνες amphid AWA,
AWC, ADF και ASH (γ) και η διαγονιδιακή σειρά που εκφράζει το χιμαιρικό μόριο PQN-21::GFP, υπό
τον έλγχο του υποκινητή του γονιδίου vap-1, στα γλοιακά κυτταρα amphid sheath (AMsh) (δ). Μείωση
του αριθμού των κυττάρων που εκφράζουν GFP, ως συνέπεια της καταστολής του γονιδίου pqn-21,
παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση της διαγονιδιακής σειράς που εκφράζει το χιμαιρικό μόριο PQN21::GFP στα γλοιακά κυτταρα amphid sheath (μαύρη στήλη, β). Κάθε στήλη αναπαριστά το μέσο όρο
των τιμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές δοκιμασίες. Σε κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν περίπου 500 άτομα
από κάθε στέλεχος (*: P<0.05, ns: P>0.05, unpaired t-test,).
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Ι. O ρόλος της πρωτεΐνης τύπου prion PQN-21 στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο
C. elegans
Στην παρούσα διατριβή έγινε μια προσπάθεια χαρακτηρισμού της πρωτεΐνης PQN-21,
η οποία με βάση την αμινοξική αλληλουχία και το μοτίβο [περιοχή τύπου prion, πλούσια σε
γλουταμίνες (Q-rich prion domain)] τα οποία φέρει (Michelitsch and Weissman, 2000),
κατατάσσεται στην κατηγορία των πρωτεϊνών τύπου prion. Περαιτέρω ανάλυση in silico της
αμινοξικής της αλληλουχίας αποκάλυψαν την παρουσία ενός σινιάλου πυρηνικού εντοπισμού
[Nuclear Localization Signal (NLS)] και ενός μοτίβου δακτυλίου ψευδαργύρου (zinc finger
domain) τα οποία, σε συμφωνία με το υποκυτταρικό πρότυπο έκφρασης (πυρηνικός εντοπισμός
της χιμαιρικής πρωτεΐνης PQN-21::GFP), υποστηρίζουν την υπόθεση δράσης της
συγκεκριμένης πρωτεΐνης ως μεταγραφικός ή άλλου είδους παράγοντας ρύθμισης του DNA. Η
υπολογιστική ανάλυση σε συνδυασμό με τον έλεγχο έκφρασης του γονιδίου pqn-21 στο
μεταλλαγμένο στέλεχος pqn-21(ok486), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα
μηδενικό αλληλόμορφο, το οποίο και εξετάστηκε για ανώμαλους φαινοτύπους.
Όπως αποδείχτηκε, η έκφραση του γονιδίου pqn-21 είναι απαραίτητη για τη
φυσιολογική εκδήλωση των συμπεριφορών του οσφρητικού adaptation και μιας παραλλαγής
του classical conditioning (Saeki et al., 2001). Οι παρατηρήσεις αυτές εμπλέκουν την
αντίστοιχη πρωτεΐνη στους μηχανισμούς που ελέγχουν τόσο συνδυαστικές, όσο και μη
συνδυαστικές μορφές μνήμης και μάθησης, αποδίδοντάς της έναν διπλό ρόλο σε λειτουργίες
του νευρικού συστήματος του C. elegans. Κάτι ανάλογο έχει διαπιστωθεί για ελάχιστα
πρωτεϊνικά προϊόντα, όπως για τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη calsytenin/alcadein τύπου I, CASY1 (Ikeda et al., 2008), καθώς οι δύο αυτοί τύποι συμπεριφορών μνήμης και μάθησης φαίνεται,
σε γενικές γραμμές, να λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, τουλάχιστον όσον αφορά τους
μοριακούς τους μηχανισμούς (Hobert, 2003). Η έκφραση του γονιδίου pqn-21 στο νευρικό
σύστημα του C. elegans ενισχύει το ρόλο της αντίστοιχης πρωτεΐνης ως νευρωνικό μόριο
μνήμης και μάθησης, ενώ η υποτιθέμενη δράση της ως μεταγραφικός, ή άλλου είδους,
παράγοντας ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων και η κατάταξή της στην ευρύτερη οικογένεια
πρωτεϊνών τύπου prion, συμφωνούν με τον προτεινόμενο ρόλο της.
Σχετικά με το χαρακτήρα ‘prion’ της PQN-21, υπάρχουν βιβλιογραφικά στοιχεία τα
οποία αποδίδουν σε πρωτεΐνες τύπου prion ανάλογους ρόλους σε διεργασίες μνήμης και
μάθησης στα θηλαστικά (Manson et al., 1995; Nishida et al., 1997; Papassotiropoulos et al.,
2005), ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του παράγοντα πολυαδενυλίωσης CPEB της
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Aplysia californica (Si et al., 2003), ο οποίος εμφανίζει χαρακτηριστικά τύπου prion και
επηρεάζει την έκφραση γονιδίων μέσω της μεταφραστικής ενεργοποίησης των σιωπηλών
mRNAs στους νευρώνες που ευθύνονται για τη δημιουργία του φαινόμενου Long-Term
Facilitation (LTF). H περιοχή τύπου prion της πρωτεΐνης ApCPEB είναι καθοριστική για τη
σταθεροποίηση του παράγοντα στην ενεργή του κατάσταση, για τη ρύθμιση της έκφρασης των
mRNA στόχων του και τη δημιουργία μνήμης μακράς διαρκείας (Miniaci et al., 2008).
Αντιστοίχως, οι περιοχές τύπου prion του μεταγραφικού παράγοντα Ure2 και του
μεταφραστικού παράγοντα Sup35, στη ζύμη, ρυθμίζουν τους εναλλακτικούς χαρακτήρες των
συγκεκριμένων πρωτεϊνών, που αντιστοιχούν στις ενεργές και μη ενεργές τους καταστάσεις
(Wickner et al., 2004). Κατά ανάλογο τρόπο, η πρωτεΐνη PQN-21, ως υποψήφιος μεταγραφικός
παράγοντας αναμένεται να εναλλάσσεται μεταξύ δύο τουλάχιστον στερεομορφών οι οποίες
αντιστοιχούν στην ενεργή και μη ενεργή κατάσταση του παράγοντα, ενώ κάποια από τις δύο–
αν όχι και οι δύο-καταστάσεις του πιθανότατα συμβάλλουν στη ρύθμιση των διαδικασιών
μνήμης και μάθησης στο C. elegans, μέσω της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης.
Ο μορφολογικός έλεγχος του μεταλλαγμένου στελέχους pqn-21(ok486), υπέδειξε
ελαττωματική μορφολογία γονάδας, που πιθανότατα προέρχεται από αδυναμία φυσιολογικής
μετανάστευσης των γονιδιακών άκρων και η οποία συνοδεύεται και από λειτουργικές
ανωμαλίες, όπως είναι η μειωμένη παραγωγή και εναπόθεση αυγών και η περιορισμένη
γονιμότητα. Ο φαινότυπος αυτός είναι πιθανόν να σχετίζεται με την έκφραση του γονιδίου pqn21 στη γενετική σχισμή (vulva) όπως αποκαλύπτεται από το σχετικό κυτταρικό πρότυπο
έκφρασης. Αρχικά, ο συγκεκριμένος φαινότυπος φαίνεται να μην συνδέεται με τις
ελαττωματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη μνήμη και μάθηση, εντούτοις, καθώς
υπάρχουν μελέτες που εμπλέκουν κοινά μοριακά μονοπάτια στη μετανάστευση γονάδας και
στη μετανάστευση νευραξόνων (Drabikowski et al., 2005),ωστόσο, ελέγχθηκε στη
διαγονιδιακή σειρά pqn-21(ok486)Ex[ppqn-21GFP], παράλληλα με τις παρατηρήσεις που ήδη
περιγράφηκαν, η μορφολογία και τοπολογία των νευρώνων στους οποίους εκφράζεται η
πρωτεΐνη PQN-21. Καθότι δεν διαπιστώθηκε κάποια μορφολογική ανωμαλία που να οφείλεται
σε ελαττωματική μετανάστευση ή καθοδήγηση νευραξόνων, υποθέτουμε ότι η πρωτεΐνη PQN21 δεν συμμετέχει σε κάποιο από τα κοινά μονοπάτια μεταναστευτικής ρύθμισης και ότι
επηρεάζει τη λειτουργία των ιστών αυτών μέσω της ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων που
δρουν μεμονωμένα σε κάθε ιστό. Ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διερεύνηση του
ρόλου του γονιδίου pqn-21 στη διαμόρφωση και λειτουργία της γονάδας του C. elegans, καθ’
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ότι σκοπός της παρούσας εργασίας ήτανε η μελέτη των διεργασιών μνήμης και μάθησης και η
εμπλοκή της πρωτεΐνης PQN-21 στους αντίστοιχους μηχανισμούς.
Η εμπλοκή της πρωτεΐνης PQN-21 στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο C.
elegans, δεν προσθέτει από μόνη της κάποιο στοιχείο για την αποσαφήνιση των αντίστοιχων
μηχανισμών, καθώς η λίστα με τα γονίδια που ρυθμίζουν τις διαδικασίες αυτές είναι μεγάλη, η
δράση τους ποικίλει, και οι αποδεδειγμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, προκειμένου να
χαρακτηριστεί κάποιο μοριακό μονοπάτι σηματοδότησης, είναι ελάχιστες. Εντούτοις, η
έκφραση της πρωτεΐνης PQN-21 στο αισθητήριο όργανο amphid του C. elegans, το οποίο έχει
ήδη εμπλακεί στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης, καθώς τα περισσότερα μόρια ‘μνήμης και
μάθησης’ που έχουν ταυτοποιηθεί εντοπίζονται σε νευρώνες amphid, ενισχύει το ρόλο του
συγκεκριμένου οργάνου στις διαδικασίες αυτές και θέτει ένα κυτταρικό πρότυπο δράσης της
πρωτεΐνης PQN-21 για τη συμμετοχή της στις ίδιες διαδικασίες.
Το αισθητήριο όργανο amphid του C. elegans έχει μελετηθεί εκτενώς εξαιτίας της
αξιοσημείωτης πλαστικότητας που επιδεικνύει σε συμπεριφορές που σχετίζονται με την
αντίληψη και επεξεργασία χημικών και θερμικών ερεθισμάτων. Μέσω του λειτουργικού
χαρακτηρισμού αρκετών γονιδίων που εκφράζονται στους αισθητήριους νευρώνες αλλά και
στα γλοιακά κύτταρα amphid, αλλά και μέσω της μεθόδου απαλοιφής των κυττάρων αυτών,
έχουν αποδοθεί επιπλέον ρόλοι στο συγκεκριμένο όργανο, όπως η ρύθμιση του προσδόκιμου
επιβίωσης του C. elegans και των διεργασιών μνήμης και μάθησης. Παράλληλα, στελέχη που
φέρουν μεταλλαγές σε γονίδια, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία ή την ανώμαλη μορφολογία
του οργάνου amphid, έχουν εξεταστεί και κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το φαινότυπο που
φέρουν. Για παράδειγμα, κατηγορίες τέτοιων ελαττωματικών φαινοτύπων είναι η αδυναμία
πρόσληψης λιπόφιλων χρωστικών από τους νευρώνες amphid, οι ανώμαλες δομές των
δενδριτικών απολήξεων–cilia των νευρώνων amphid, η ανώμαλη μορφολογία των γλοιακών
κυττάρων amphid sheath/socket και η αδυναμία αίσθησης πτητικών και/ή υδατοδιαλυτών
ουσιών.
Η έκφραση του γονιδίου pqn-21 και στους δύο τύπους κυττάρων (νευρώνες και γλοία)
του οργάνου amphid, αλλά και στον ενδιάμεσο νευρώνα–μετασυναπτικό στόχο των νευρώνων
amphid ΑIY, οδήγησε στην απόπειρα λειτουργικού χαρακτηρισμού του με βάση τις κατηγορίες
ελαττωματικών φαινοτύπων του οργάνου amphid, που προσδίδουν μεταλλαγές γνωστών, ήδη
χαρακτηρισμένων γονιδίων. Για το σκοπό αυτό, το μεταλλαγμένο στέλεχος pqn-21(ok486)
εξετάστηκε ως προς όλες τις λειτουργίες και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του οργάνου
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amphid, ενώ παράλληλα συγκρίθηκε φαινοτυπικά με στελέχη μεταλλαγμένα ως προς γονίδια με
τα οποία συνεκφράζεται στο συγκεκριμένο ιστό. Η λεπτομερής αυτή ανάλυση κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η πρωτεΐνη PQN-21 δεν επηρεάζει τη μορφολογία ή τις λειτουργίες των
κυττάρων του οργάνου amphid και ότι ο μόνος φαινότυπος ο οποίος σχετίζεται με την έλλειψή
της είναι η ελαττωματική συμπεριφορά κατά τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης. Το επόμενο
βήμα είναι να αποδειχθεί πειραματικά αν η πρωτεΐνη PQN-21 εμπλέκεται στους μηχανισμούς
μνήμης και μάθησης μέσω της λειτουργίας του οργάνου amphid.

ΙΙ. Η εμπλοκή των γλοιακών κυττάρων amphid στις διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο
C. elegans
Οι απόπειρες διάσωσης του ελαττωματικού φαινοτύπου του μεταλλαγμένου στελέχους
pqn-21(ok486) ως προς τις διαδικασίες μνήμης και μάθησης, μέσω της κυτταρο-ειδικής
έκφρασης του γονιδίου αγρίου τύπου pqn-21, οδήγησαν στην διαπίστωση ότι η παρουσία της
πρωτεΐνης PQN-21 στα γλοιακά κύτταρα του οργάνου amphid είναι απαραίτητη για την
εκδήλωση των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη μνήμη και μάθηση. Επιπλέον η εμπλοκή
των συγκεκριμένων κυττάρων στις διεργασίες αυτές επιβεβαιώθηκε περαιτέρω, μέσω της
μελέτης γνωστών μεταλλαγμένων στελεχών με ελαττωματικά γλοία, τα οποία εμφανίζουν
αδυναμία να εκδηλώσουν οσφρητικό adaptation κατά τρόπο ανάλογο με το στέλεχος pqn21(ok486).
Η παρατήρηση αυτή προσδίδει στα γλοιακά κύτταρα του C. elegans, ένα νέο ρόλο,
πέρα από την προστασία και στήριξη των νευρικών κυττάρων. Ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι
τα γλοιακά κύτταρα του οργανισμού μπορούν να επηρεάσουν και να ρυθμίσουν νευρικές–κατά
κανόνα–διεργασίες όπως είναι η μνήμη και η μάθηση. Η λειτουργία αυτή των γλοιακών
κυττάρων δεν εξασφαλίζεται με τη φυσιολογική μορφολογία των υποστηρικτικών κυττάρων ή
τη φυσιολογική διαμόρφωση του προστατευτικού καναλιού που περιβάλλει τους νευρώνες
amphid, καθώς τα μεταλλαγμένα στελέχη pqn-21(ok486) δεν εμφανίζουν μορφολογικές
ανωμαλίες στο σύνολο των κυττάρων του οργάνου amphid, αδυναμία πρόσληψης λιπόφιλης
χρωστικής ή ελαττώματα στις αισθητήριες λειτουργίες των νευρώνων. Στην περίπτωση αυτή
αποδεικνύεται ότι ο ρόλος των γλοιακών κυττάρων δεν είναι παθητικός και ότι υπάρχει μια πιο
άμεση αλληλεπίδραση της γλοίας με το νευρικό ιστό.
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Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των διαφόρων τύπων γλοιακών κυττάρων των
θηλαστικών, τα οποία πέρα από τον υποστηρικτικό τους ρόλο, που περιλαμβάνει την
προστασία και θρέψη των νευρώνων και την απομάκρυνση των νευρικών ‘αποβλήτων’, έχουν
ενεργή συμμετοχή σε εγκεφαλικές λειτουργίες. Τα ολιγοδενδροκύτταρα σχηματίζουν το
μεμβρανώδες, πλούσιο σε λιπίδια, στρώμα της μυελίνης, που περιβάλει τους άξονες των
νευρώνων και λειτουργεί ως ηλεκτρικός μονωτής επιταχύνοντας τη διάδοση του δυναμικού
ενεργείας κατά μήκος των νευρικών δομών. Τα αστροκύτταρα επενδύουν με προστατευτικό
στρώμα τις συνάψεις των νευρώνων, εκφράζουν κανάλια ιόντων (ligand–gated και voltage–
dependent channels) και συμβάλλουν στην απομάκρυνση νευροδιαβιβαστών και ιόντων από τις
συναπτικές περιοχές (Porter and McCarthy, 1997). Ωστόσο, η περίπτωση κυρίως των
αστροκυττάρων συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μελέτες έχουν αποκαλύψει
χαρακτηριστικά νευρωνικού τύπου και διεγερτικές ιδιότητες των κυττάρων αυτών (Perea and
Araque, 2005; Perea and Araque, 2007). Πιο συγκεκριμένα τα αστροκύτταρα εκφράζουν
νευρωνικούς υποδοχείς του νευροδιαβιβαστή της ακετυλοχολίνης, nAChRs (neuronal
Achetylocholine Receptors), η ενεργοποίηση των οποίων προκαλεί, κατά σειρά, την αύξηση
των ενδοκυτταρικών επιπέδων των ιόντων Ca2+, την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών από τα
κύτταρα αυτά και τη διέγερση γειτονικών νευρώνων (Sharma and Vijayaraghavan, 2001).
Επιπλέον τα αστροκύτταρα παράγουν εκκρινόμενα μόρια, τις θρομβοροδοψίνες, οι οποίες
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνδεσιμότητα των νευρώνων και στη δημιουργία λειτουργικών
συνάψεων (Christopherson et al., 2005). Κατά συνέπεια, τα γλοιακά αυτά κύτταρα προτάθηκαν
ως ρυθμιστές της συναπτικής λειτουργίας μέσω της ενίσχυσης της ενεργότητας και του αριθμού
των συνάψεων, γεγονότα που διαμορφώνουν την πλαστικότητα του νευρικού συστήματος και
θεμελιώνουν πολύπλοκες νευρωνικές διεργασίες, όπως είναι η μνήμη και η μάθηση (Pfrieger
and Barres, 1997).
Στα γλοιακά κύτταρα του C. elegans δεν έχουν αποδοθεί προς το παρόν αντίστοιχες
ιδότητες, εντούτοις, μελέτες πάνω σε άτομα C. elegans τα οποία έχουν υποστεί απαλοιφή των
γλοιακών κυττάρων amphid έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η παρουσία των
συγκεκριμένων κυττάρων είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική μορφολογία των νευρώνων
amphid και ειδικότερα των δενδριτικών τους απολήξεων–cilia, καθώς και για την αύξηση των
ενδοκυτταρικών επιπέδων ιόντων Ca2+ κατά τη νευρωνική διέγερση (Bacaj et al., 2008).
Επιπλέον η απουσία τους επηρεάζει αισθητήριες νευρωνικές λειτουργίες και συμπεριφορές
όπως είναι η αντίληψη ελκτικών ουσιών και ο χημειοτακτισμός έναντι των ουσιών αυτών
(Bacaj et al., 2008). Σε μια προσπάθεια για να αποσαφηνιστεί η μοριακή βάση των μηχανισμών
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μέσω των οποίων τα γλοιακά κύτταρα επηρεάζουν τη νευρωνική μορφολογία και
δραστηριότητα, απομονώθηκε από καλλιέργειες γλοιακών κυττάρων amphid sheath, mRNA το
οποίο συγκρίθηκε ποιοτικά και ποσοτικά με mRNA προερχόμενο από καλλιέργειες άλλων
εμβρυϊκών κυττάρων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδήγησε στην αναγνώριση 298
μεταγράφων τα οποία εντοπίζονταν, κατά 4 φορές τουλάχιστον, σε μεγαλύτερη αφθονία στον
γλοιακό ιστό. Τα μετάγραφα περιλάμβαναν και τα γονίδια daf-6 και vap-1, των οποίων η
έκφραση στα γλοιακά κύτταρα ήταν ήδη γνωστή (Perens and Shaham, 2005). Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των μεταγράφων (159 από τα 298) προβλέπεται ότι
κωδικοποιεί για διαμεμβρανικές ή εκκρινόμενες πρωτεΐνες οι οποίες ενδεχομένως να
αλληλεπιδρούν με τους γειτονικούς νευρώνες (Bacaj et al., 2008). Οι εκκρινόμενοι παράγοντες
περιλαμβάνουν πρωτεϊνες που προσδένουν ιόντα Ca2+, γεγονός που μπορεί να εξηγεί τη
συνεισφορά των γλοιακών κυττάρων στην αύξηση των νευρωνικών επιπέδων ιόντων Ca2+. Το
γονίδιο pqn-21 δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των μεταγράφων, είτε γιατί εκφράζεται και
σε άλλους ιστούς πέρα από τα γλοιακά κύτταρα, είτε γιατί η δράση του, ως πιθανός
μεταγραφικός παράγοντας, επιτελείται και από λιγοστά μόρια της πρωτεΐνης PQN-21, με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγραφεί αύξηση των επιπέδων του στα συγκεκριμένα
κύυτταρα. Εξάλλου πειράματα της παρούσας εργασίας απέδειξαν ότι η υπερέκφρασή του όχι
μόνο δεν διασώζει τον ελαττωματικό φαινότυπο της μνήμης και μάθησης αλλά, αντιθέτως, ότι
είναι περισσότερο επιζήμια και από το γενετικό υπόβαθρο έλλειψης του γονιδίου pqn-21.
Μια άλλη μελέτη προτείνει ότι τα γλοιακά κύτταρα του C. elegans, πέρα από το ρόλο
τους στη ρύθμιση των νευρωνικών λειτουργιών, συμμετέχουν και στη δημιουργία συναπτικών
δεσμών μεταξύ των νευρώνων και κατ’ επέκταση στη δημιουργία νευρωνικών δικτύων. Πιο
συγκεκριμένα, τα γλοιακά κύτταρα VCSCs (Ventral Cephalic Sheath Cells) του C. elegans,
ρυθμίζουν τη συναπτογένεση μεταξύ των ενδιαμέσων νευρώνων AIY και RIA, καθορίζοντας
τα σημεία συγκέντρωσης συναπτικών μορίων και προωθώντας τη συναρμολόγηση των προ- και
μετασυναπτικών άκρων. Τα σημεία των νευρικών συνδέσεων καθορίζονται από τον
εκκρινόμενο παράγοντα UNC-6 (netrin), που εκφράζεται από τα γλοιακά κύτταρα VCSCs και
δρα ως μόριο καθοδήγησης νευραξόνων, μέσω της πρόσδεσής του στους αντίστοιχους
νευρωνικούς διαμεμβρανικούς υποδοχείς της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών, UNC-40
(Colon-Ramos et al., 2007). Συνολικά, οι παραπάνω μελέτες προσδίδουν στα γλοιακά κύτταρα
του C. elegans, λειτουργίες ενεργητικές, αντίστοιχες με αυτές των γλοιακών κυττάρων των
θηλαστικών, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αναπτυξιακές ομοιότητες μεταξύ τους
(Yoshimura et al., 2008).
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Η εμπλοκή των γλοιακών κυττάρων του C. elegans, σε πολύπλοκες νευρωνικές
διεργασίες, όπως είναι η μνήμη και μάθηση, ενισχύει περαιτέρω το ρόλο τους στη ρύθμιση της
νευρωνικής ενεργότητας και της συναπτικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα τον επεκτείνει και σε
επίπεδο νευρωνικής πλαστικότητας και συμπεριφορών του οργανισμού. Η συνεισφορά της
πρωτεΐνης PQN-21 στους μηχανισμούς αυτούς, μέσω της έκφρασης της στα γλοιακά κύτταρα,
πιθανόν να επικεντρώνεται στη ρύθμιση έκφρασης εκκρινόμενων ή διαμεμβρανικών
παραγόντων που αλληλεπιδρούν με τα γειτονικά νευρικά κύτταρα, καθορίζοντας τη λειτουργία
τους.

ΙΙI. Το νευρωνικό δίκτυο που ρυθμίζει διαδικασίες μνήμης και μάθησης στο C. elegans
Στην παρούσα εργασία παράλληλα με τη συμμετοχή των γλοιακών κυττάρων amphid
στις διεργασίες μνήμης και μάθησης ταυτοποιήθηκε και ένα πιθανόν ημιτελές νευρωνικό
δίκτυο που ρυθμίζει τις συγκεκριμένες διεργασίες και τις αντίστοιχες συμπεριφορές στο C.
elegans. Ο ρόλος των νευρώνων amphid είχε ήδη επεκταθεί, πέρα από την αντίληψη και
επεξεργασία χημικών και θερμικών ερεθισμάτων και σε λειτουργίες που υποστηρίζουν τη
μνήμη και τη μάθηση, μέσω της εμπλοκής μορίων που εκφράζονται στους νευρώνες αυτούς
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ) και τα οποία συμμετέχουν στα μονοπάτια μετάδοσης χημειο-αισθητηρίων
σημάτων. Η παρατήρηση ότι μεταλλαγμένα στελέχη C. elegans που φέρουν μορφολογικές
ανωμαλίες στις δενδριτικές απολήξεις–cilia των νευρώνων amphid, εμφανίζουν ελαττωματικές
συμπεριφορές μνήμης και μάθησης, προσθέτει έναν επιπλέον στοιχείο για περαιτέρω
διερεύνηση του ρόλου των νευρώνων amphid στις διαδικασίες αυτές. Τα cilia είναι οι κύριες
χημειο-αισθητήριες δομές του C. elegans, ωστόσο, στα συγκεκριμένα μεταλλαγμένα στελέχη, η
αδυναμία εκδήλωσης συμπεριφορών μνήμης και μάθησης που σχετίζονται με χημικά
ερεθίσματα δεν συνοδεύεται από αδυναμία αίσθησης των αντίστοιχων ερεθισμάτων, γεγονός
που αποσυνδέει, τουλάχιστον μηχανιστικά, τους δύο ρόλους των νευρώνων amphid. Επιπλέον η
παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι η γενικότερη ομαλή μορφολογία και φυσιολογία των
νευρώνων αυτών είναι απαραίτητη για τις διεργασίες μνήμης και μάθησης, καθώς οι δομές των
cilia απέχουν κατά πολύ από συναπτικές περιοχές, οι οποίες υποστηρίζουν κατά κύριο λόγο
μηχανιστικά, τις διεργασίες αυτές (Hebb,1949).
Πέρα όμως από τους χημειο-ευαίσθητους νευρώνες του οργάνου amphid, κατά την
παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε ότι η φυσιολογική λειτουργία του ενδιάμεσου νευρώνα AIY

117

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
είναι απαραίτητη για την εκδήλωση συμπεριφορών μνήμης και μάθησης. Ο νευρώνας ΑΙΥ
αποτελεί μετασυναπτικό στόχο των περισσοτέρων χημειοευαίσθητων νευρώνων amphid και
συμμετέχει στο νευρωνικό δίκτυο επεξεργασίας των ερεθισμάτων, μέσω της μετάδοσης του
σχετικού σήματος σε ενδιάμεσους και κινητικούς νευρώνες. Ήδη μελέτες έχουν εμπλέξει το
εκκρινόμενο μόριο HEN-1 (Ishihara et al., 2002), που παράγεται από τον συγκεκριμένο
ενδιάμεσο νευρώνα σε μηχανισμούς μνήμης και μάθησης, εντούτοις η αδυναμία του στελέχους
C. elegans που φέρει μεταλλαγή στο γονίδιο ttx-3, να εκδηλώσει οσφρητικό adaptation,
εδραιώνει το ρόλο του νευρώνα AIY στις διεργασίες αυτές, καθώς τα συγκεκριμένα
μεταλλαγμένα στελέχη φέρονται να έχουν σημαντική απώλεια λειτουργίας στον νευρώνα αυτόν
(Altun-Gultekin et al., 2001). Οι παραπάνω παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των
γλοιακών κυττάρων amphid σε παρόμοιες συμπεριφορές μνήμης και μάθησης, καθιστούν το
αισθητήριο όργανο amphid μέλος ενός νευρωνικού δικτύου που συμβάλλει στη δημιουργία και
ρύθμιση των νευρικών αυτών διεργασιών, ενώ η εμπλοκή ενός ενδιάμεσου μετασυναπτικού
νευρώνα παρέχει πιθανώς και το απαραίτητο συναπτικό υπόστρωμα.

ΙV. Αναπάντητα ερωτήματα – Μελλοντικές προσεγγίσεις
Στην προσπάθεια μελέτης των μηχανισμών μνήμης και μάθησης, η παρούσα διατριβή,
στο σύνολό της και μέσω κυρίως των αποτελεσμάτων της, δίνει κάποια νέα στοιχεία τα οποία
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η εμπλοκή της πρωτεΐνης τύπου prion PQN-21 σε
συμπεριφορές που σχετίζονται με μνήμη και μάθηση στο C. elegans, συμφωνεί με την ήδη
χαρακτηρισμένη συμμετοχή και παρουσία των πρωτεϊνών αυτών στις διεργασίες αυτές, ωστόσο
θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσο η πρωτεΐνη PQN-21 επιτελεί τον συγκεκριμένο
ρόλο της με τη συμβολή των χαρακτηριστικών τύπου prion που διαθέτει, με βάση την
αλληλουχίας της. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να μελετηθεί εκτενέστερα, μέσω
φαινοτυπικής ανάλυσης, η λειτουργία της πλούσιας σε γλουταμίνες περιοχή τύπου prion της
πρωτεΐνης (Q – rich prion domain), είτε μέσω δημιουργίας σημειακών μεταλλαγών ή πλήρους
απαλοιφής της από το συνολικό μόριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η
παρουσία περιοχών τύπου prion σε πρωτεϊνικά μόρια εξασφαλίζει τη δημιουργία
συσσωματωμάτων και/ή την εναλλαγή της στερεοδιάταξης τους μεταξύ διαφορετικών
διαμορφώσεων που αντιστοιχούν σε ενεργές ή ανενεργές καταστάσεις των μορίων αυτών. Θα
ήταν ενδιαφέρον επομένως να διερευνηθεί κατά πόσο η περιοχή τύπου prion της πρωτεΐνης
PQN-21 προσδίδει ανάλογες ιδιότητες, μέσω σύντηξης της περιοχής είτε με κάποιο φθορίζοντα
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δείκτη (για την ανίχνευση συσσωματωμάτων), είτε με καταστατικά ενεργούς παράγοντες
ζύμης, σύμφωνα με τη προσέγγιση που είχε ακολουθηθεί στην περίπτωση της πρωτεΐνης τύπου
prion, CPEB, της Aplysia californica (Si et al., 2003).

.

Η πιθανή δράση της πρωτεΐνης PQN-21 ως μεταγραφικός ή άλλου είδους παράγοντας
ρύθμισης του DNA, εγείρει ερωτηματικά για τα υποψήφια γονίδια–στόχους και κατ’ επέκταση
και για το μοριακό μονοπάτι που ρυθμίζει τις διεργασίες μνήμης και μάθησης, στο οποίο
συμμετέχει ο συγκεκριμένος παράγοντας. Στον C. elegans έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά
γονίδια που συμμετέχουν στους αντίστοιχους μηχανισμούς (ΕΙΣΑΓΩΓΗ), ωστόσο, η
κατάσταση περιπλέκεται αντί να αποσαφηνίζεται, καθώς τα γονίδια αυτά συμμετέχουν σε
διαφορετικά μονοπάτια σηματοδότησης. Οι διασταύρωσεις του μεταλλαγμένου στελέχους pqn21(ok486) με στελέχη που φέρουν μεταλλαγές των γονιδίων αυτών, θα μπορούσε να δώσει
κάποια ένδειξη για το μοριακό μονοπάτι συμμετοχής του γονιδίου pqn-21 ή για κάποιους
πιθανούς στόχους του.
Παράλληλα με την αποσαφήνιση του ρόλου της πρωτεΐνης PQN-21 στους μηχανισμούς
μνήμης και μάθησης, ένα από τα καίρια ερωτήματα που προκύπτουν είναι η ανγνώριση του
νευρωνικού κυκλώματος που οδηγεί στη δημιουργία και στην εκδήλωση των συμπειριφορών
μνήμης και μάθησης. Ο C. elegans αποτελεί μια ιδανική βιολογική πλατφόρμα για την
ολοκληρωμένη μελέτη τέτοιων φαινομένων, καθώς συνδυάζει τις δυνατότητες λειτουργικού
χαρακτηρισμού γονιδίων, γρήγορης ταυτοποίησης των νευρώνων που συμμετέχουν στα
συγκεριμένα φαινόμενα και επομένως και του ολοκληρωμένου νευρωνικού κυκλώματος, με τη
δυνατότητα να συνδεθούν οι νευρώνες αυτοί με αντίστοιχες συμπεριφορές. Η απλή οργάνωση
του νευρικού συστήματος του C. elegans και η ταυτοποίηση όλων των συνδέσεων μεταξύ τους
διευκολύνει τις σχετικές μελέτες, ενώ παράλληλα η δυνατότητα απαλοιφής μεμονωμένων
νευρώνων με τη χρήση laser μπορεί να δώσει άμεσα πληροφορίες για την συμβολή και το ρόλο
των συγκεκριμένων νευρώνων. Ωστόσο, στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, η μέθοδος
απαλοιφής νευρώνων δεν είναι εφαρμόσιμη καθώς οι νευρώνες amphid και ο ενδιάμεσος
νευρώνας AIY, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως συστατικά μέρη του νευρικού κυκλώματος που
ρυθμίζουν τις συμπεριφορές μνήμης κα μάθησης, επιτελούν παράλληλα και τις κύριες
αισθητήριες λειτουργίες του C. elegans, η διακοπή των οποίων, εκτός του ότι θα επηρέαζε τη
γενικότερη φυσιολογία του C. elegans, δεν θα καθιστούσε δυνατή την περαιτέρω μελέτη
συμπεριφορών μνήμης και μάθησης που σχετίζονται με την αντίληψη εξωτερικών
ερεθισμάτων. Για το σκοπό αυτό η αναγώριση και η προσθήκη επιπλέον νευρώνων στο δίκτυο
υπεύθυνο για τη μνήμη και μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω μελέτης
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μεταλλαγμένων στελεχών, όπως και έγινε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, είτε μέσω
γενετικής απενεργοποίησης νευρώνων με την εκτοπική έκφραση τοξικών πρωτεϊνών, όπως
είναι το προϊόν του επικρατούς αλληλομόρφου mec-4(u231) (Driscoll and Chalfie, 1991), μία
μέθοδος που επίσης χρήζει κινδύνου διακοπής των αισθητηρίων λειτουργιών των νευρώνων. Σε
ένα επόμενο βήμα, ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση του ρόλου των νευροδιαβιβαστών, ή
άλλων εκκρινόμενων παραγόντων που εκφράζονται από νευρώνες ή υποστηρικτικά κύτταρα,
στις διεργασίες μνήμης και μάθησης και ο τρόπος με τον οποίον επηρεάζουν τη λειτουργία και
τη φυσιολογία των συνάψεων, προκειμένου να εκδηλωθούν οι συμπεριφορές αυτές.
Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα το οποίο τέθηκε, η διερεύνση του ρόλου των
υποστηρικτικών, γλοιακών κυττάρων στις λειτουργίες του νευρικού συστήματος είναι ένα από
τα πιο γρήγορα αναδυόμενα επιστημονικά πεδία. Η αλληλεπίδραση των κυττάρων αυτών με το
νευρικό ιστό στα θηλαστικά και η άμεση εμπλοκή τους στην ενίσχυση της συναπτικής
λειτουργίας, αποκαλύπτει την ενεργητική τους συμμετοχή στις νευρωνικές λειτουργίες, πέρα
από τον ρόλο τους στη διατήρηση της φυσιολογίας του εγκεφάλου. Ο C. elegans αποτελεί ένα
ιδανικό μοντέλο για τη μελέτη των γλοιακών κυττάρων καθώς η απαλοιφή τους δεν επηρεάζει
ιδιαίτερα τη φυσιολογία του νευρικού συστήματος του C. elegans, ενώ ο υποστηρικτικός τους
ρόλος είναι συντηρημενος και στην περίπτωση του νηματώδους. Η εμπλοκή τους σε νευρικές
λειτουργίες όπως είναι η μνήμη και η μάθηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας
εργασίας, ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στις μελέτες της νευροβιολογίας του συγκεκριμένου
οργανισμού, ενώ η σηματοδότηση των λειτουργιών αυτών, μέσω εκκρινόμενων παραγόντων
που προέρχονται από τα γλοιακά κύτταρα, είναι ήδη μια υπόθεση που χρήζει περαιτέρω
εξέτασης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μηχανισμοί της φυσικής ανοσίας εμφανίζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες μεταξύ
ασπόνδυλων και σπονδυλωτών. Για το λόγο αυτό ο νηματώδης Caenorhabditis elegans
χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως μοντέλο για τη μελέτη της φυσικής ανοσίας. Οι πρώτες
μελέτες υποδείκνυαν ότι ο C. elegans αποκρίνεται με ξεχωριστό τρόπο σε διαφορετικούς
παθογόνους εισβολείς. Διαφορετικά βακτήρια επάγουν ξεχωριστές αποκρίσεις-γενετικές
υπογραφές που περιλαμβάνουν εξιδικευμένη ρύθμιση γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν για
πρωτεΐνες αναγνώρισης και καταπολέμησης μικροβίων. Επιπλέον, μελέτες αποκάλυψαν την
ύπαρξη κοινής γενετικής υπογραφής που αφορά τα περισσότερα παθογόνα βακτήρια και
περιλαμβάνει γονίδια που εμπλέκονται σε μονοπάτια πρωτεόλυσης, απόκρισης σε stress
responses and νεκρωτικού κυτταρικού θανάτου. Η έκφραση των γονιδίων αυτών, μεταξύ των
οποίων και αυτών που εμπλέκονται στη νέκρωση, μεταβάλλεται παρόμοια σε συνθήκες μόλυνσης
με διαφορετικά παθογόνα βατήρια (Wong et al., 2007).
Η παρούσα μελέτη, με βάση στοιχεία μορφολογικά και γονιδιακής έκφρασης,
αποδεικνύει ότι η επαγωγή του νεκρωτικού θανάτου στο C. elegans αποτελεί μέρος της κοινής
απόκρισης σε δύο διαφορετικά παθογόνα βακτηριακά στελέχη. Η νέκρωση επιδεινώνει την
παθογένεια και επιταχύνει το θάνατο του ξενιστή. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν την πρώτη
ένδειξη ότι η νέκρωση είναι σημαντική για την ευπάθεια του C. elegans σε περιπτώσεις
μολύνσεων. Η ένδειξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο πεδίο έρευνας των μέσων με τα οποία
κάποια βακτήρια εκμεταλλεύονται συντηρημένα στοιχεία των μηχανισμών κυτταρικού θανάτου
του ξενιστή για να αυξήσουν την τοξικότητά τους.
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SUMMARY

There are striking similarities between the innate immune systems of invertebrates and
vertebrates. Caenorhabditis elegans is increasingly used as a model for the study of innate
immunity. Evidence is accumulating that C. elegans mounts distinct responses to different
pathogens. Different bacteria provoke pathogen-specific signatures which include differential
regulation of genes that encode potential pathogen-recognition and antimicrobial proteins.
Additionally, variance analysis revealed a robust signature shared by the pathogens, involving
genes associated with proteolysis, stress responses and necrotic cell death. The expression of these
genes, including those that mediate necrosis, which has been associated with infection in humans,
is similarly altered following infection with different bacterial pathogens (Wong et al., 2007).
Based on morphological and gene expression data, we show that induction of necrosis
in C. elegans is involved in the response shared by two different pathogens. Necrosis aggravates
pathogenesis and accelerates the death of the host. Our results are the first indication that necrosis
is important for disease susceptibility in C. elegans. This opens the way for detailed study of the
means by which certain bacteria exploit conserved elements of host cell-death machinery to
increase their effective virulence.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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I. H φυσική ανοσία και η εξέλιξή της
Η μόλυνση από παθογόνους παράγοντες αντιπροσωπεύει μία από τις σοβαρότερες
απειλές για τους οργανισμούς. Επομένως, η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού αμυντικού
συστήματος που παρέχει άμεση αναγνώριση και επικείμενη εξουδετέρωση του παθογόνου
παράγοντα κρίνεται απαραίτητη. Για το σκοπό αυτό, το ανοσοποιητικό σύστημα, π.χ. των
θηλαστικών, έχει αναπτύξει πολύπλοκους μηχανισμούς άμυνας που συνοψίζονται σε δύο
κατηγορίες, τη φυσική (innate) και την επίκτητη (adaptive) ανοσία. Η πρώτη αντιροσωπεύει την
ικανότητα των οργανισμών να αντιμετωπίζουν βλαπτικούς παράγοντες, και κατά κύριο λόγο
μικρόβια και τοξίνες, χάρη σε διεργασίες οι οποίες βρίσκονται πάντοτε σε ετοιμότητα, χωρίς να
χρειάζεται καμιά, από πριν, ειδική ενεργοποίησή τους.
Η επίκτητη ανοσία περιλαμβάνει τους μηχανισμούς τους οποίους επιστρατεύει ο
οργανισμός προκειμένου να εξουδετερώνει ένα συγκεκριμένο βλαπτικό παράγοντα, μετά από
ειδική ευαισθητοποίησή του, η οποία επιτυγχάνεται με προηγούμενη επαφή και αντίδραση με
αυτό τον παράγοντα. Η διεργασία αυτή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, με τη συμμετοχή μεγάλου
πλήθους παραγόντων, και με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή, από τον οργανισμό ξενιστή,
ειδικών αντισωμάτων, καθώς και μεγάλου αριθμού ειδικών ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων.
Τόσο τα αντισώματα, τα οποία είναι πολύ μεγάλα πρωτεϊνικά μόρια, όσο και τα ενεργοποιημένα
λεμφοκύτταρα, αποτελούν προϊόντα που δρουν έναντι του βλαπτικού παράγοντα που πρόκειται
να εξουδετερώσουν, με εξειδίκευση σε ύψιστο βαθμό, η οποία προκύπτει με γονιδιακούς
ανασυνδυασμούς και υπέρμετρη μεταλλαξιμότητα.
Ωστόσο, με εξαίρεση τα σπονδυλωτά, όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί (ασπόνδυλα, φυτά
και μύκητες) βασίζονται αποκλειστικά στη φυσική ανοσία, πολλά συστατικά της οποίας
παραμένουν όμοια ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, γεγονός που υποδεικνύει την κοινή προέλευση
και συντήρηση τους κατά μήκος της εξέλιξης. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στη μελέτη των
μηχανισμών της φυσικής ανοσίας σε ασπόνδυλα είδη, με αποτέλεσμα να αναγνωριστούν νέοι
υποψήφιοι παράγοντες που συμμετέχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα των σπονδυλωτών.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του οργανισμού–μοντέλου Drosophila melanogaster, στον
οποίο ταυτοποιήθηκε αρχικά το μονοπάτι Toll, οδηγώντας στην ανακάλυψη των υποδοχέων
τύπου Toll, TLRs (Toll – like Receptors), στα θηλαστικά. Οι υποδοχείς αυτοί είναι ικανοί να
αντιλαμβάνονται ένα ευρύ φάσμα μικροβιακών προτύπων και μέσω της ενεργοποίησης του
πυρηνικού παράγοντα NF-κΒ (Nuclear Factor – κΒ), επάγουν την έκφραση αντιμικροβιακών
πεπτιδίων, ομόλογα των οποίων συμμετέχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα των θηλαστικών
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(Hetru et al., 2003; Hoffmann and Reichhart, 2002; Hultmark, 2003). Οι αντιμικροβιακοί αυτοί
παράγοντες, στα θηλαστικά, απελευθερώνονται από φαγοκύτταρα και κυτταροτοξικά κύτταρα, τα
οποία διηθούνται στο σημείο της μόλυνσης, και καταπολεμούν παθογόνους μικροοργανισμούς
εισβολείς (Kaufmann et al., 2004).

IΙ. Ο νηματώδης Caenorhabdithis elegans ως οργανισμός–μοντέλο για τη μελέτη της
φυσικής ανοσίας
Ο C. elegans είναι ευπαθής σε πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς που
προσβάλλουν τον άνθρωπο, όπως στο Gramθετικό βακτήριο Staphylococcus aureus και στα
Gram–αρνητικά βακτήρια Serratia marcenscens και Pseudomonas aeruginosa (Kurz and
Ewbank, 2003; Mahajan-Miklos et al., 1999; Schulenburg and Ewbank, 2004; Sifri et al., 2003;
Tan et al., 1999). Όπως και στις περιπτώσεις των μη τοξικών βακτηρίων Escherichia coli και
Bacillus subtilis(Garsin et al., 2001), τα παθογόνα βακτήρια εισέρχονται ως τροφή, μέσω της
φαρυγγικής οδού του C. elegans, εγκαθίστανται στο πεπτικό του σύστημα και εν τέλει
σκοτώνουν τον οργανισμό. Η φυσική ανοσία του C. elegans, ως απόκριση, χαρακτηρίζεται από
την παραγωγή αντιμικροβιακών πρωτεϊνών, οι οποίες συμμετέχουν σε σηματοδοτικά
μονοπάτια, που εμπλέκονται στην άμυνα έναντι παθογόνων μικροοργανισμών και στα
θηλαστικά (Couillault et al., 2004; Huffman et al., 2004; Mochii et al., 1999; Murphy et al.,
2003; Troemel et al., 2006). Το γεγονός αυτό καθιστά τον νηματώδη C. elegans μια χρήσιμη
βιολογική πλατφόρμα για τη μελέτη των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας. Οι προσεγγίσεις οι
οποίες έχουν ακολουθηθεί προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν: α) την ταυτοποίηση και
μελέτη γονιδίων που εμφανίζονται ως ομόλογα γνωστών ‘αμυντικών’ γονιδίων σε οργανισμούς
όπως η Drosophila και τα θηλαστικά, β) γενετικές αναλύσεις για την ανθεκτικότητα έναντι
συγκεκριμένων παθογόνων βακτηρίων [ήδη υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία που αφορούν
στα Gram–αρνητικά βακτήρια P. aeruginosa, S. enterica και B. pseudomallei, καθώς και στα
Gram–θετικά E. faecalis, S. aureus, B. Thuringiensis (Schulenburg and Muller, 2004)] και γ)
μελέτες προτύπων μεταγραφής, με στόχο την την ταυτοποίηση γονιδίων που επάγονται ως
απόκριση σε μολύνσεις.
Οι μηχανισμοί της φυσικής ανοσίας περιλαμβάνουν συστατικά αλλά και επαγόμενα
στοιχεία. Τα συστατικά στοιχεία υπηρετούν ως ένας αρχικός και φυσιολογικός φραγμός,
έναντι των παθογόνων εισβολέων και περιλαμβάνουν διάφορα αντιμικροβιακά πεπτίδια και
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πρωτεΐνες πέψης που εκφράζονται σε φάρυγγα, έντερο, υποδερμίδα και απεκκριτικά κύτταρα.
Αντιθέτως, τα επαγόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν έναν σαφώς πιο αποτελεσματικό αλλά και
δαπανηρό ενεργειακά μηχανισμό άμυνας, που ενεργοποιείται μετά την ανίχνευση παθογόνων
μικροοργανισμών ή την επιβλαβή επίδρασή τους (Schulenburg and Muller, 2004). Αναλύσεις
μικροσυστοιχειών cDNAs (complementary DNAs) αποκάλυψαν ένα μεγάλο αριθμό γονιδίων,
των οποίων η έκφραση επάγεται σε χρονικά σημεία που έπονται της μόλυνσης. Κάποια από
αυτά τα γονίδια, όπως αυτά που κωδινοποιούν για λυσοζύμες (lys-8) και λεκτίνες, είναι γνωστό
ότι συμμετέχουν στο μονοπάτι του TGF-β (Transforming Growth Factor) β) και υποδηλώνουν
την εμπλοκή του συγκεκριμένου μονοπατιού στους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού
ξενιστή (Mallo et al., 2002). Επιπλέον, άλλα τρία σηματοδοτικά μονοπάτια συμμετέχουν στη
άμυνα του C. elegans έναντι παθογόνων βακτηρίων: α) το μονοπάτι MAPK (Mitogen Activated
Protein Kinase) (Aballay et al., 2003; Kim et al., 2002), β) το μονοπάτι του υποδοχέα τύπου
ινσουλίνης (insulin–like receptor pathway) (Garsin et al., 2003) και γ) το μονοπάτι του
προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου, PCD (Programmed Cell Death) (Aballay et al.,
2003). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα παραπάνω μονοπάτια αλληλεπιδρούν και, στην
πλειονότητά τους, συμμετέχουν και στην απόκριση σε συνθήκες stress, υποδεικνύοντας ότι ο C.
elegans πιθανόν να χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς απόκρισης σε stress, ως μέρος της
πρωτογενούς άμυνας σε εισβολείς.
Μια άλλη μελέτη εξέτασε το μεταγραφικό πρότυπο ενεργοποίησης του C. elegans,
μέσω ανάλυσης μικροσυστοιχειών μεγάλης κλίμακας που αντιπροσωπεύουν περίπου 20.000
των γονιδίων του C. elegans, σε ένα προκαθορισμένο χρονικό σημείο μετά τη μόλυνση,
συγκρίνοντας τις αποκρίσεις μεταξύ διαφορετικών Gram–αρνητικών και Gram–θετικών
παθογόνων βακτηρίων (Wong et al., 2007). Tα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι διαφορετικοί
παθογόνοι οργανισμοί προκαλούν ξεχωριστές μεταγραφικές αποκρίσεις του ξενιστή, που
αντιστοιχούν σε διαφοροποιημένη ρύθμιση ενός ποσοστού 3.5–5% επί του συνόλου των
γονιδίων, αποκαλύπτοντας σε κάθε περίπτωση την ‘υπογραφή’ του εισβολέα. Στο ποσοστό
αυτό περιλαμβάνονται γονίδια που κωδικοποιούν δυνητικά για αντιμικροβιακές πρωτεΐνες που
συμμετέχουν στην αναγνώριση των παθογόνων βακτηρίων. Εντούτοις όμως, παράλληλα,
διαπιστώθηκε και η ύπαρξη μιας κοινής ‘υπογραφής’–απόκρισης που απαντάται σε όλες τις
περιπτώσεις των διαφορετικών μολύνσεων. Η κοινή αυτή απόκριση περιλαμβάνει την επαγωγή
της έκφρασης γονιδίων που συμμετέχουν σε μονοπάτια πρωτεόλυσης και απόκρισης σε
συνθήκες stress, καθώς και την επαγωγή πρωτεασών ασπαρτικού, πρωτεϊνών που συμμετέχουν
στο μονοπάτι θανάτου νεκρωτικού τύπου (Syntichaki et al., 2002). Στην κατηγορία γονιδίων
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που συμμετέχουν στην κοινή απόκριση συμπεριλαμβάνονται τα γονίδια asp-1, asp-3, asp-5,
asp-6, T28H10.3 και Y39B6A.24 που έχουν συσχετιστεί με μηχανισμούς πρωτεόλυσης και
κυτταρικού θανάτου και εκφράζονται όλα με την εξαίρεση του Y39B6A.24, στο έντερο του
νηματώδους (Εικ. 1) (Wong et al., 2007).

α

β

Εικόνα 1. Σύγκριση των προτύπων έκφρασης των γονιδίων του ξενιστή έπειτα από μόλυνση με
διαφορετικά παθογόνα βακτήρια. Τα επίπεδα έκφρασης υποδεικνύονται σε χρωματική κλίμακα
(normalized expression ratio) και αναπαριστούν τις διαφορές μεταξύ μολυσμένων (infected) και μη–
μολυσμένων (control) ατόμων, έπειτα από κανονικοποίηση (normalization). Η κάθε στήλη αναπαριστά
τα επίπεδα έκφρασης ξεχωριστών γονιδίων (κάθετος άξονας) έπειτα από μόλυνση με μαθογόνα βακτήρια
τα οποία υποδεικνύονται στον οριζόντιο άξονα (S. m, S. marcenscens; E. f, E. faecalis; E. c, E.
carotovora; P. l, P. luminescens). Καταγράφονται γονίδια που επάγονται κατά τη διάρκεια μόλυνσης με
το παθογόνο βακτήριο P. luminescens υποδεικνύοντας μια ‘υπογραφή’ προτύπου γονιδιακής έκφρασης,
ειδική, για το συγκεκριμένο παθογόνο (α), καθώς και γονίδια με κοινό πρότυπο επαγωγής στις
περιπτώσεις των μολύνσεων με E. faecalis, E. carotovorα, P. luminescens (β), μεταξύ των οποίων
βρίσκονται και τα asp-1, asp-3, asp-5, asp-6, T28H10.3 και Y39B6A.24, που κωδικοποιούν για
πρωτεάσες ασπαρτικού, οι οποίες συμμετέχουν σε μηχανισμούς κυτταρικού θανάτου.

144

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
ΙΙΙ. Μηχανισμοί Κυτταρικού Θανάτου
Ο κυτταρικός θάνατος διακρίθηκε αρχικά, με βάση μορφολογικά κριτήρια, σε δύο
κατηγορίες: τη “νέκρωση”, που συνιστά την ακαριαία, βίαιη και παθητική καταστροφή του
κυττάρου και την “απόπτωση” ή προγραμματισμένο ενεργητικό θάνατο, που συμβαίνει είτε
φυσιολογικά είτε σε συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις (Kerr et al., 1972). Έκτοτε, έχουν
χαρακτηριστεί τρεις βασικοί τύποι κυτταρικού θανάτου σε κύτταρα θηλαστικών: η απόπτωση,
ο αυτοφαγικός θάνατος και η νέκρωση.
Η απόπτωση ή προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος τύπου Ι χαρακτηρίζεται από
συμπύκνωση και κατακερματισμό της χρωματίνης, συρρίκνωση του κυττάρου και σχηματισμό
αποπτωτικών σωμάτων, τα οποία εγκολπώνονται από φαγοκύτταρα (Edinger and Thompson,
2004). Η εμφάνιση μεγάλου αριθμού αυτοφαγικών κυστιδίων στο κυτταρόπλασμα είναι το
βασικό γνώρισμα του αυτοφαγικού ή προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου τύπου ΙΙ. Ο
σχηματισμός αυτών των κυστιδίων προηγείται της εκδήλωσης συμπτωμάτων στον πυρήνα
(πύκνωση και στη συνέχεια διάλυση) και απαιτεί διατήρηση του κυτταροσκελετού, καθώς και
παρουσία σχετικά μικρού αριθμού λειτουργικών μιτοχονδρίων για την παραγωγή ενέργειας
(Bursch, 2001).
Ο όρος “νέκρωση” χρησιμοποιήθηκε αρχικά για οποιαδήποτε μορφή θανάτου
διαφορετική από απόπτωση ή αυτοφαγία και συνδέθηκε με παθολογικές καταστάσεις (Golstein
and Kroemer, 2007). Μελέτες σε διαφορετικά πειραματικά μοντέλα οδήγησαν στη διαπίστωση
στερεότυπων χαρακτηριστικών, όπως διόγκωση ενδοκυτταρικών οργανιδίων, κυρίως
μιτοχονδρίων, και διάρρηξη της κυτταροπλασματικής μεμβράνης σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Βασική συνέπεια αυτού είναι η διάχυση ενδοκυτταρικών συστατικών στο μεσοκυττάριο χώρο
και

η

επαγωγή

φλεγμονωδών

αποκρίσεων.

Επιπλέον

παρατηρήθηκαν

και

μορφές

προγραμματισμένου θανάτου με στοιχεία νέκρωσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διόγκωση
του

ενδοπλασματικού

δικτύου

(ΕΔ)

και

των

μιτοχονδρίων

και

αναφέρονται

ως

κυτταροπλασματικός ή προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος τυπου ΙΙΙ (Bredesen et al.,
2006).

145

Διδακτορική Διατριβή – Μπαζοπούλου Δάφνη
ΙV. Νεκρωτικός κυτταρικός θάνατος (Νέκρωση)
Οι μηχανισμοί νεκρωτικού θανάτου ενεργοποιούνται συνήθως στα κύτταρα ως
αποτέλεσμα της επίδρασης ακραίων ερεθισμάτων (Syntichaki and Tavernarakis, 2002). Στον
άνθρωπο νέκρωση επάγεται μετά από έκθεση σε τοξίνες, ενεργές ρίζες οξυγόνου και ακραίες
θερμοκρασίες, υπό συνθήκες υποξίας και υπογλυκαιμίας, που δημιουργούνται λόγω ισχαιμίας
κατά τη διάρκεια εγκεφαλικών επεισοδίων ή γενικότερα απόφραξης αρτηριών, καθώς και μετά
από τραυματισμούς. Γνωρίσματα νέκρωσης έχουν περιγραφεί επίσης σε νευροεκφυλιστικά
σύνδρομα, όπως η επιληψία, η σκλήρυνση κατά πλάκας και οι ασθένειες του Parkinson, του
Alzheimer και του Huntington, σε παρεγκεφαλιδικές αταξίες και σε σπογγώδεις
εγκεφαλοπάθειες. Ενώ η απόπτωση είναι μια ενεργητική διαδικασία, που απαιτεί την
κατανάλωση ενέργειας και τη σύνθεση πρωτεϊνών που συμμετέχουν αποκλειστικά σε αυτή, η
νέκρωση εθεωρείτο έως πρόσφατα μία παθητική χαοτική κατάσταση του κυττάρου, για την
οποία υπήρχε περιορισμένος αριθμός δεδομένων.
Σε πρόσφατες μελέτες, διατυπώθηκε η θεωρία ότι ο νεκρωτικός θάνατος μπορεί να
είναι προγραμματισμένος, τόσο ως προς την επαγωγή όσο και ως προς το μηχανισμό του
(Golstein and Kroemer, 2007). Η συγκεκριμένη θεώρηση στηρίχθηκε σε δεδομένα που
περιλαμβάνουν: α) τη συμβολή της νέκρωσης στην ομοιόσταση του εντερικού επιθηλίου και
στην καταστροφή χονδροκυττάρων κατά την επιμήκυνση των οστών, β) τη συμμετοχή
συγκεκριμένων μορίων στην επιτέλεσή της και γ) την ευαισθησία της σε γενετικούς και
επιγενετικούς παράγοντες, όπως η ηλικία και ο τύπος του ιστού. Επιπλέον, ως ένδειξη της
ύπαρξης προγραμματισμένου νεκρωτικού θανάτου αναφέρεται η επαγωγή νέκρωσης μέσω
ενεργοποίησης μοριακών σηματοδοτικών διαδικασιών, που ξεκινούν από μεμβρανικούς
υποδοχείς, ως εναλλακτικός τρόπος καταστροφής κυττάρων, όταν τόσο η απόπτωση όσο και η
αυτοφαγία είναι ελαττωματικές. Εξάλλου, από μία εξελικτική προσέγγιση των διαδικασιών
κυτταρικού θανάτου, είναι πιθανό ότι η νέκρωση αποτελεί ένα πρωτόγονο μηχανισμό
εκφυλισμού, που δύναται να ενεργοποιηθεί όταν πιο εκλεπτυσμένοι μηχανισμοί δεν είναι πλέον
διαθέσιμοι.
Ο νεκρωτικός θάνατος σε κύτταρα του C. elegans, όπως περιγράφεται στη συνέχεια,
παρουσιάζει μορφολογικές και μηχανιστικές ομοιότητες με τον πειραματικά επαγώμενο θάνατο
λόγω υπερδιέγερσης νευρώνων (excitotoxicity) στα θηλαστικά (Syntichaki and Tavernarakis,
2003). Υπερδιέγερση νευρώνων στον άνθρωπο συμβαίνει κατά τη διάρκεια επιληπτικών
κρίσεων ή μετά από ισχαιμικά επεισόδια και τραυματισμό του εγκεφάλου. Μελέτες του
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θανάτου νευρώνων ιπποκάμπου πρωτευόντων, μετά από πρόκληση γενικευμένων ισχαιμικών
επεισοδίων, έχουν οδηγήσει στη διατύπωση της “υπόθεσης καλπαϊνών-καθεψινών”,
προκειμένου να ερμηνευτούν οι μηχανισμοί της νέκρωσης (Εικ. 2) (Yamashima, 2000).
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η άνοδος των επιπέδων του ενδοκυτταρικού ασβεστίου επάγει
την ενεργοποίηση καλπαϊνών τύπου “μ”, με αποτέλεσμα την πρόσδεσή τους στη μεμβράνη των
λυσοσωμάτων. Η παρατεταμένη δράση των καλπαϊνών σε συνδυασμό με την αυξημένη
συγκέντρωση ενεργών ριζών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) οδηγούν πιθανά σε
εκτεταμένη διάρρηξη της λυσοσωμικής μεμβράνης. Άμεση συνέπεια είναι η απελευθέρωση
υδρολυτικών ενζύμων και η ανεξέλεγκτη αποδόμηση κυτταρικών συστατικών, η οποία
θεωρείται η βασική αιτία καταστροφής των κυττάρων. Οι λυσοσωμικές υδρολάσες μπορούν να
ενεργοποιήσουν δευτερογενώς και άλλα αποδομητικά ένζυμα, όπως οι κασπάσες (Syntichaki
and Tavernarakis, 2002).
Συνοπτικά λοιπόν, ο νεκρωτικός θάνατος περιλαμβάνει γνωρίσματα, όπως πρώιμη
απώλεια λειτουργίας των μιτοχονδρίων με συνέπεια την παραγωγή ROS και τη μείωση των
ενεργειακών επιπέδων του κυττάρου, διατάραξη της ομοιόστασης του ασβεστίου, συγκέντρωση
οργανιδίων γύρω από τον πυρήνα, ενεργοποίηση πρωτεασών ανάμεσα στις οποίες κεντρικό
ρόλο έχουν οι καλπαΐνες και οι καθεψίνες, διάρρηξη των λυσοσωμάτων και καταληκτικά και
της πλασματικής μεμβράνης. Τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί
και μελετηθεί διεξοδικά κατά τη νέκρωση κυττάρων του C. elegans.
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Εικόνα 2. Μοντέλο νεκρωτικού θανάτου με βάση την υπόθεση “καλπαϊνών-καθεψινών” (Syntichaki and
Tavernarakis, 2003).

ΙVα. Χαρακτηριστικά του νεκρωτικού κυτταρικoύ θάνάτου στο C. elegans
Το μοριακό σηματοδοτικό μονοπάτι νέκρωσης, που ξεκινά από την αύξηση των
επιπέδων του κυτταροπλασματικού Ca2+, περιλαμβάνει τη δράση πρωτεασών, όπως οι
καλπαΐνες και οι πρωτεάσες ασπαρτικού. Στο C. elegans έχει δειχθεί συγκεκριμένα η
συμμετοχή των καλπαϊνών CLP-1 και TRA-3 και των πρωτεασών ασπαρτικού ASP-3 και ASP4 (Syntichaki et al., 2002). Οι πρωτεάσες ασπαρτικού είναι υδρολυτικά ένζυμα που μπορούν
δράσουν εσωτερικά κι εξωτερικά του κυττάρου και περιλαμβάνουν χυμοσίνες, πεψίνες, ρενίνες
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και τις καθεψίνες D και Ε (Samara and Tavernarakis, 2003). Η δράση τους κατά τη νέκρωση
έπεται αυτής των καλπαϊνών (Syntichaki et al., 2002). Η ενεργότητα αυτών των υδρολασών
αυξάνεται σημαντικά υπό όξινες συνθήκες (Goll et al., 2003; Ishidoh and Kominami, 2002).
Όξινο είναι άλλωστε το εσωτερικό των λυσοσωμάτων, όπου δρα η πελιοψηφία των
συγκεκριμένων ενζύμων.
Οι κυστιδιακές ΑΤΡάσες (Vesicular ATPases, V-ΑΤΡases) είναι πολυπρωτεϊνικά
διαμεμβρανικά σύμπλοκα, που καταναλώνουν ενέργεια, για να μεταφέρουν πρωτόνια αντίθετα
προς την κλίση συγκέντρωσής τους (Nishi and Forgac, 2002). Εντοπίζονται στην πλασματική
μεμβράνη και κυρίως στην περιφέρεια όξινων οργανιδίων, όπως είναι τα λυσοσώματα και τα
συναπτικά κυστίδια. Με τη λειτουργία τους συμβάλλουν στη ρύθμιση του pH του κυττάρου και
των ενδοκυτταρικών διαμερισμάτων. Στο C. elegans έχουν ανιχνευθεί 17 γονίδια, που
κωδικοποιούν υπομονάδες της αντλίας πρωτονίων [(Oka et al., 2001; Oka et al., 1997; Oka et
al., 1998; Pujol et al., 2001), P.D. Hartley, G.-d. Zhu & S.W. L’ Hernault, Emory University και
R. Weimer & E. Jorgensen, University of Utah, προσωπική επικοινωνία με το Ν.Ταβερναράκη].
Μεταλλαγές στα γονίδια spe-5 και vha-12, τα οποία κωδικοποιούν διαφορετικές ισομορφές της
υπομονάδας Β, ή στο γονίδιο unc-32, που κωδικοποιεί την υπομονάδα a της V-ΑΤΡάσης,
προκαλούν καταστολή της νέκρωσης σε ζώα με γενετικό υπόβαθρο mec-4(d), ένα γενετικό
ερέθισμα που οδηγεί σε επαγωγή νέκρωσης εξαιτίας της υπερενεργοποίησης του ιοντικού
καναλιού MEC-4 της οικογένειας των πρωτεϊνών Degenerins (DEG) (Syntichaki and
Tavernarakis, 2003). H επικρατής μεταλλαγή mec-4(d) που συνιστά την αντικατάσταση μίας
βαλίνης στον πόρο του καναλιού από αλανίνη (V173Α), προκαλεί ανεξέλεγκτη εισροή ιόντων
Na+ και Ca2+ στο κυτταρόπλασμα και τελικά το θάνατο των κυττάρων (Bianchi et al., 2004).
Η μείωση του ενδοκυτταρικού pH και η φυσιολογική δράση των V-ΑΤΡασών
αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την επαγωγή του νεκρωτικού θανάτου, καθώς η όξινση του
κυττάρου, μέσω της δραστηριότητας των V-ΑΤΡασών, συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών
ιδανικών για την αποδομητική δράση υδρολυτικών ενζύμων κατά τη νέκρωση.
Ηλεκτρονικές μικροφωτογραφίες νευρώνων από στελέχη mec-4(d) αποκαλύπτουν μια
σειρά μορφολογικών αλλαγών κατά τη νέκρωση αισθητηρίων νευρώνων του C. elegans
(πρόκειται για τους μηχανοευαίσθητοι νευρώνες PLML/R και PVM στην ουρά και τους
ALML/R και AVM στο κέντρο του σώματος), στους οποίους εκφράζεται το γονίδιο mec-4
(Hall et al., 1997). Το σώμα του νευρώνα παραμορφώνεται και στο εσωτερικό της κυτταρικής
μεμβράνης σχηματίζονται μικρές πυκνές μεμβρανικές δίνες, άγνωστης σύστασης και
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προέλευσης, οι οποίες στη συνέχεια συντήκονται κι εσωτερικεύονται δημιουργώντας
ηλεκτρονιόπυκνες δομές κοντά στην πυρηνική μεμβράνη (Εικ. 3). Επιπλέον, κατά τη νέκρωση
στο C. elegans εμφανίζονται κυστίδια στο κυτταρόπλασμα των νευρώνων, ενώ στον πυρήνα η
χρωματίνη δημιουργεί συσσωματώματα (Hall et al., 1997). Τέλος, προοδευτικά, επέρχεται
λύση των ενδοκυτταρικών οργανιδίων και διόγκωση του κυτταροπλάσματος.

α
α

γ
α

β
α

Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση των 6 μηχανοευαίσθητων νευρώνων του C. elegans όπου εκφράζεται
το γονίδιο mec-4 (α) (www.wormbook.org). Φωτογραφία προνύμφης L1 στελέχους mec-4(d) από
μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής, στην οποία διακρίνεται ένα νεκρωτικό πτώμα νευρώνα της ουράς, ως
κενό

κυστίδιο-κενοτόπιο

(βέλος)

(Syntichaki

and

Tavernarakis,

2004)

(β).

Ηλεκτρονική

μικροφωτογραφία νευρικού κυττάρου σε πρώιμα στάδια νέκρωσης (Hall et al., 1997) (γ). Μεμβρανικές
δίνες (βέλος) σχηματίζονται στην εσωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης.
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ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ
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Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά τα στελέχη των οργανισμών, οι
πλασμιδιακές κατασκευές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι πειραματικές
τεχνικές οι οποίες εφαρμόστηκαν, προκειμένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα,
που τέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής.

Στελέχη νηματωδών
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω στελέχη του νηματώδους
Caenorhabditis elegans:
Στέλεχος άγριου τύπου:
•

N2 Bristol

Μεταλλαγμένα στελέχη:
•

MT7907: vha-12(n2915)X,

•

CB189: unc-32(e189)III

•

GS2643: arIs37[pmyo-3ssGFP]I;cup-5(ar465)III;dpy-20(e1282)IV, το οποίο αναφέρεται
στο κείμενο απλά ως cup-5(ar465)
Όλα τα στελέχη προέρχονται από το Γενετικό Κέντρο για το νηματώδη Caenorhabditis

(Caenorhabditis Genetics Center ή CGC), με έδρα το Πανεπιστήμιο της Minnesota, εκτός από
το στέλεχος vha-12(n2915)X, το οποίο χορηγήθηκε από τον Erik Jorgensen (Department of
Biology, University of Utah, Salt Lake City, USA).

Βακτηριακά στελέχη
Παρακάτω αναγράφονται τα βακτηριακά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι
γονότυποί τους:
•

Στέλεχος Ε.coli XL1-Blue (Stratagene) με γενότυπο: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17
supE44 relA1 lac[F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)].
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•

Στέλεχος Ε.coli OP50 (Ewbank’s lab) στέλεχος αυξοτροφικό σε ουρακίλη (Brenner,
1974).

•

Στέλεχος Photorhabdus luminescens Hb (Ewbank’s lab).

•

Στέλεχος Erwinia marcescens EC1 (Ewbank’s lab).

Θρεπτικά μέσα και διαλύματα
Για την ανάπτυξη και το χειρισμό των νηματωδών χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα θρεπτικά
μέσα:
NGM (Nematode Growth Media) (1lt) χωρίς αντιβιοτικούς ή αντιμυκητιακούς παράγοντες:
• 3g NaCl
• 2.5g bactopeptone
• 17g agar
• 1ml CaCl2 1M
• 1ml MgSO4 1M
• 1ml cholesterol (5mg/ml σε 100% αιθανόλη)
• 25ml K·PO4* 1M, pH6
Υδατικό διάλυμα Μ9 (1lt):
• 3gr KH2PO4
• 6gr Na2HPO4
• 5g NaCl
• 1ml MgSO4 1M
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Διάλυμα ψύξης νηματωδών (1lt):
• 5,85g NaCl
• 50ml K·PO4 1M, pH6
• ~200ml glycerol
• 3ml MgSO4 1M (Προστίθεται μετά την αποστείρωση.)
*Το διάλυμα του K·PO4 περιέχει 204.4gr KH2PO4 και 114.12gr K2HPO4 σε τελικό όγκο νερού
2000ml.

Για την ανάπτυξη των βακτηρίων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα θρεπτικά μέσα:
LB broth (Luria-Bertani medium) (1lt):
• 10g bacto-tryptone
• 5g yeast extract
• 10g NaCl
• (15g bacto-agar για στερεές καλλιέργειες σε τρυβλία)
LB+ampicillin:
Το αντιβιοτικό ampicillin προστίθεται στο LB, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 50μg/ml.

Κατασκευή πλασμιδίων για μετασχηματισμό και έκφραση γονιδίων στο C. elegans
Οι τεχνικές κλωνοποίησης και κατασκευής πλασμιδίων εφαρμόστηκαν με βάση τα
πρωτόκολλα του εργαστηριακού εγχειριδίου Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Third
Edition by Sambrook and Russel. Όλα τα ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. περιοριστικές
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ενδονουκλεάσες, Taq πολυμεράση, DNA λιγάση) και για τα οποία δεν αναφέρεται προέλευση
προέρχονται από τις εταιρίες New England Biolabs και Minotech. Τα ολιγονουκλεοτίδιαεκκινητές

παρασκευάστηκαν

πολλαπλασιασμό

των

στο

εργαστήριο

πλασμιδιακών

φορέων

μικροχημείας
και

του

κατασκευών

ΙΜΒΒ.

Για

τον

πραγματοποιήθηκαν

μετασχηματισμοί σε επιδεκτικά κύτταρα XL1-Blue (www.stratagene.com). Ο σχηματισμός
επιδεκτικών κυττάρων XL1-Blue έγινε με επώαση των κυττάρων για 30 min σε διάλυμα που
περιείχε 50mΜ CaCl2 και 10% γλυκερόλη.

pASP-3::GFP
Τμήμα DNA μήκους 1490 νουκλεοτιδίων της 5’ μη κωδικής αλληλουχίας που
περιλαμβάνει τον υποκινητή καθώς και η κωδική αλληλουχία του γονιδίου asp-3 μήκους 1378
νουκλεοτιδίων, χωρίς το κωδικόνιο λήξης, απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR από
το γονιδίωμα του νηματώδους με τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:
5’–ACATGCATGCAGCATGATGAACTTGATGAG–3’ (ASP-3/1)
5’–ACATGCATGCTTTTCCGGTTCTAGAGGTGG–3’ (ASP-3/2)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν στις άκρες τους την περιοριστική θέση SphI για την
ένθεση του προϊόντος του PCR στο GFP φορέα pPD95.77 (Fire Lab Vector Kit A.Fire,
Stanford University School of Medicine, Stanford, CA) στην αντίστοιχη περιοριστική θέση, στο
αμινοτελικό άκρο της GFP, χωρίς να καταστρέφεται το πλαίσιο ανάγνωσης. To πλασμίδιο αυτό
εκφράζει τη χιμαιρική πρωτεΐνη ASP-3::GFP και κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη.

pASP-4::GFP
Τμήμα DNA συνολικού μήκους 3650 νουκλεοτιδίων που περιλαμβάνει μέρος της 5’ μη
κωδικής αλληλουχίας (υποκινητής) καθώς και την κωδική αλληλουχία του γονιδίου asp-4,
χωρίς το κωδικόνιο λήξης, απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR από το γονιδίωμα του
νηματώδους με τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:
5’–AACTGC AGTGCATCCAATTTGGCCGAAC–3’ (ASP-4/1)
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5’–GCTCTAGATTCGTCGTCTTGTTCCATGG–3’ (ASP-4/2)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν στις άκρες τους τις περιοριστικές θέσεις PstI και XbaI
για την ένθεση του προϊόντος του PCR στο GFP φορέα pPD95.77 (Fire Lab Vector Kit A.Fire,
Stanford University School of Medicine, Stanford, CA) στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις,
στο αμινοτελικό άκρο της GFP, χωρίς να καταστρέφεται το πλαίσιο ανάγνωσης. To πλασμίδιο
αυτό εκφράζει τη χιμαιρική πρωτεΐνη ASP-4::GFP και κατασκευάστηκε από την Πόπη
Συντιχάκη.

pclp-1GFP
Τμήμα DNA της 5’ μη κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου clp-1 που περιλαμβάνει τον
υποκινητή καθώς και τα 3 πρώτα νουκλεοτίδια της κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου,
συνολικού μήκους 1890 νουκλεοτιδίων, απομονώθηκε και πολλαπλασιάστηκε με PCR από το
γονιδίωμα του νηματώδους με τα εξής ολιγονουκλεοτίδια:
5’–AACTGCAGCAACATCTAGATAATCG–3’ (clp-1/1)
5’–CGGGATCCACCACCGGCGCCACCGAC–3’ (clp-1/2)
Τα ολιγονουκλεοτίδια φέρουν στις άκρες τους τις περιοριστικές θέσεις PstI και BamHI
για την ένθεση του προϊόντος του PCR στο GFP φορέα pPD95.77 (Fire Lab Vector Kit A.Fire,
Stanford University School of Medicine, Stanford, CA) στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις,
στο αμινοτελικό άκρο της GFP, χωρίς να καταστρέφεται το πλαίσιο ανάγνωσης. To πλασμίδιο
αυτό εκφράζει την πρωτεΐνη GFP υπό τον έλεχγο του υποκινητή του γονιδίου clp-1 και
κατασκευάστηκε από την Πόπη Συντιχάκη.

Πλασμιδιακή κατασκευή ως δείκτης διαμόλυνσης για τη δημιουργία διαγονιδιακών
σειρών C. elegans
Για την επιλογή και διατήρηση των διαγονιδιακών σειρών και για την ανεμπόδιστη
μικροσκοπική τους παρατήρηση χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης διαμόλυνσης η εξής–ήδη
διαθέσιμη-πλασμιδιακή κατασκευή:
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•

pRF4: το πλασμίδιο φέρει το επικρατές αλληλόμορφο rol-6(su1006). Η έκφραση αυτού
του αλληλομόρφου επηρεάζει την δομή του κολλαγόνου, με αποτέλεσμα η κίνηση των
ζώων να είναι περιστροφική.

Ανάπτυξη και διατήρηση στελεχών C. elegans
Η ανάπτυξη των νηματωδών έγινε σε τρυβλία NGM επιστρωμένα με λεπτό στρώμα
βακτηρίων Escherichia coli (OP50), Photorhabdus luminescens (Hb) ή Erwinia marcescens
(EC1) και σε θερμοκρασίες 15, 20 ή 25°C. Για τη διατήρηση αποθεμάτων νηματωδών
συγκεκριμένης γονοτυπικής σύστασης, εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι:
Διατήρηση στους 15°C:
Στη θερμοκρασία των 15°C η ανάπτυξη των νηματωδών γίνεται με χαμηλούς ρυθμούς και
είναι δυνατόν να διατηρηθούν στη μορφή των dauers σε τρυβλία NGM για 3 μήνες περίπου.
Διατήρηση στους -80°C:
Νηματώδεις αναπτυξιακών σταδίων L1-L2 είναι δυνατόν να επιβιώσουν για χρόνια σε
καταψύκτες στους -80°C ή σε υγρό άζωτο στους -196°C. Η διαδικασία που εφαρμόστηκε για
την κατάψυξη των νηματωδών ήταν η εξής:
• Συλλογή ζώων με διάλυμα Μ9 (θερμοκρασίας 4°C) από 5-6 τρυβλία NGM, στα οποία
μόλις έχει εξαντληθεί η τροφή και φέρουν πολλές προνύμφες L1-L2, και τοποθέτηση
σε δοκιμαστικό σωλήνα σε πάγο.
• Προσθήκη ίσου όγκου διαλύματος ψύξης νηματωδών (θερμοκρασίας 4°C) και
ανάδευση.
• Μεταφορά του εναιωρήματος σε 10 τουλάχιστον ειδικά δοχεία των 2ml, όπου έχουν
αναγραφεί τα χαρακτηριστικά του στελέχους, και τοποθέτηση αυτών στους -80°C.
• Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της κατάψυξης με απόψυξη ενός από τα δοχεία
αφού περάσει χρονικό διάστημα 3-4 ημερών. Η απόψυξη πραγματοποιήθηκε με
παραμονή του δοχείου σε θερμοκρασία δωματίου (25°C) ώσπου να λιώσει ο πάγος και
κατόπιν μεταφορά σε τρυβλία NGM, επώαση στους 15-20°C κι έλεγχο της
βιωσιμότητας των ζώων.
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Συγχρονισμός πληθυσμού νηματωδών και καθαρισμός από μολύνσεις
Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε τόσο για την απαλλαγή από βακτηριακές και
μυκητιακές μολύνσεις, όσο και για το σχετικό συγχρονισμό πληθυσμών, ξεκινώντας από
τρυβλία που περιέχουν μόνο αυγά. Ενήλικα ζώα που περιείχαν αυγά μεταφέρονταν σε διάλυμα
Μ9 και ξεπλένονταν ~2 φορές. Στο τελικό εναιώρημα προστίθεντο 2,5 φορές μεγαλύτερος
όγκος φρέσκου διαλύματος με την ακόλουθη σύσταση:
1ml NaOH 5N
2ml NaOCl 5%
7ml ddH2O
Το διάλυμα αυτό διαλύει ολόκληρο το ζώο, εισχωρεί όμως πιο δύσκολα στα αυγά.
Ακολουθούσε συνεχής ανάδευση και τακτική παρατήρηση στο στερεοσκόπιο. Αμέσως μετά τη
διάλυση της πλειοψηφίας των ζώων, κατακρημνίζονταν τα αυγά με φυγοκέντρηση για 1min σε
10000rpm και ξεπλένονταν ~3 φορές με Μ9. Το εναιώρημα των αυγών τοποθετούνταν σε
καθαρά τρυβλία NGM. Με τη μέθοδο αυτή απομακρύνονταν πιο αποτελεσματικά βακτηριακές
μολύνσεις.
Επίσης, ο πληθυσμός που προέκυπτε δεν ήταν απόλυτα συγχρονισμένος, δεδομένου ότι
το τελικό εναιώρημα περιείχε αυγά διαφόρων σταδίων.

Δημιουργία διαγονιδιακών σειρών C. elegans
Για τη διαμόλυνση νηματωδών με πλασμιδιακές κατασκευές πραγματοποιήθηκαν
ενέσεις των αντίστοιχων κατασκευών στο συγκυτιακό τμήμα των γονάδων ζώων άγριου τύπου.
Ο δείκτης διαμόλυνσης που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο. Για
τις ενέσεις χρησιμοποιήθηκε μίγμα ίσων συγκεντρώσεων (50μg/ml) από το πλασμίδιο-δείκτη
διαμόλυνσης και το προς μελέτη πλασμίδιο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί DNA υψηλής
καθαρότητας, τα πλασμίδια απομονώθηκαν με τη μέθοδο της αλκαλικής λύσης από τα
αντίστοιχα βακτήρια ξενιστές και στη συνέχεια καθαρίστηκαν με στήλη QIAGEN-tip 20
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(QIAGEN plasmid purification). Η διαδικασία των ενέσεων στους νηματώδεις είχε συνοπτικά
ως εξής:
•

Φυγοκέντρηση του προς ένεση μίγματος για 20-30min, ώστε να κατακρημνισθούν
μεγάλα σωματίδια που πιθανά να περιέχει. Μεταφορά μίγματος σε κατάλληλη βελόνα,
τοποθέτηση αυτής σε κατάλληλη υποδοχή και διάνοιξη. Ακινητοποίηση ζώων σε φιλμ
αγαρόζης 2% παρουσία halocarbon oil.

•

Μεταφορά σε μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής (Nomarski) κι ένεση στα δύο σκέλη
των γονάδων.

•

Προσθήκη διαλύματος Μ9 στα ζώα και μεταφορά σε τρυβλίο NGM στους 20°C, ώστε
να ανακάμψουν.

•

Παρατήρηση των απογόνων για την ανίχνευση αυτών που φέρουν το δείκτη
διαμόλυνσης και μεταφορά αυτών σε ξεχωριστά τρυβλία.
Όταν τα κυκλικά πλασμίδια εντίθεται στις γονάδες των νηματωδών πραγματοποιείται

διάσπαση σε τυχαίες θέσεις (Ian., 1999). Οι γραμμικές πλέον αλληλουχίες συνδέονται μεταξύ
τους, οδηγώντας στο σχηματισμό εξωχρωμοσωμικών αλληλουχιών DNA. Οι τελευταίες,
ανάλογα με το μήκος τους κυρίως, κληρονομούνται με συχνότητα 5-95%. Συνεπώς, τα
διαγονιδιακά ζώα που προκύπτουν είναι μωσαϊκά και για τη συντήρησή τους απαιτείται
τακτική επιλογή με βάση το φαινότυπο του δείκτη διαμόλυνσης.

Τεχνικές μικροσκοπίας
Σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) για την προετοιμασία των
δειγμάτων πραγματοποιήθηκε ξέπλυμα των ζώων με διάλυμα Μ9 και αναισθητοποίηση αυτών
σε διάλυμα NaN3 10mM σε Μ9 ή αγαρόζη 2%. Η παρατήρηση και φωτογράφηση έγιναν σε
θερμοκρασία δωματίου (25°C). Για τη λήψη εικόνων από μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής
(Nomarski), έγινε:
•

Με κάμερα MCCamera (Motic China Group Co., Ltd.), η οποία προσαρμόστηκε σε
μικροσκόπιο Zeiss Axiovert και το πρόγραμμα Motic Images Plus 2.0, ή

•

Από μικροσκόπιο Zeiss Axioscop 2 (μετά από τοποθέτηση των απαραίτητων φίλτρων
για την πόλωση του φωτός), είτε με κάμερα AxioCam (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.)
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και το πρόγραμμα AxioVision3.1 (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.), είτε με το
πρόγραμμα Laser Sharp 2000 (Bio-Rad Laboratories).
Οι φωτογραφήσεις που απαιτούσαν σάρωση του δείγματος, πραγματοποιήθηκαν σε
συνεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης (Zeiss Axioscop 2 plus με κεφαλή σάρωσης Bio-Rad
Radiance 2100, BioRad, Hercules, USA) με το πρόγραμμα Laser Sharp 2000. Η φωτογράφηση
από απλό μικροσκόπιο φθορισμού έγινε με το πρόγραμμα AxioVision3.1 από κάμερα
AxioCam. Η επεξεργασία και τροποποίηση των εικόνων, όπου χρειάστηκε, πραγματοποιήθηκε
με το πρόγραμμα Photoshop (version 7.0.1; Adobe).

Πειράματα γήρανσης
Συγχρονισμένοι

πληθυσμοί

δημιουργήθηκαν

με

τοποθέτηση

20-30

ενήλικων

ερμαφρόδιτων ζώων σε καθαρά τρυβλία NGM, τα οποία προηγουμένως είχαν επιστρωθεί με
Escherichia coli (OP50), Photorhabdus luminescens (Hb) ή Erwinia marcescens (EC1), όπου
παρέμειναν για διάστημα 4–6 ωρών, εως ότου εναποθέσουν ένα αρκετά μεγάλο αριθμό αυγών.
Στη συνέχεια, όταν τα ζώα βρίσκονταν σε L4 αναπτυξιακό στάδιο μεταφέρθηκαν σε νέα
καθαρά τρυβλία NGM.
Όλα τα πειράματα γήρανσης πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 20°C. Επιπλέον στα
τρυβλία NGM τα ζώα τοποθετήθηκαν ανά ομάδες των 20-30 ατόμων, με συνολικό αριθμό 60100 ατόμων σε κάθε πείραμα. Ως t=0 ορίστηκε η πρώτη ημέρα ενηλικίωσης. Τα ζώα
μεταφέρονταν σε νέα τρυβλία κάθε 2-4 ημέρες για την αποφυγή είτε συνθηκών έλλειψης
τροφής, η οποία θα είχε ως συνέπεια την αλλαγή της μορφολογίας των ζώων, ή για την
αποφυγή μολύνσεων. Τα άτομα παρακολουθούνται μεμονωμένα και καθημερινά ως προς την
κινητικοτητά τους έπειτα από απαλό απτικό ερέθισμα και/ή ως προς τους παλμούς του φάρυγγα
έως και το τέλος της ζωής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ζωτική τους κατάσταση. Κάθε
πείραμα γήρανσης που παρατίθεται στη παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 3
φορές και το κάθε διάγραμμα αποτελεί αντιπροσωπευτική εικόνα το κάθε πειράματος.
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Υπολογιστική ανάλυση και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
•

Η

στατιστική

ανάλυση

όλων

των

μετρήσεων

στα

πειράματα

γήρανσης

πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό πρόγραμμα Prism software package (GraphPad
Software Inc., San Diego, USA).
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Ι. Eμφάνιση νεκρωτικών κυστιδίων στο C. elegans κατά τη διάρκεια μολύνσεων με
παθογόνα βακτηριακά στελέχη
Για να διαπιστωθεί αν η μόλυνση ατόμων C. elegans με παθογόνα βακτηριακά στελέχη
οδηγεί σε επαγωγή νεκρωτικού θανάτου σε κύτταρα του οργανισμού ξενιστή, άτομα C. elegans
μολύνθηκαν μέσω τροφής με τα Gram–αρνητικά βακτηριακά στελέχη Photorhabdus
luminescens και Erwinia marcescens. Tα συγκεκριμένα βακτήρια έχουν χαρακτηριστεί ως
παθογόνοι παράγοντες για το C. elegans, καθώς επηρεάζουν αρνητικά το προσδόκιμο
επιβίωσής του (Couillault and Ewbank, 2002). Τα συγκεκριμένα στελέχη, όπως και τα
βακτήρια που εξυπηρετούν ως φυσιολογική τροφή το C. elegans (π.χ. το στέλεχος της E. coli,
OP-50), προσλαμβάνονται μέσω της φαρυγγικής οδού και καταλήγουν στο έντερο του C.
elegans. Άτομα C. elegans τα οποία είχαν προσλάβει τα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus
luminescens και Erwinia marcescens μέσω τροφής εξετάστηκαν σε μικροσκόπιο διαφορικής
συμβολής (DIC), ως προς την εμφάνιση δομών που αποτελούν μορφολογικά γνωρίσματα του
νεκρωτικού θανάτου και βρέθηκαν θετικά. Συγκεκριμένα και στις δύο περιπτώσεις των
παθογόνων βακτηρίων, παρατηρήθηκε η εμφάνιση κυστιδίων που αντιστοιχούν σε κύτταρα του
οργανισμού, τα οποία έχουν μετατραπεί σε κενοτόπια, ενώ ο πυρήνας έχει αποδιαταχθεί και
έχει μεταναστεύσει στην περιφέρεια των δομών αυτών (Εικ. 4).

β

α

N2

N2

Εικόνα 4. Επαγωγή μορφολογικών χαρακτηριστικών νέκρωσης σε μολυσμένα άτομα C. elegans.
Φωτογραφίες από μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής (DIC) όπου διακρίνονται κυστίδια που
αντιστοιχούν σε νεκρωτικά κυτταρικά πτώματα (βέλη). Τα νεκρωτικά κυστίδια εμφανίζονται σε άτομα
C. elegans τα οποία έχουν μολυνθεί μέσω τροφής με τα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens
(α) και Erwinia marcescens (β).
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ΙΙ. Η καταστολή του νεκρωτικού θανάτου σε άτομα C. elegans καθυστερεί την εμφάνιση
των συμπτωμάτων που έπονται της μόλυνσης με παθογόνα βακτηριακά στελέχη
Μετά τη διαπίστωση της επαγωγής του νεκρωτικού θανάτου σε άτομα C. elegans που
έχουν μολυνθεί, μέσω τροφής, με τα παθογόνα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens
και Erwinia marcescens, πραγματοποιήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση των συμπτωμάτων που
συνδέονται με την παθογένεση, μέσω μικροσκοπικής παρατήρησης των ιστών και οργάνων
μολυσμένων ατόμων C. elegans αγρίου τύπου (Ν2). Κατά την παρατήρηση χρησιμοποιήθηκαν
ως χρονικά σημεία αναφοράς οι 24 και οι 36 ώρες, έπειτα από το χρονικό σημείο 0, το οποίο
αντιστοιχεί στην μεταφορά των ατόμων C. elegans σε πιάτα που περιείχαν βακτηριακό στρώμα
είτε από το στέλεχος Photorhabdus luminescens είτε από το στέλεχος Erwinia marcescens.
Παράλληλα, κατά ανάλογο τρόπο, καταγράφηκαν και τα συμπτώματα των μολύνσεων σε
στελέχη C. elegans που έφεραν μεταλλαγές είτε στο γονίδιο unc-32, είτε στο γονιδιο vha-12.
Tα γονίδια αυτά κωδικοποιούν για διαφορετικές υπομονάδες της αντλίας πρωτονίων VATPάσης, η οποία συμβάλλει στην εκτέλεση των μηχανισμών του νεκρωτικού θανάτου. Τα
μεταλλαγμένα στελέχη unc-32(e198) και vha-12(n2915) που μελετήθηκαν ως προς τους
φαινοτύπους παθογένεσης κατά τη διάρκεια βακτηριακών μολύνσεων, διαθέτουν συνεπώς
γενετικό υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης.
Στην περίπτωση του στελέχους Photorhabdus luminescens, στο χρονικό σημείο των 24
ωρών, παρατηρήθηκαν σε άτομα C. elegans αγρίου τύπου τα πρώτα νεκρωτικά κυστίδια σε
ιστούς όπως ο εντερικός αυλός (Εικ. 5α) και η γονάδα (Εικ. 5β). Στα μεταλλαγμένα στελέχη
vha-12(n2915) στο αντίστοιχο χρονικό σημείο παρατηρήθηκε, συγκριτικά, μειωμένη εμφάνιση
(στην περίπτωση του εντέρου) (Εικ. 5γ) έως και απουσία νεκρωτικών κυστιδίων (στην
περίπτωση της γονάδας) (Εικ. 5δ).
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Εικόνα 5. Καθυστέρηση εμφάνισης νεκρωτικών κυστιδίων κατά τη διάρκεια μόλυνσης από
Photorhabdus luminescens σε γενετικό υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης (24hrs). Φωτογραφίες από
μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής (DIC) ατόμων C. elegans που έχουν μολυνθεί με το παθογόνο
βακτηριακό στέλεχος Photorhabdus luminescens, μετά την πάροδο 24 ωρών.

Νεκρωτικά κυστίδια

(βέλη) εμφανίζονται στον εντερικό αυλό (α) και στη γονάδα (β) ατόμων αγρίου τύπου. Στο
μεταλλαγμένο στέλεχος vha-12(n2915), σε αντίστοιχη χρονική στιγμή, τα κυστίδια στο έντερο είναι
μειωμένα (γ), ενώ στη γονάδα είναι ακόμα απόντα (δ).

Στην περίπτωση του στελέχους Photorhabdus luminescens, στο χρονικό σημείο των 36
ωρών, παρατηρείται αυξημένος αριθμός νεκρωτικών κυστιδίων στο έντερο των ατόμων αγρίου
τύπου, καθώς επίσης και διαστολή του εντερικού αυλού (Εικ. 6α και β). Στα μεταλλαγμένα
στελέχη με γενετικό υπόβαθρο καταστολής της νέκρωσης, τα κυστίδια στον ίδιο ιστό
εξακολουθούν να είναι μειωμένα, ενώ δεν εμφανίζεται ανάλογη αλλοίωση στον εντερικό αυλό
(Εικ. 6γ και δ).
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Εικόνα 6. Καθυστέρηση εμφάνισης συμπτωμάτων μόλυνσης από Photorhabdus luminescens σε
γενετικό υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης (36hrs). Φωτογραφίες από μικροσκόπιο διαφορικής
συμβολής (DIC) ατόμων C. elegans που έχουν μολυνθεί με το παθογόνο βακτηριακό στέλεχος
Photorhabdus luminescens, μετά την πάροδο 36 ωρών. Τα νεκρωτικά κυστίδια είναι αυξημένα σε
αριθμό, στην περίπτωση των ατόμων αγρίου τύπου, ενώ ο εντερικός αυλός είναι διεσταλμένος (α και β).
Στα μεταλλαγμένα στελέχη vha-12(n2915) (γ) και unc-32(e198) (δ) τα νεκρωτικά κυστίδια στο έντερο
είναι μειωμένα, ενώ ο αυλός δεν εμφανίζεται μορφολογικά αλλοιωμένος.
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Επιπλέον, η γονάδα στα άτομα αγρίου τύπου εμφανίζεται συρρικνωμένη στην περιοχή
του συγκυτίου των μιτωτικών πυρήνων, ενώ η υποδερμίδα αποκολλάται τμηματικά από το
μανδύα του ζώου. Τα νεκρωτικά κυστίδια, στην περίπτωση της γονάδας, είναι αυξημένα στο
χρονικό σημείο των 36 ωρών μετά την έναρξη της μόλυνσης με το βακτηριακό στέλεχος
Photorhabdus luminescens (Εικ. 7α και β). Τα μεταλλαγμένα στελέχη vha-12(n2915) και unc32(e198) εμφανίζονται υγιέστερα ως προς την παθογένεση των αντίστοιχων ιστών της γονάδας
και της υποδερμίδας, ενώ τα νεκρωτικά κυστίδια στο ίδιο χρονικό σημείο εξακολουθούν να
είναι μειωμένα (Εικ. 7γ και δ).
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Εικόνα 7. Καθυστέρηση εμφάνισης συμπτωμάτων μόλυνσης από Photorhabdus luminescens σε
γενετικό υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης (36hrs). Φωτογραφίες από μικροσκόπιο διαφορικής
συμβολής (DIC) ατόμων C. elegans που έχουν μολυνθεί με το παθογόνο βακτηριακό στέλεχος
Photorhabdus luminescens, μετά την πάροδο 36 ωρών. Τα νεκρωτικά κυστίδια είναι αυξημένα σε αριθμό
στην περίπτωση των ατόμων αγρίου τύπου, ενώ η περιοχή του συγκυτίου της γονάδας είναι
συρρικνωμένη και η υποδερμίδα αποκολλημένη από το μανδύα του ζώου (α και β). Στα μεταλλαγμένα
στελέχη vha-12(n2915) (γ) και unc-32(e198) (δ) τα νεκρωτικά κυστίδια είναι μειωμένα, ενώ οι ιστοί της
γονάδας και της υποδερμίδας εμφανίζονται λιγότερο αλλοιωμένοι μορφολογικά.

Στην περίπτωση του στελέχους Erwinia marcescens, στο χρονικό σημείο των 24 ωρών,
παρατηρήθηκαν σε άτομα C. elegans αγρίου τύπου τα πρώτα νεκρωτικά κυστίδια και οι πρώτες
ενδείξεις παθογένειας με τη μορφή αποδιοργάνωσης ιστών, ως συνέπεια της μόλυνσης (Εικ.
8α). Στα μεταλλαγμένα στελέχη vha-12(n2915), στο αντίστοιχο χρονικό σημείο, παρατηρήθηκε
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μειωμένη εμφάνιση νεκρωτικών κυστιδίων, συγκριτικά με τα στελέχη αγρίου τύπου, ενώ οι
ιστοί δεν φέρουν περαιτέρω συμπτώματα παθογένειας (Εικ. 8β).
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Εικόνα 8. Καθυστέρηση εμφάνισης συμπτωμάτων μόλυνσης από Erwinia marcescens σε γενετικό
υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης (24hrs). Φωτογραφίες από μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής (DIC)
ατόμων C. elegans που έχουν μολυνθεί με το παθογόνο βακτηριακό στέλεχος Erwinia marcescens, μετά
την πάροδο 24 ωρών. Τα νεκρωτικά κυστίδια (βέλη) είναι εμφανή τόσο στην περίπτωση του στελέχους
αγρίου τύπου (α) όσο και στην περίπτωση του μεταλλαγμένου στελέχους vha-12(n2915) (β), ενώ οι ιστοί
φέρουν εντονότερα συμπτώματα παθογένειας στην περίπτωση του στελέχους αγρίου τύπου (α).

Στην περίπτωση του στελέχους Erwinia marcescens, στο χρονικό σημείο των 36 ωρών,
παρατηρείται αυξημένος αριθμός νεκρωτικών κυστιδίων στο έντερο των ατόμων αγρίου τύπου,
καθώς επίσης και διαστολή του εντερικού αυλού (Εικ. 9α). Στα μεταλλαγμένα στελέχη unc32(e198) τα νεκρωτικά κυστίδια στον ίδιο ιστό είναι μειωμένα, ενώ δεν εμφανίζεται ανάλογη
αλλοίωση του εντερικού αυλού (Εικ. 9β).
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Εικόνα 9. Καθυστέρηση εμφάνισης συμπτωμάτων μόλυνσης από Erwinia marcescens σε γενετικό
υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης (36hrs). Φωτογραφίες από μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής (DIC)
ατόμων C. elegans που έχουν μολυνθεί με το παθογόνο βακτηριακό στέλεχος Erwinia marcescens, μετά
την πάροδο 36 ωρών. Τα νεκρωτικά κυστίδια (βέλη) είναι αυξημένα σε αριθμό, στην περίπτωση των
ατόμων αγρίου τύπου, ενώ o αυλός του εντέρου έχει διασταλλεί (α). Στα μεταλλαγμένα στελέχη unc32(e198) τα νεκρωτικά κυστίδια είναι ο εντερικός ιστός δεν εμφανίζεται αλλοιωμένος μορφολογικά (β).

Επιπλέον, στο ίδιο χρονικό σημείο, κατά της διάρκεια της μόλυνσης με το παθογόνο
βακτήριο Erwinia marcescens, η γονάδα στα άτομα αγρίου τύπου C. elegans εμφανίζεται
αποδιοργανωμένη και ειδικά στην περιοχή του συγκυτίου των μιτωτικών πυρήνων
συρρικνωμένη, ενώ η υποδερμίδα αποκολλάται τμηματικά από το μανδύα του ζώου (Εικ. 10α).
Αντιθέτως, τα μεταλλαγμένα στελέχη unc-32(e198) εμφανίζονται υγιέστερα ως προς την
παθογένεση των αντίστοιχων ιστών της γονάδας και υποδερμίδας, (Εικ. 10β).
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Εικόνα 10. Καθυστέρηση εμφάνισης συμπτωμάτων μόλυνσης από Erwinia marcescens σε γενετικό
υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης (24hrs). Φωτογραφίες από μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής (DIC)
ατόμων C. elegans που έχουν μολυνθεί με το παθογόνο βακτηριακό στέλεχος Erwinia marcescens, μετά
την πάροδο 36 ωρών. Στα στελέχη C. elegans αγρίου τύπου, η περιοχή του συγκυτίου της γονάδας είναι
συρρικνωμένη και η υποδερμίδα αποκολλημένη από το μανδύα του ζώου (α). Στα μεταλλαγμένα στελέχη
unc-32(e198) οι ιστοί της γονάδας και της υποδερμίδας εμφανίζονται λιγότερο αλλοιωμένοι
μορφολογικά (β).

ΙΙI. Η καταστολή του νεκρωτικού θανάτου σε άτομα C. elegans οδηγεί σε αυξημένο
προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη διάρκεια της μόλυνσης με παθογόνα βακτηριακά στελέχη
Για να διαπιστωθεί κατά πόσο το γενετικό υπόβαθρο καταστολής της νέκρωσης
επηρεάζει το προσδόκιμο επιβίωσης ατόμων C. elegans, τα οποία έχουν μολυνθεί με τα
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παθογόνα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens και Erwinia marcescens,
πραγματοποιήθηκε πείραμα γήρανσης σε μολυσμένα μεταλλαγμένα στελέχη vha-12(n2915) και
unc-32(e198). Η επιβίωση των στελεχών αυτών συγκρίθηκε με την επιβίωση ατόμων C.
elegans αγρίου τύπου, καθώς και με στελέχη μεταλλαγμένα ως προς το γονίδιο cup-5, τα οποία
διατηρούνταν σε παρόμοιες συνθήκες μόλυνσης. Το γονίδιο cup-5 απαιτείται για την ομαλή
βιογένεση των λυσοσωμάτων του C. elegans (Schaheen et al., 2006). Στελέχη με το
υπομορφικό αλληλόμορφο cup-5(ar465) παρουσιάζουν αύξηση στον αριθμό και το μέγεθος
των όξινων λυσοσωμάτων (Fares and Greenwald, 2001). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα
στελέχη αυτά είναι πιο ευαίσθητα στην επίδραση παραγόντων που προκαλούν νέκρωση [π.χ. σε
γενετικό υπόβαθρο mec-4(d)], ως συνέπεια της αυξημένης ενεργότητας των λυσοσωμάτων
(Νεκτάριος Ταβερναράκης και Πόπη Συντιχάκη).
Οι καμπύλες επιβίωσης υποδεικνύουν ότι και στις δύο περιπτώσεις των παθογόνων
βακτηρίων, τα μεταλλαγμένα στελέχη vha-12(n2915) και unc-32(e198), με γενετικό υπόβαθρο
καταστολής της νέκρωσης, επιβιώνουν για περισσότερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια
των μολύνσεων, σε σχέση με τα στελέχη αγρίου τύπου και τα μεταλλαγμένα στελέχη cup5(ar465) με γενετικό υπόβαθρο υπερευαισθησίας σε νέκρωση (Εικ. 11α και β).
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Εικόνα 11. Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε γενετικό υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης. Τα
μεταλλαγμένα στελέχη vha-12(n2915) (

) και unc-32(e198) (

), με γενετικό υπόβαθρο καταστολής

της νέκρωσης, εμφανίζουν αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης σε σχέση με τα στελέχη αγρίου τύπου (
και τα μεταλλαγμένα στελέχη cup-5(ar465) (

)

), με γενετικό υπόβαθρο υπερευαισθησίας σε νέκρωση,

στις περιπτώσεις μολύνσεων από τα παθογόνα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens (α) και
Erwinia marcescens (β). Κάθε καμπύλη επιβίωσης αναπαριστά το μέσο όρο από 3 διαφορετικά
πειράματα γήρανσης, όπου ελέγχθηκαν περίπου 100 άτομα από κάθε στέλεχος.
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ΙV. Η μόλυνση ατόμων C. elegans με παθογόνα βακτηριακά στελέχη οδηγεί σε επαγωγή
‘νεκρωτικών’ γονιδίων
Μετά τη διαπίστωση της επαγωγής της νέκρωσης σε μολυσμένα με παθογόνα
βακτηριακά στελέχη άτομα C. elegans, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των
νεκρωτικών κυτταρικών πτωμάτων, εξετάστηκε η επαγωγή νέκρωσης σε μοριακό επίπεδο,
μέσω της έκφρασης γονιδίων που συμμετέχουν στους αντίστοιχους μηχανισμούς. Συγκεκριμένα
μελετήθηκε το πρότυπο έκφρασης των γονιδίων asp-3, asp-4 και clp-1, σε άτομα C. elegans,
κατά τη διάρκεια μολύνσεων με τα παθογόνα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens
και Erwinia marcescens. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι διαγονιδιακές σειρές
N2Ex[ASP-3::GFP], N2Ex[ASP-4::GFP] και N2Ex[pclp-1GFP], οι οποίες εξετάστηκαν ως προς
την ενεργότητα των υποκινητών των γονιδίων asp-3, asp-4 και clp-1, αντίστοιχα, σε συνθήκες
μόλυνσης. Οι πρωτεάσες ασπαρτικού ASP-3 και ASP-4 απελευθερώνονται από τα
λυσσοσώματα ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, και της παρατεταμένης δράσης των καλπαϊνών (π.χ.
CLP-1), ενώ συμβάλλουν με τη δράση τους στην αποικοδόμηση των κυτταρικών συστατικών,
κατά την εκτέλεση του νεκρωτικού θανάτου (ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Η δράση των πρωτεασών έπεται,
κατά τη νέκρωση, αυτής των καλπαϊνών (Syntichaki et al., 2002).
Η παρατήρηση του προτύπου έκφρασης της φθορίζουσας πρωτεΐνης–δείκτη GFP σε
άτομα των διαγονιδιακών σειρών N2Ex[ASP-3::GFP] και N2Ex[ASP-4::GFP], που είχαν
μολυνθεί με τα παθογόνα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens και Erwinia
marcescens, υποδεικνύει την επαγωγή της έκφρασης της GFP και συνεπώς την αύξηση της
ενεργότητας των υποκινητών των γονιδίων asp-3 και asp-4, στις συνθήκες αυτές (Εικ. 12).
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Εικόνα 12. Επαγωγή της έκφρασης ‘νεκρωτικών’ γονιδίων. Φωτογραφίες από μικροσκόπιο
φθορισμού ατόμων C. elegans των διαγονιδιακών σειρών N2Ex[ASP-3::GFP] (α, β και γ) και
N2Ex[ASP-4::GFP] (δ, ε και ζ). Άτομα των διαγονιδιακών σειρών που έχουν μολυνθεί με τα παθογόνα
βακτήρια Photorhabdus luminescens (β και ε) και Erwinia marcescens (γ και ζ), εμφανίζουν αυξημένη
έκφραση της φθορίζουσας πρωτεϊνης–δείκτη GFP, σε σχέση με άτομα των διαγονιδιακών σειρών που
τρέφονται με το μη παθογόνο στέλεχος της Escherichia coli, OP-50 (α και δ), ως συνέπεια της
ενεργοποίησης των ‘νεκρωτικών’ γονιδίων asp-3 και asp-4.

Η μελέτη των ατόμων της διαγονιδιακής σειράς N2Ex[pclp-1GFP], που είχαν μολυνθεί
με τα παθογόνα βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens και Erwinia marcescens,
αποκαλύπτει τη μείωση της έκφρασης της GFP, συγκριτικά με το ισχυρό πρότυπο έκφρασης
της σε άτομα της ίδιας διαγονιδιακής σειράς τα οποία θρέφονταν με το μη παθογόνο στέλεχος
της Escherichia coli, OP-50. Η μείωση της έκφρασης της GFP γίνεται περισσότερο αισθητή,
κάτω από τη στερεοσκοπική παρατήρηση, με τη πρόοδο της μόλυνσης (Εικ. 13).
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Εικόνα 13. Καταστολή της έκφρασης καλπαϊνών σε συνθήκες προχωρημένης μόλυνσης.
Φωτογραφίες από μικροσκόπιο φθορισμού ατόμων C. elegans της διαγονιδιακής σειράς N2Ex[pclp-1GFP].
Μετά την πάροδο 24 ωρών (α, β και γ), άτομα που έχουν μολυνθεί με τα παθογόνα βακτήρια
Photorhabdus luminescens (β) και Erwinia marcescens (γ), εμφανίζουν μειωμένη έκφραση της
φθορίζουσας πρωτεΐνης–δείκτη GFP, σε σχέση με άτομα που τρέφονται με το μη παθογόνο στέλεχος της
Escherichia coli, OP-50 (α), ως συνέπεια της επαγωγής των μηχανισμών νέκρωσης που αποικοδομούν,
μέσω της δράσης υδρολυτικών ενζύμων, τις πρωτεΐνες και τα δομικά συστατικά του κυττάρου. Όσο πιο
εκτεταμένη είναι η μόλυνση–με βάση τα μορφολογικά συμπτώματα–τόσο μεγαλύτερη είναι η καταστολή
της έκφρασης της GFP στα μολυσμένα άτομα (βέλη, γ). Μετά την πάροδο 48 ωρών (δ, ε και ζ) η
έκφραση της GFP βρίσκεται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε άτομα μολυσμένα με τα παθογόνα
βακτήρια Photorhabdus luminescens (ε) και Erwinia marcescens (ζ), σε σχέση με άτομα που τρέφονται
με το μη παθογόνο στέλεχος της Escherichia coli, OP-50 (δ).
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Ι. Eπαγωγή της νέκρωσης στο C. elegans κατά τη διάρκεια μολύνσεων με παθογόνα
βακτηριακά στελέχη
Στα πλαίσια της μελέτης των μηχανισμών φυσικής ανοσίας στο C. elegans και της
δράσης του αμυντικού του συστήματος κατά την καταπολένηση παθογόνων εισβολέων,
εξετάστηκε η απόκριση του οργανισμού, κατά τη διάρκεια μολύνσεων με τα παθογόνα
βακτηριακά στελέχη Photorhabdus luminescens και Erwinia marcescens. Από τα πρώτα στάδια
της μόλυνσης ήτανε εμφανής η δημιουργία κυστιδίων που αντιστοιχούσαν σε κύτταρα που
είχαν υποστεί νέκρωση. Tα κυτταρικά πτώματα φέρανε τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του
νεκρωτικού τύπου θανάτου και εντοπίζονταν σε ιστούς όπως το έντερο, η γονάδα και η
υποδερμίδα. Οι ιστοί αυτοί φέρανε και τα πρώτα συμπτώματα παθογένειας και
αποδιοργάνωσης κατά την πρόοδο της μόλυνσης.
Η επαγωγή των μορφολογικών χαρακτηριστικών της νέκρωσης συνοδεύεται και από
επαγωγή της έκφρασης γονιδίων που συμμετέχουν στους μηχανισμούς της, όπως είναι οι
πρωτεάσες ασπαρτικού ASP-3 και ASP-4. Tα υδρολυτικά αυτά ένζυμα απελευθερώνονται από
τα λυσσοσώματα εξαιτίας της ρήξης τους, ως συνέπεια της δράσης των καλπαϊνών και
συμμετέχουν στην αποικοδόμηση των πρωτεϊνών και των δομικών συστατικών του κυττάρου,
κατά την εκτέλεση του νεκρωτικού θανάτου (Syntichaki et al., 2002). Ανάλυση
μικροσυστοιχειών μεγάλης κλίμακας έχουν δείξει ότι γονίδια που κωδικοποιούν για πρωτεάσες
ασπαρτικού στο C. elegans–μεταξύ των οποίων και το asp-3–επάγονται σε συνθήκες
μολύνσεων από διαφορετικά παθογόνα βακτήρια, αποτελώντας συστατικά της ‘κοινής’
απόκρισης του οργανισμού ξενιστή (Wong et al., 2007). Στην παρούσα μελέτη αποδείχτηκε η
επαγωγή του νεκρωτικού θανάτου σε άτομα C. elegans μολυσμένα με παθογόνα βακτήρια, με
βάση τόσο μορφολογικά στοιχεία όσο και με στοιχεία μεταγραφικής ενεργοποίησης των
πρωτεασών ασπαρτικού ASP-3 και ASP-4. Παράλληλα εξετάστηκε και η μεταγραφική
ενεργοποίηση της καλπαϊνης CLP-1, η οποία με τη δράση της συμμετέχει στη διάρρηξη της
μεμβράνης των λυσσοσωμάτων (Yamashima, 2000). Η ισχυρή έκφραση της φθορίζουσας
πρωτεΐνης–δείκτη GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου clp-1, στα αρχικά στάδια
της μόλυνσης και η σταδιακή μείωσή της κατά την πρόοδο της μόλυνσης, συμφωνεί χρονικά με
τη δράση των καλπαϊνών κατά το μονοπάτι εκτέλεσης του νεκρωτικού θανάτου. Η δράση των
καλπαϊνών προηγείται αυτής των πρωτεασών ασπαρτικού και πιθανόν να αποτελούν και αυτές
στη συνέχεια αποικοδομητικούς στόχους των υδρολυτικών ενζύμων.
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ΙΙ. Η καταστολή του νεκρωτικού θανάτου στο C. elegans δρα ανασταλτικά στην πρόοδο
της μόλυνσης από παθογόνα βακτηριακά στελέχη
Κατά την παρούσα μελέτη εξετάστηκαν το χρονικό σημείο εμφάνισης και τα
μορφολογικά γνωρίσματα των συμπτωμάτων της μόλυνσης από τα παθογόνα βακτηριακά
στελέχη Photorhabdus luminescens και Erwinia marcescens, σε άτομα C. elegans με γενετικό
υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης. Στις συνθήκες αυτές, τα συμπτώματα παθογένειας
καθυστερούσαν να εμφανιστούν, τα νεκρωτικά κυστίδια ήτανε λιγότερα σε αριθμό, ενώ οι ιστοί
φαινόντουσαν μορφολογικά υγιέστεροι. Επιπλέον τα ίδια άτομα C. elegans, με γενετικό
υπόβαθρο καταστολής νέκρωσης,, επιβίωναν σε μεγαλύτερο βαθμό κατά τη διάρκεια της
μόλυνσης, ωστόσο και αυτά, σε προχωρημένα στάδια της, εμφάνιζαν εκτεταμένη παθογένεια
και πέθαιναν.
H νέκρωση επάγεται σε κύτταρα του C. elegans κατά τη διάρκεια βακτηριακών
μολύνσεων και επιδεινώνει τα συμπτώματα της παθογένειας, σε ιστούς και όργανα του
οργανισμού ξενιστή. Η καταστολή της, με γενετικό τρόπο, προστατεύει μερικώς από την
τοξικότητα των παθογόνων βακτηριών, καθυστερώντας τον κυτταρικό θάνατο και την
αποικοδόμηση των ιστών του C. elegans.

ΙΙI. Αναπάντητα ερωτήματα – Μελλοντικές προσεγγίσεις
Μελλοντική ερευνητική προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει η μελέτη του
μηχανισμού επαγωγής του νεκρωτικού θανάτου σε άτομα C. elegans, από τα παθογόνα
βακτηριακά στελέχη. Ο χαρακτηρισμός της νέκρωσης ως ‘κοινή’ απόκριση σε περιπτώσεις
βακτηριακών μολύνσεων, την εντάσσει στα πλαίσια των μηχανισμών που επάγονται μη ειδικά
από τους παθογόνους εισβολείς. Πιθανόν οι μηχανισμοί της νέκρωσης να ενεργοποιούνται
εξαιτίας της παρουσίας μικροβιακών πρωτεϊνών ή τοξινών, κοινών σε όλες τις περιπτώσεις των
παθογόνων βακτηριακών στελεχών.
Παράλληλα η παρατήρηση ότι η καταστολή της νέκρωσης καθυστερεί την παθογένεια
και το θάνατο του οργανισμού ξενιστή, ανοίγει ένα νέο πεδίο ερευνών στον τομέα της
αντικικροβιακής προστασίας. Η παρεμπόδιση ή επιβράδυνση του νεκρωτικού θανάτου με
φαρμακολογικούς ή γενετικούς παράγοντες θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μηχανισμό
‘κοινής’ καταπολέμησης των μικροβιακών μολύνσεων.
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