
ΑναπαραγωγικήΑναπαραγωγική ΓήρανσηΓήρανση

ReplicativeReplicative SenescenceSenescence



• Ονομάζεται το σταμάτημα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού
μετά από περιορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (π.χ. 25-
50 διαιρέσεις για ινοβλάστες του ανθρώπου)

• Η αναπαραγωγική γήρανση διαφέρει από τη γήρανση του
δέρματος (ρυτίδες)!!!  Η τελευταία προκαλείται από
συσσώρευση οξειδωτικών ουσιών στα κύτταρα και επαγωγή
βλαβών στη δομή του επιθηλίου!!

• Πώς προκαλείται η αναπαραγωγική γήρανση και ποια η
σημασία της?

ΑναπαραγωγικήΑναπαραγωγική ΓήρανσηΓήρανση
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ΤαΤα τελομερήτελομερή
• Είναι ειδικές αλληλουχίες DNA στα άκρα των ευκαρυωτικών
χρωμοσωμάτων

• Αποτελούνται από πολλαπλά επαναλαμβανόμενες μικρές
αλληλουχίες νουκλεοτιδίων (telomeric repeats) και
σχηματίζουν ετεροχρωματίνη.  Στον άνθρωπο κάθε τελομερές
περιέχει περίπου 5,000 επαναλήψεις της αλληλουχίας 5’-
TTAGGG-3’

• Συμμετέχουν σε χαρακτηριστικές δομές της χρωματίνης στα
άκρα των χρωμοσωμάτων (telomere caps)

• Διακρίνουν τα άκρα των χρωμοσωμάτων από σπασίματα
των δύο αλυσίδων του DNA.  Συμμετέχουν στην αντιγραφή
του DNA και την αναπαραγωγική γήρανση



ΔομέςΔομές σταστα άκραάκρα τουτου DNA DNA τουτου ανθρώπουανθρώπου
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DNA damage

double strand break

chromosome end 
(telomeres)

ΧρησιμότηταΧρησιμότητα τωντων τελομερώντελομερών (I): (I): ΧάριςΧάρις σταστα
τελομερήτελομερή καικαι τατα telomere caps telomere caps τοτο κύτταροκύτταρο
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ΗΗ αντιγραφήαντιγραφή τουτου DNADNA
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ΤοΤο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης αντιγραφήςαντιγραφής τωντων
άκρωνάκρων τουτου DNADNA
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ΔομήΔομή τηςτης καταλυτικήςκαταλυτικής υπομονάδαςυπομονάδας τηςτης
ΤελομεράσηςΤελομεράσης

(Telomerase Reverse Transcriptase(Telomerase Reverse Transcriptase-- TERT) TERT) 
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ΑντιγραφήΑντιγραφή τωντων άκρωνάκρων τουτου DNADNA απόαπό
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ΑντιγραφήΑντιγραφή τωντων τελομερώντελομερών στονστον άνθρωποάνθρωπο
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AAντιγραφήντιγραφή τωντων τελομερώντελομερών τουτου DNADNA

• Απαιτεί τη δράση της τελομεράσης, ενζύμου με ενεργότητα
αντίστροφης μεταγραφάσης (reverse transcriptase)

• Η τελομεράση προσδένεται στα τελευταία νουκλεοτίδια του 3’
άκρου του DNA και χρησιμοποιεί το συστατικό της RNA ως
καλούπι για τη σύνθεση telomeric repeats στο 3’ άκρο του DNA

• Ακολούθως, οι DNA pols α, δ συνθέτουν τα telomeric repeats 
στην 5’ αλυσίδα του DNA έχοντας ως καλούπι τις αλληλουχίες
του 3’ άκρου

• Τέλος, τα άκρα του DNA τροποποιούνται από ενδονουκλεάσες
και δημιουργείται το telomere cap στο άκρο του DNA με τη
συμμετοχή πρωτεϊνών Telomere Repeat Factors (TRFs)



ΤαΤα κύτταρακύτταρα ρυθμίζουνρυθμίζουν τοτο μήκοςμήκος τωντων
τελομερώντελομερών
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replication

TERT

• Σε κύτταρα τα οποία αναπαράγονται συνεχώς (ζύμες) ο αριθμός των
telomeric repeats και το μήκος των τελομερών διατηρούνται περίπου
σταθερά

• Σε κύτταρα με περιορισμένο αριθμό διαιρέσεων (σωματικά κύτταρα
ανθρώπου) το μήκος των τελομερών διαρκώς συρρικνώνεται



ΤοΤο μήκοςμήκος τωντων τελομερώντελομερών καθορίζεικαθορίζει τηντην
αναπαραγωγικήαναπαραγωγική ηλικίαηλικία τουτου κυττάρουκυττάρου

• Τα σωματικά κύτταρα του ανθρώπου δεν εκφράζουν telomerase

• Σε κάθε αντιγραφή του DNA τα τελομερή «χάνουν» 50-200 ζεύγη
νουκλεοτιδίων (base pairs, bp)
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ΧρησιμότηταΧρησιμότητα τωντων τελομερώντελομερών ((ΙΙΙΙ))

• Χάρις στην ύπαρξη τελομερών αποφεύγεται η
απώλεια αλληλουχιών ευχρωματίνης μετά από
κάθε διπλασιασμό του DNA του ανθρώπου!



ΤοΤο μήκοςμήκος τωντων τελομερώντελομερών καθορίζεικαθορίζει τηντην
αναπαραγωγικήαναπαραγωγική ηλικίαηλικία τουτου κυττάρουκυττάρου

• Μετά από περιορισμένο αριθμό κύκλων αντιγραφής του DNA -
κυτταρικών διαιρέσεων, τα τελομερή συρρικνώνονται σε ένα ελάχιστο
μήκος και ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός σταματά, δηλ. 

Επέρχεται Αναπαραγωγική Γήρανση (Replicative Senescence)
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ΧρησιμότηταΧρησιμότητα τωντων τελομερώντελομερών ((ΙΙΙΙΙΙ))

Όταν τα τελομερή φτάσουν ένα ελάχιστο «κρίσιμο»
μήκος επάγεται «αναπαραγωγική γήρανση» η
οποία προστατεύει από την καρκινογένεση



ΠώςΠώς ηη αναπαραγωγικήαναπαραγωγική γήρανσηγήρανση προστατεύειπροστατεύει
απόαπό τηντην καρκινογένεσηκαρκινογένεση;;

• Τα κύτταρα έχουν περιορισμένο χρόνο αναπαραγωγής και
συνεπώς μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μεταλλάξεων κατά
την αντιγραφή του DNA οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε
καρκινογένεση

• Ακόμη και όταν ένα κύτταρο υποστεί γενετικές αλλοιώσεις, το
φαινόμενο της αναπαραγωγικής γήρανσης επιτρέπει τον
πολλαπλασιασμό αυτού για λίγες μόνο κυτταρικές γενιές και
συνεπώς προστατεύει από την καρκινογένεση



ΟΟ μηχανισμόςμηχανισμός αναπαραγωγικήςαναπαραγωγικής γήρανσηςγήρανσης σεσε
κύτταρακύτταρα ανθρώπουανθρώπου εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην πρωτεΐνηπρωτεΐνη P53P53

• Το γονίδιο της P53 είναι ογκο-κατασταλτικό γονίδιο.  Απενεργοποίηση
της πρωτεΐνης P53 λόγω μετάλλαξης συσχετίζεται με συσσώρευση
βλαβών στο DNA του κυττάρου, επιβίωση των καρκινικών κυττάρων και
προδιάθεση σε καρκινογένεση.  Μεταλλάξεις στο γονίδιο P53 
παρατηρούνται σε περισσότερο από 50% των νεοπλασιών του ανθρώπου

• H πρωτεΐνη P53 προσδένεται σε ρυθμιστικές αλληλουχίες γονιδίων-
στόχων και επάγει τη μεταγραφή αυτών

• Στόχοι της P53 περιλαμβάνουν γονίδια που κωδικοποιούν για
αναστολείς CDK πρωτεϊνών και οδηγούν στο σταμάτημα του κυτταρικού
κύκλου

• Η αναπαραγωγική γήρανση είναι ένα μόνιμο σταμάτημα του κυτταρικού
κύκλου



ΗΗ P53 P53 κατάκατά τοντον κυτταρικόκυτταρικό πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό
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ΜηχανισμόςΜηχανισμός τηςτης αναπαραγωγικήςαναπαραγωγικής γήρανσηςγήρανσης
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Replicative Senescence!!



ΣύνοψηΣύνοψη: A: Aναπαραγωγικήναπαραγωγική γήρανσηγήρανση

• Τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα που σχηματίζουν τους ιστούς του
ανθρώπου εκφράζουν τελομεράση

• Στα ώριμα άτομα, η τελομεράση εκφράζεται σε κύτταρα που
διαιρούνται συστηματικά, όπως του ανοσοποιητικού συστήματος

• Τα περισσότερα σωματικά κύτταρα του ώριμου οργανισμού δεν
εκφράζουν τελομεράση και πραγματοποιούν πεπερασμένο αριθμό
κυτταρικών διαιρέσεων

• Ακολούθως, σταματούν να διαιρούνται και η κατάσταση αυτή
ονομάζεται «αναπαραγωγική γήρανση»

• Το μήκος των τελομερών είναι το «μοριακό ρολόι» που καθορίζει την
έναρξη της αναπαραγωγικής γήρανσης. Συντηρείται με τη δράση της
τελομεράσης

• Κατά την αναπαραγωγική γήρανση συσσωρεύεται η πρωτεΐνη P53, 
επάγεται η έκφραση πρωτεϊνών-αναστολέων των CDKs (όπως η p21) και
σταματά ο κυτταρικός κύκλος

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Αναπαραγωγική Γήρανση είναι μόνιμο σταμάτημα του
κυτταρικού κύκλου και είναι διαφορετική από την Απόπτωση (κυτταρικός
θάνατος)



AAναπαραγωγικήναπαραγωγική γήρανσηγήρανση καικαι
καρκινογένεσηκαρκινογένεση

• Η αναπαραγωγική γήρανση προστατεύει από την
καρκινογένεση

• Περίπου 90% των όγκων του ανθρώπου επανεκφράζουν
την τελομεράση, κατά συνέπεια συντηρούν το μήκος των
τελομερών και πολλαπλασιάζονται αδιάκοπα



Για να δημιουργηθούν καρκινικά
κύτταρα πρέπει να υπερνικηθούν δύο
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hTERT ON

Unlimited proliferation 
Cancer survival and growth

hTERT inhibitor

Tumour cell

Inhibition of hTERT prevents 
tumour cell growth

hTERT OFF

Normal cell

Limited proliferation
Inhibition of hTERT does not affect 

the majority of normal cells 
(reduced side effects compared to 

chemo or radiotherapy)

ΗΗ αναστολήαναστολή τηςτης τελομεράσηςτελομεράσης ωςως μέθοδοςμέθοδος
καρκινικήςκαρκινικής θεραπείαςθεραπείας



ΤελομεράσηΤελομεράση καικαι μέθοδοιμέθοδοι
καρκινικήςκαρκινικής θεραπείαςθεραπείας

• Τα φυσιολογικά κύτταρα του ανθρώπου δεν εκφράζουν την
τελομεράση

• Αντίθετα, τα καρκινικά κύτταρα επανεκφράζουν την
τελομεράση

• Aναστολή της τελομεράσης στα καρκινικά κύτταρα δύναται
να οδηγήσει σε συρρίκνωση των τελομερών και σταμάτημα
του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων

• Aναστολείς της τελομεράσης ελέγχονται σε κλινικές δοκιμές



Απόπτωση



ΑπόπτωσηΑπόπτωση
• Η απόπτωση είναι προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος

• Έχει συγκεκριμένα μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά και
εκτελείται μέσω συγκεκριμένων μονοπατιών διαβίβασης
ενδοκυτταρικών μηνυμάτων

• Διαφέρει από τη νέκρωση (μη προγραμματισμένος θάνατος του
κυττάρου, για παράδειγμα λόγω οσμωτικού shock ή τρυπήματος της
κυτταρικής μεμβράνης)

• Μπορεί να επαχθεί τόσο από εξωγενή όσο και ενδογενή αίτια
(π.χ. βλάβες στο DNA, αποτυχημένη κυτταρική διαίρεση, κ.ά)

• Το κύτταρο μπορεί να οδηγηθεί σε απόπτωση από οποιαδήποτε
φάση του κυτταρικού κύκλου



ΜορφολογίαΜορφολογία τωντων αποπτωτικώναποπτωτικών
κυττάρωνκυττάρων

Electron microscopy
Fluorescence microscopy 

DNA staining (PI)

Living cells

Apoptotic 
cells

• Κατακερματισμένο DNA

• Σχηματισμός μεγάλων κυστιδίων που περικλείουν τα κυτταρικά οργανίδια



ΒιοχημικάΒιοχημικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης απόπτωσηςαπόπτωσης (I)(I)

1. Aλλαγές στην κυτταροπλασματική μεμβράνη

• Απώλεια της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης (γίνεται
διαπερατή σε υδατοδιαλυτές ουσίες)

• Το φωσφολιπίδιο phosphatidyl-serine το οποίο φυσιολογικά
ευρίσκεται στο εσωτερικό της πλασματικής μεμβράνης μεταπίπτει
στο εξωτερικό αυτής και είναι ανιχνεύσιμο με κατάλληλη μεθοδολογία
(Annexin staining)



ΒιοχημικάΒιοχημικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης απόπτωσηςαπόπτωσης (II)(II)

2. Ενεργοποίηση πρωτεασών (κασπασών)

• Οι κασπάσες (caspases) υπάρχουν ως ανενεργά πρόδρομα μόρια
(προ-κασπάσες).  Οι εναρκτήριες κασπάσες (initiator caspases) 
ενεργοποιούνται με συσσωμάτωση και κόψιμο του εαυτού τους

• Ακολούθως κόβουν σε συγκεκριμένες θέσεις και ενεργοποιούν τις
εκτελεστικές κασπάσες (executioner caspases).  Οι τελευταίες:
1. Αποικοδομούν ποικιλία κυτταρικών πρωτεϊνών (ρυθμιστικές
πρωτεΐνες, πρωτεΐνες κυτταροσκελετού, κ.ά.)

2. Αποικοδομούν πρωτεΐνες ICAD (Inhibitor of casapase-3 activated 
DNAse) και ενεργοποιούν DNAσες (νουκλεάσες)

• Initiator caspases: Caspases 8, 9.  Executioner caspases: Caspases 3, 
6, 7



ΒιοχημικάΒιοχημικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης
απόπτωσηςαπόπτωσης (III)(III)

3. Ενεργοποίηση νουκλεασών (nucleases)

Οι νουκλεάσες «κόβουν» το DNA σε νουκλεοσωμικά κομμάτια
(πολλαπλάσια των 180 νουκλεοτιδίων) τα οποία σχηματίζουν DNA 
“ladders” σε gel αγαρόζης

DNA κυττάρων
control

DNA 
αποπτωτικών
κυττάρων



apoptosis
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ΚύριαΚύρια αποπτωτικάαποπτωτικά
μονοπάτιαμονοπάτια



The death receptor pathwayThe death receptor pathway
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The mitochondrial pathwayThe mitochondrial pathway
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ΗΗ πρωτεΐνηπρωτεΐνη P53 P53 επάγειεπάγει τηντην έκφρασηέκφραση προπρο--
αποπτωτικώναποπτωτικών γονιδίωνγονιδίων
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ΗΗ πρωτεΐνηπρωτεΐνη P53P53 είναιείναι ρυθμιστήςρυθμιστής τηςτης
««μοίραςμοίρας»» τουτου κυττάρουκυττάρου

DNA damage

P53

Apoptosis

Pro-apoptotic 
proteins (Bax, etc)

p21

Cell cycle 
arrest

Short telomeres

P53

p21

Permanent cell 
cycle arrest 
(senescence)



•• ΗΗ πρωτεΐνηπρωτεΐνη P53 P53 είναιείναι σημαντικήσημαντική γιαγια τηντην απόπτωσηαπόπτωση

•• ΠολλοίΠολλοί όγκοιόγκοι έχουνέχουν μεταλλαγμένημεταλλαγμένη ήή ανενεργήανενεργή P53P53 καικαι
είναιείναι ανθεκτικοίανθεκτικοί σεσε θανάτωσηθανάτωση μεμε χημειοθεραπείαχημειοθεραπεία ήή
ακτινοθεραπείαακτινοθεραπεία

•• ΕισαγωγήΕισαγωγή ενεργήςενεργής P53P53 σεσε καρκινικάκαρκινικά κύτταρακύτταρα μπορείμπορεί
νανα οδηγήσειοδηγήσει σεσε ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση αυτώναυτών γιαγια θανάτωσηθανάτωση
μεμε μεθόδουςμεθόδους καρκινικήςκαρκινικής θεραπείαςθεραπείας

Η P53P53 στηνστην καρκινικήκαρκινική θεραπείαθεραπεία



Molecular Biology of The Cell, Alberts et al, 4th Ed, Chapter 5, 
pages 263-266


