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Τίτλος: Μελέτη του ρόλου της ινσουλινο-εξαρτώμενης οδού επιβίωσης σε
σύστημα κυτταροκαλλιέργειας ινσουλινοπαραγωγών,
παγκρεατικών βκυττάρων ποντικού (βTC-6) και in vivo, στο ποντίκι-μοντέλο διαβήτη τύπου 2
(ΣΔΤ2) db/db.
H μελέτη της έκφρασης και σηματοδότησης της νεφρίνης στα ινσουλινοπαραγωγά
παγκρεατικά βTC-6 κύτταρα έδειξε ότι:


Tα βTC-6 κύτταρα εκφράζουν τις πρωτεΐνες του διαφράγματος διήθησης νεφρίνη,
CD2AP, podocin και ΖΟ-1.



H νεφρίνη διασυνδέεται και συνεντοπίζεται με την p85 ρυθμιστική
υπομονάδα της PI3K και τη CD2AP.
In vivo, η νεφρίνη εκφράζεται από τα ινσουλινοπαραγωγά β-κύτταρα του
παγκρέατος ποντικού.
Το αντίσωμα Ν20, που αναγνωρίζει τη νεφρίνη, μιμείται τη δράση του
προσδέτη και επάγει τη συνάθροιση και ενεργοποίηση της νεφρίνης στα
παγκρεατικά β-κύτταρα μέσω φωσφορυλίωσης της νεφρίνης στα κατάλοιπα
1176/1193 τυροσίνης
H συνάθροιση (clustering) της νεφρίνης πυροδοτεί το αντι-αποπτωτικό
σηματοδοτικό μονοπάτι της Akt, μέσω της στρατολόγησης και ενεργοποίησης της
PI3Κ στη νεφρίνη. Η νεφρινοεπαγώμενη ενεργοποιήση της Akt έχει ως
αποτέλεσμα την φωσφορυλίωση/αδρανοποίση των προαποπτωτικών πρωτεινών
(υποστρώματα της Akt), BAD και FoxO, προάγοντας έτσι την κυτταρική
επιβίωση.
H σηματοδότηση κάτωθεν της νεφρίνης και συγκεκριμένα η φωσφορυλίωση
της νεφρίνης, η στρατολόγηση και ενεργοποίηση της PI3Κ στη συναθροισμένη
νεφρίνη και η ενεργοποίηση της Akt, εξαρτώνται από τις Src κινάσες.
H στοχευμένη καταστολή της έκφρασης της νεφρίνης ανέστειλε την
επαγόμενη από τη νεφρίνη φωσφορυλίωση της Akt και αύξησε την ευαισθησία
των βTC-6 κυττάρων στην επαγόμενη από κυτταρικό stress απόπτωση.
H υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης μειορυθμίζει το σηματοδοτικό μονοπάτι της
νεφρίνης.
Η μελέτη νησιδίων διαβητικών ζώων (db/db lepr-/-) έδειξε μειωμένη έκφραση
της νεφρίνης/ανά μονάδα επιφάνειας νησιδίου, σε σχέση με τα φυσιολογικά ζώα
(db/db lepr+/-).
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