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Apoptose

* er en mekanisme for celledød

* 10 milliarder celler dør per dag i mennesket

* mekanismen er viktig forflere cellulære prosesser:
     -utvikling av normale, funksjonelle organ på fosterstadiet
     -regulering av levetid for celler i kroppen, normal aldring
     - kroppens reaksjoner på ytre stimuli
     -immun- og forsvarsreaksjoner

* er cellens respons på en rekke skadelige signaler:
     -cellen mottar et dødssignal utenfra
     -virus/bakterie infeksjoner
     -UV- og ioniserende stråling
     -varme
     -viktige cellefunksjoner blir endret, eg. DNA-skade, ischemi
     -fjerning av vekst-faktorer
     -mangel på fysisk kontakt med naboceller

* apoptose iverksettes innenfra i cellen, representerer en 
stillferdig død i motsetning til nekrose

* apoptose karakteriseres av veldefinerte morfologiske og
biokjemiske trekk

* “programmert celledød”? -Både forhåndsbestemt og stokastisk
celledød. “Programmering” tilsvarer igangsettelsen av et
selvmordsmaskineri i cella.



Apoptose i vekst og normal utvikling av organer



Patologisk relevans av apoptose

* - eliminerer unødvendige celler under utvikling
     - terminerer immunreaksjoner
     - eliminerer/fjerner irreversibelt skadede celler (p53 involvert)
     - fjerner infekterte celler (virus/bakterier)

* overaktivering av apoptotiske prosesser kan være av betydning 
ved celledød i neurodegenerative sykdommer som 
Alzheimers, Huntington, Parkinson

* manglende aktivering av apoptose kan gi feil i utvikling av organ 
på fosterstadiet og abnormal cellevekst. Et eks er kreft, 
hvor manglende apoptose og ukontrollert cellevekst gir 
svulstdannelse.



Død ved apoptose<->nekrose
Apoptose
- normal prosess styrt av selvmord, “maskineriet” finnes ferdig i cella.

- tap av cellevolum, cellen krymper

- lipider (PS) som vlgvis finnes på innsida av cella transporteres til utsida

- kondensering av kromatin til en kompakt klump i cellekjernen

- vesikler/blemmer dannes på membranen (membrane blebbing)

- fragmentering av cellekjerne

-degradering av proteiner, viktige strukturmolekyl vhja caspaser

-tap av mitokondrie funksjon og membranpotensial

- fragmentering av cellen til apoptotiske legemer. Disse blir raskt
spist/slukt av naboceller, dvs fagocytose av cellefragmentene (som fjerner
alle spor).
-fagocytosen er en viktig hendelsene under apoptose. Makrofager og
nøytrofile granulocytter har sentrale roller.



Nekrose

- “tilfeldig” celledød

- vanligvis måten celler dør på etter:
* alvorlig skade
* ytre fysisk/kjemisk påvirkning
* vedvarende høy temperatur
* oksygenmangel

Mekanismer:
* celleskade er ofte omfattende
* tidlige endringer i mitokondrier (svelling) og funksjon
* cellemembranen er ofte hovedmål for skade
* membranen blir ute av stand til å bevare osmotisk trykk
* cellen sveller, sprekker og sprer sitt innhold til naboceller

- inflammatoriske reaksjoner igangsettes, slik at uønskede produkter 
fjernes og reaparasjon av vevet startes.



Morfologiske hendelser i nekrose og apoptose
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Kjernefarging med DAPI viser apoptotiske celler



Morfologiske karakteristika ved apoptose



Fagocytose av apoptotiske celler.

- fragmenterte apoptotiske celler fjernes ved at makrofager
 eller nøytrofile granulocytter tar opp og bryter ned dem.

- dette muliggjør at nabocellene til den apoptotiske cellen blir
minst mulig forstyrret

- ulike “eat me”-signaler eksponeres på den apoptotiske cella:



To signalveier er involvert ved igangsetting av apoptose:

1. Døds-reseptor signalveien

* aktiveres av proteinfamilie av ligander TNF (tumor necrosis 
factor), Fas ligand/CD95L, p75 NGF (nerve growth factor) ved 
binding til sine respektive reseptorer.

* særlig viktig i immunsystemet.

* caspaser kan aktiveres innen sekunder.

*etter ligand-reseptor interaksjon skjer intracellulære assosieringer
ved reseptor dødsdomene (DD) av proteiner med liknende døds-
domener (feks. FADD). Caspase-8 har “døds-effektor” modulen
(DED) som kan binde til de reseptor assosiert dødsdomenene
eks FADD og trigge apoptose-kaskader.

* eks. Fas ligand (FasL) og Fas reseptor. Viktig ved:
    - eliminering av aktiverte T celler ved endt immunrespons
    - drap av virus-infiserte eller kreft celler 

2. Den mitokondrielle signalveien 

*aktiveres av cellulært "stress", eg giftige komponenter 
som reaktive oksygen forbindelser, oksidanter, ceramid
 eller ved skader på DNA

* frigjøring av cyt c fra mitokondriet fører til apoptose via 
aktivering av caspase-9 i et kompleks med binding til 
Apaf-1 via CARD/CARD interaksjon (CARD= caspase recruitment
domain).

- Det er “cross-talk" mellom disse to signalveiene.

- Ved begge signalveiene er det caspaser som er de sentrale 
molekylære komponenter for å tillintetgjøre en celle ved apoptose.



To signalveier er involvert ved igangsetting av apoptose:

CD95L=Fas

FADD=Fas associated
death domain



Mutasjon i Fas (Fas-/- knockout mus) gir abnormal 
cellevekst relativt til normale (+/+) mus og heterozygot (+/-), vist
ved lymfeknuter (LN) og milt (SP).



Eksempel:Apoptose indusert av cytototoxiske T-celler 

- CTL dreper målceller ved CD95/CD95L systemet eller
via proteasen granzyme B. Caspase-medierte hendelser.

- CTL oppregulerer FasL etter interaksjon med virusinfisert celle 
og kan gi apoptose i den infiserte cella.



Caspaser

- De fleste morfologiske forandringer man ser ved apoptose skyldes 
caspaser (krymping, oppdeling av cella i apoptotiske fragmenter)

- Caspaser er cystein proteaser som kutter intracellulære proteiner 
på den C-terminale enden for Asparginsyre-enheter (Asp-X). 
Derfor "C-asp-aser"

- Finnes i cella som inaktive proenzymer (zymogener), aktiveres ved 
apoptotiske stimuli ved at proteaser (granzyme B) eller andre 
caspaser spalter dem.

- Caspaser aktiveres sekvensielt i en caspase-kaskade. Noen caspaser 
er  "initiatorer" som starter denne kaskaden, andre er 
"effektorer" og kløyver målproteiner i cella. 

- Aktiveringen av kaspaser ender opp med kløyving av en rekke 
proteiner som fører til tillingetgjøring av cella.  Mer enn 100 
substrat for caspaser er identifisert (2000). 

- Betydningen av caspaser ved programmert celledød er vist ved 
"knock-out mus" (KO av caspase -3 og-9 store effekter, særlig i
 hjernen).

Eksempler på caspase substratmolekyler:
Caspase-kløyving som fører til ødeleggelse av celle strukturen:
* lamin i kjernen (involvert i kromatin organisering, nedbrytning 
fører til krymping av kjernen)
*  fodrin (cytoskjelett protein)
* Gas2 (komponent av mikrofilament)
* inhibitor for caspase-aktivert DNase (gir DNA fragmentering 
under apoptose)
Caspase-kløyving for å stanse normal cellefunksjon:
* PARP (poly-(ADP-ribose) polymerase, et DNA-reparasjons enzym,
 vitkig for celledeling)



- caspaser aktiveres ved kløyving mellom den lille og store
 subeneheten og avspalting av den N-terminale enden
(prodomenet).

-Den aktive caspasen er en heterodimer.

-prodomenet (23 til 216 aminosyrer) inneholder regulatoriske 
sekvenser (DED eller CARD).

caspasenr

Sekvenslikhet, domenestruktur og aktivering
av caspase-familien



Caspase-strukturer er bevart fra rundormen
C. elegans til pattedyr:



Mekanismer for aktivering av caspaser.

a) For effektor
caspaser :Aktivering via
oppstrøms caspase.
Eks. Casp-3,-6, -7.

b) Aktivering via
forhøyet konsentrasjon, 
binding av prodomenet 
i caspase til 
dødsdomener i reseptor*.
Eks. Casp-8, -10.

c) Dannelse av 
apoptosom med casp-9,
Apaf-1 og cyt c.
Eks. Casp-9. 
Aktivering ved 
konformasjons-
forandring, ikke kløyving.

Apaf-1=Apoptotic protease activation factor-1

*DED= Death Effector Domain (i caspase-8 og -10). Binding via dette til eksempelvis 
Fas-assosiert protein med Death Domain (FADD).

CARD=Caspase Recruitment Domain (i caspase-1,-2,-4,-5 og -9). Bindes til Apaf-1.



Effekt av caspasers kløyving av “dødssubstrater”

Eks PARP

Eks Bcl-2,
Bcl.xL,
iPLA2

Eks ICAD
Bid

Eks lamin



Mitokondriets rolle ved apoptose

- mitokondriene er cellens kraftverk under normale
omstendigheter og danner ATP via oksidativ fosforylering

- flere pro-apoptotiske proteiner forefinnes "latent" i 
mitokondrier: cytochrom c, caspaser

- tidlig i apoptosen sees en endring av membranpotensialet

- cytochrom c er proapoptotisk ved at det aktiverer caspase-9

- ved apoptotiske stimuli som cellulært stress og DNA-skader 
aktiveres pro-apoptotiske familiemedlemmer av Bcl-2. Man tror 
at disse da danner porer i mitokondrie membranen slik at 
cytochrom c og caspaser lekker ut i cytosol og iverksetter 
aktivering av nedstrøms kaspaser og kløyving av substrater.



Mitokondriets rolle i apoptose:

Cellulært stress el. DNA skader fører til:

- cyt c frigjøring fra mitokondrier.

- i tillegg kan en sen effekt være ATP mangel og dannelse
 av reaktive oksygen forbindelser.

- kan gi indre mitokondrielle transmembran potensial ved 
dannelse av “PT” pore =>tap av H+-gradient og svelling
av mitokondriet.

-aktivering av caspase-9 via mitokondriet:



Bcl-2 familien

- medlemmer som har enten anti- eller proapoptotiske egenskaper.

- er lokalisert i mitokondriemembranen, 
endoplasmatisk retikulum og kjernen.

- inndelt i 3 grupper, gruppe I anti-apoptotisk, 
gruppe II og III pro-apoptotiske.

- Bcl-2 medlemmer vekselvirker med hverandre via BH3 domenet
og danner dimere,
mekanismene er ikke forstått, men om man får en pro- eller anti-
apoptotisk effekt ser ut til å være avhengig av mengden av pro- 
relativt til anti-apoptotiske Bcl-2`ere.

- anti-apopototiske: Bcl-2, Bcl-xL

- pro-apoptotiske: Bax, Bad, Bid, Bik

- det er ikke forstått akkurat hvordan Bcl-2 medierer apoptose. 
  3 hovedmekanismer er foreslått:

* Bcl-2 proteiner kan danne kanaler for protein-transport
* Bcl-2 proteiner kan vekselvirke med andre proteiner i membranen 
for å danne kanaler, feks med VDAC (Voltage-Dependent 
Anion Channel)
* Bcl-2 proteiner danner porer i mitokondrie membranen.



Mulige virkningsmekanismer for Bcl-2 familien:

Pro-apoptotiske

Anti-apoptotisk



Bcl-2 familien



Apoptose i nervesystemet

- Nerveceller blant de mest langlivede celler.

- Men umodne nerveceller dør i stort antall under utviklingen.

- Ikke tilsiktet apoptose karakteriserer akutte og kroniske 
nervesykdommer (neurodegenerative diseases), 
feks. Alzheimer, Huntington og Parkinson.

- Apoptose induseres i nerveceller ved fravær av "trophic factors”
 (eg. NGF).

- Overlevelses-signalveier induseres av nerve vekstfaktor (NGF) 
ved binding til sin receptor TrkA. 

Neurotrofiner

- faktorer som stimulerer vekst og overlevelse av nerveceller

- funksjonelt beslektede:



Intracellulær signallisering for apoptose el.
overlevelse

- PI3/Akt-kinase veien medierer overlevelse



Caspase-9 knockout-mus

-Inaktivering av caspase-9 genet forårsaker morfologiske 
forandringer i hjernen som skyldes manglende apoptose



Redusert apoptose i hjernen hos caspase-9 (-/-)-mus

TUNEL,thoraks
ryggmarg 

Ventrikulær
innsnevring i 
casp-9(-/-)

wt casp-9(-/-)

TUNEL 



Målemetoder for apoptose
-er basert på cellulære forandringer:

1. Deteksjon av DNA fragmentering ved gelelektroforese. 

2. Deteksjon av DNA fragmentering ved TUNEL.

3. Måling av caspase-aktivitet eller caspase-nedbrytning.

4. Måling av flipping av fosfatidylserin til utsida av plasmamembranen i 
apoptotiske celler ved flow cytometri.



Metodikk:

1.Deteksjon av DNA fragmentering.
Ved gelelektroforese av genomisk DNA fra apoptotiske celler: Ser fragmenter
 á 200 basepar pga. at DNA er tvunnet rundt histoner i nukleosomer, og 
endonukleasen kutter DNA tråden i linker-DNA mellom nukleosomene.

Eksempel: DNA fragmentering i wt og casp-9 (-/-) mus

(CAD=caspase aktivert Dnase 
kløyver DNA ved apoptose 
(etter at dens inhibitor ICAD 
er inaktivert av caspase-3)).



2.TUNEL assay.

Enzymatisk merking av DNA som er fragmentert i den apoptotiske prosessen. 

TUNEL: TdT-mediert dUTP Nick End Labeling
- benytter seg av enzymet Terminal deoxynukleotidyl Transferanse (TdT)
- detekterer brudd i DNA dobbelttråd ved fluorescens innmerking. Høy grad 
av apoptose=>mange celler fluorescerer.
- enzymet inkorporerer fluorescerende dUTP til frie 3`OH-ender i DNA som 
er dannet ved apoptotisk fragmentering.



3.Deteksjon av caspase-aktivitet og caspase-nedbrytning.

Ved enzym assay eller ved immunodeteksjon.

- Ved enzym assay i cellelysat av caspase-aktivitet, spektrofotometrisk.
- Ved å benytte antistoff som spesifikt gjenkjenner aktiverte caspaser og 
analysere ved immunodeteksjon. Alternativt analysere nedbrytning av caspase
substrater ved antistoff mot disse.

Eksempel:In situ merking av apoptotiske celler med en 
markør for aktiverte caspaser 

Ubehandlede
 celler 

Celler behandlet
med anti-Fas 
antistoff i 2.5t 



4.Annexin V-merking av apoptotiske celler.

-tidlig hendelse i apoptose: “flipping” av fosfatidylserin (PS) fra 
innsida til utsida av cellemembranen.

- Annexin V binder til PS.

- Graden av binding av annexin V kan bestemmes ved flow cytometri.
Samtidig merkes nekrotiske celler med propidiumiodid som krysser
ødelagt cellemembran. Slik kan nekrose vs. apoptose detekteres.

- Eksempel: Merking av friske celler (øverste panel) og apoptotiske
celler (nederste panel) og analyse med flowcytometri.
A og FL1 (C): Merking med annexin V.
B og FL2 (C): Merking med propidiumiodid.


