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Το ER είναι η μ
μεγαλύτερη ενδοκυτταρική δεξαμεννή ιόντων ασ
σβεστίου καιι είναι σημανντικό για τη βιογένεση των
τ
περοξυσωμάτω
ων και αυτοφαγοσωμάττων. Επιπλέο
ον, παίζει ση
ημαντικό ρόλλο σε μεταβ
βολικές διεργγασίες, όπω
ως η
ογλυκογένεσ
ση, η σύνθεεση λιπιδίω
ων και η ανναδίπλωση των πρωτεϊϊνών του εκκριτικού μονοπατιού.
μ
νεο
Το
τελλευταίο ως ρυθμιζόμεννο από αλλη
ηλοσυνδεόμενα περιβαλλλοντικά κα
αι κυτταρικά
ά σήματα είίναι δυνατό σε
συνθήκες κυττταρικού στρ
ρες να οδη
ηγήσει στη δημιουργία
α και συσσώρευση στο
ο ER μη αναδιπλωμέν
α
νων
τ αλυσίδω
ων μεταγωγή
ής του σήματτος από τις IRE1α, ATF6 και
πρωτεϊνών, οι οποίες ξεκιννούν την ενεεργοποίηση των
R. Tα γονίδ
δια‐στόχοι της
PERK ξεκινώντας τις μετταγραφικές//μεταφραστιικές αποκρίίσεις γνωσττές ως UPR
α
τη
η χωρητικόττητα/δυνατό
ότητα του ER
E σε αναδίίπλωση πρω
ωτεϊνών, ενώ
ώ ο
μετταγραφικής ρύθμισης αυξάνουν
έλεεγχος της μεετάφρασης σκοπό
σ
έχει να
ν ελαττώσεει το φορτίο
ο του ER σε πρωτεΐνες.
π
Α και οι απ
Αν
ποκρίσεις αυ
υτές
απ
ποβλέπουν σ
στην αποκατάσταση της ομοιοστα
ασίας του ER και την επιβίωση
ε
το
ου κυττάρου
υ, η αδυναμία
επαναφοράς ττης ομοιοσττασίας που συνοδεύετα
αι με παραττεταμένη UP
PR οδηγεί το
ο κύτταρο σε
σ αποπτωττικό
άνατο.
θά
Το άρθ
θρο των Ka
arali et al δείχνει ότιι το ER πα
αίζει
σημανττικό ρόλο σττη σηματοδότηση από τον VEGF. Δύο
Δ
πρωτεϊϊνικά συμπλλέγματα, το mTORC1 κα
αι το mTOR
RC2,
και οι τρεις ενεργγοποιητές της
τ UPR (IRE1α, ATF6 και
μ
PERK) εντοπίζοντται στις μεμβράνες
του ER και
ατώνονται στη
σ σηματοδ
δοτική μηχαννή του VEGFF. O
ενσωμα
VEGF ενεργοποιεί
ε
τις IRE1α, ATF6 και PERK
P
διαμέσ
σου
αλληλεεπίδρασης της
τ
PLCγ μεε το σύμπλλεγμα mTOR
RC1
χωρίς την ανάγκη
η συσσώρευσης μη αναδιπλωμέν
α
νων
η των ATF6 και
πρωτεϊϊνών και ΕR στρες. Η εννεργοποίηση
PERK συνεισφέρει
σ
ι στην επιβ
βίωση των ενδοθηλιακκών
κυττάρων (ΕC) από τον VEGF επ
πάγοντας την
ορυλίωση της ΑΚΤ στη
η Ser473, η οποία είίναι
φωσφο
απαραίίτητη για την
πλήρη ανντι‐αποπτωττική
δραστικότητα της ΑΚΤ. Παράλλληλη αστάθ
θεια του mR
RNA
C
επιτρέέπει
και τηςς πρωτεΐνης της προ‐αποπτωτικής CHOP
στα
α EC να αποφεύγουν τον
τ αποπτωττικό θάνατο
ο. Αποσιώπη
ηση των γοννιδίων PLCγ, ATF6 ή eIFF2α αναστέλλλει
δραματικά τηνν δημιουργία
α νέων αγγείίων σε βύσμ
ματα από Maatrigel σε πο
οντίκια αποδ
δεικνύοντας ότι το ER κα
αι ο
ματώνονται στα σηματοδοτικά κυκλλώματα του VEGF που ρυθμίζουν τηνν επιβίωση των
τ
μηχανισμός της UPR ενσωμ
δοθηλιακών κυττάρων και την αγγγειογένεση επεκτείνοντα
ε
ας το ρόλο τους πέραν της προσαρμογής στο ER
ενδ
στρ
ρες.
Τα
α ευρήματα α
αυτά δείχνο
ουν ότι ο μηχανισμός τη
ης UPR δεν είναι
ε
αποκλεειστικό εργα
αλείο για τηνν αντιμετώπ
πιση
του
υ ER στρεςς και τη συσσώρευση
σ
η μη αναδιιπλωμένων πρωτεϊνών, αλλά συμ
μμετέχει σε φυσιολογιικές
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καταστάσεις, όπως η σηματοδότηση του VEGF. Αυτό είναι ένα νέο και βασικό μονοπάτι, που συνδέει
σηματοδοτικά γεγονότα με το μηχανισμό της UPR και τις μεταβολικές/βιοσυνθετικές διεργασίες του κυττάρου. Η
εμπλοκή των mTORC1 και mTORC2 υποστηρίζει επίσης αυτή την άποψη. Φαίνεται ότι η απόκριση των
ενδοθηλιακών κυττάρων σε εξωκυτταρικά σήματα, όπως η παρουσία του VEGF, συντονίζεται με τα επίπεδα
ενέργειας και θρεπτικών συστατικών των κυττάρων διαμέσου μεταβολικών αισθητήρων, όπως το σύμπλεγμα
mTORC1, για να επιφέρει προσαρμοσμένες μεταγραφικές και μεταφραστικές ρυθμίσεις διαμέσου επιλεγμένων
συστατικών του μηχανισμού της UPR.
Η περαιτέρω κατανόηση των μηχανισμών με τους o VEGF χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς της UPR για να
επιτύχει την επιβίωση των κυττάρων με την ενσωμάτωση επίσης των σημείων ελέγχου του συμπλέγματος
mTORC1 που ανιχνεύουν την μεταβολική κατάσταση του κυττάρου μπορεί να βοηθήσει στη διευκρίνιση των
μηχανισμών που διέπουν τις διάφορες κυτταρικές τύχες που υποστηρίζονται από το μηχανισμό της UPR
(απόπτωση, επιβίωση, διαφοροποίηση). Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να προσφέρουν ζωτικής
σημασίας πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη μελλοντικών θεραπευτικών παρεμβάσεων για πολλές
σημαντικές ανθρώπινες ασθένειες. Πράγματι, η παθογένεια του καρκίνου, του διαβήτη, των αυτοάνοσων
νοσημάτων και των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ελαττωματική αναδίπλωση
πρωτεϊνών και συσσωμάτωση αυτών (Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, ALS), περιλαμβάνει έναν ορισμένο βαθμό στρες
του ER που είναι σήμερα στο επίκεντρο της θεραπευτικής παρέμβασης προς αυτές τις ασθένειες.
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