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2. Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

3. Αναγέννηση των άκρων στα έντομα 
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4. Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 
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Η ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Regeneration of missing parts following injury → από τα περισσότερο 
εντυπωσιακά και λιγότερο κατανοητά θέματα της βιολογίας 

Μοριακή βάση φαινομένου??? 

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα σε ένα θέμα 
εγγενούς ενδιαφέροντος 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Ανάπτυξη κύριου άξονα σώματος (!) μετά από αποκοπή τμήματός 
του: ο πιο συχνός τύπος αναγέννησης στα ζώα 
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Υδρόζωα (Φύλο Cnidaria) 

Αναγέννηση υδρανθούς (στόμα/πλοκάμια/στομάχι) και 

οπίσθιου τμήματος (κοντά στο υπόστρωμα)  



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Νημερτίνοι σκώληκες (Φύλο Nemertea) 
(νέο σώμα από μικρό κομμάτι ιστού) 
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Δακτυλιοσκώληκες (Φύλο Αnnelida) σε μικρότερο βαθμό 
Γεωσκώληκες και πολύχαιτοι 
Αναγέννηση ουράς (σπανιότερα κεφαλής) 

Ικανότητα αναγέννησης 
ουράς και κεφαλής: 
περιορίζεται σε ορισμένα 
είδη πολυχαίτων 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 
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Εξελικτικά ανώτερο ζώο με ικανότητα αναγέννησης κεφαλής: Ptychodera flava 
(θαλάσσιο ασπόνδυλο- εντερόπνευστο)  

 
Ημιχορδωτό – Φύλο: δευτεροστόμια (μεγαλύτερη συγγένεια με σπονδυλωτά) 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Νηματώδεις σκώληκες*  (C. elegans) 

Καμιά ικανότητα αναγέννησης 
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Οργανισμοί-μοντέλα Βιολογίας Ανάπτυξης 

Πλανάριοι σκώληκες 
(Φύλο Platyhelminthes) 

Περισσότερες μελέτες αναγέννησης ολόκληρου σώματος 

εγκάρσια τομή 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Αναγέννηση ολόκληρου του σώματος: ομοιότητες με αγενή αναπαραγωγή 
με διχοτόμηση (παρόμοια προαπαιτούμενα) 

Αυθόρμητη διχοτόμηση σώματος σε δύο 
τμήματα καθένα από τα οποία 
αναπτύσσεται σε ένα νέο οργανισμό 

Αναγέννηση ολόκληρου του σώματος: συνεχής ανακύκλωση κυττάρων 
(πλανάριοι σκώληκες και υδρόζωα) και μετακίνηση μη-διαφοροποιημένων 
βλαστοκυττάρων σε κύρια μέρη σώματος 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Αναγέννηση ολόκληρου του σώματος: επιτελείται σε 2 κατευθύνσεις (και 
προς τα δύο άκρα του σώματος Ε και Ο) 

Από την ίδια επιφάνεια τομής μπορεί να 
αναγεννηθεί είτε κεφαλή είτε ουρά ανάλογα με τις 
επιδράσεις από τους υποκείμενους ιστούς 

Τομή → Ρύθμιση/έλεγχος πολικότητας → Απόφαση για κεφαλή ή ουρά → έναρξη 
διαδικασίας σχηματισμού αναγεννημένου τμήματος  
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Σπονδυλωτά*: χαρακτηριστική η αναγέννηση ουράς ορισμένων αμφιβίων  

Σπονδυλωτά* και έντομα*: ΌΧΙ αναγέννηση ολόκληρου σώματος σε δύο 
κατευθύνσεις αλλά σε μία (περιφερική, από το σώμα στην περιφέρεια)  
 
Ορισμένα εξαρτήματα  
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Αναγέννηση εξωτερικών εξαρτημάτων σε έντομα*: περιορίζεται στα 
Ημιμετάβολα (Hemimetabola) 
 
(σταδιακή ανάπτυξη εμβρύου  ενήλικο άτομο διαμέσου διαδοχικών προνυμφικών σταδίων)  

Αφαίρεση κεραίας ή ποδιού: ανάπτυξη και εμφάνιση του κομμένου εξαρτήματος 
στην επόμενη έκδυση μετά την απομάκρυνση του παλιού εξωσκελετού (επιδερμίδας) 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Αναγέννηση εξωτερικών εξαρτημάτων σε ενήλικα έντομα*: δεν απαντάται 
στα  Ολομετάβολα (Holometabola) 
(απότομη μεταμόρφωση μέσω ενός νυμφικού σταδίου)  
 

(Οι δίσκοι ενηλίκου ωστόσο διαθέτουν ικανότητα αναγέννησης αν υποστούν 
βλάβη πριν από τη μεταμόρφωση) 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Σπονδυλωτά με αναγεννητικές ικανότητες*:    κυρίως τα αμφίβια  

Ουρεδελή (σαλαμάνδρες/τρίτωνες): άκρα, ουρές, σιαγόνες 
πριν και μετά τη μεταμόρφωση 

Άνουρα (βάτραχοι/φρύνοι): μόνο κατά το στάδιο του 
γυρίνου (όχι μετά τη μεταμόρφωση) 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Σαύρες: γνωστές για την ικανότητα αναγέννησης ουράς τους. 

Νέα ουρά: δεν περιλαμβάνει όλες τις δομές και τους ιστούς της αρχικής 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Θηλαστικά: αναγέννηση σημαντικών εξωτερικών εξαρτημάτων μόνο στα κέρατα 
του ελαφιού  

Κατά το πρώτο τρίμηνο κύησης τα θηλαστικά μπορούν να αναγεννήσουν πλήρως 

τις άκρες των δακτύλων τους αλλά αυτή η ικανότητα μειώνεται δραματικά με την 

ηλικία.  

 
Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί αναγέννηση άκρων δακτύλων σε ενήλικα άτομα, 

αλλά τα περιστατικά δεν είναι καλά τεκμηριωμένα. 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

(Han et al., Developmental Biology 315:125, 2008) 

Αναγεννητική ικανότητα ακραίας φάλαγγας του δακτύλου σε νεογνό ποντικού που 
ακρωτηριάστηκε την 3η μεταγεννητική ημέρα σε περιφερικό (Α) ή κοντινότερο (Β) 
σημείο της φάλαγγας.  

6 εβδομάδες μετά τον 
ακρωτηριασμό οι κομμένες σε 
εγγύτερα σημεία φάλαγγες 
δεν έχουν αναγεννηθεί 
 
 ενώ οι κομμένες σε πιο 
περιφερικά σημεία φάλαγγες 
έχουν αναγεννήσει 
ανατομικώς φυσιολογικά 
άκρα δακτύλων, αν και 
μικρότερου μήκους σε σχέση 
με τις μη-ακρωτηριασμένες 
φάλαγγες (C, F).  Φυσιολογικό 

άκρο 

Φυσιολογικό 
άκρο 
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Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

A: Radiograph at the time of injury indicated about 70% of the terminal phalangeal bone was lost. 

B–E: Fingertip 10 months after injury.  

 

Το τραύμα επουλώθηκε σχηματίζοντας μια μικρή προεξοχή φυσιολογικού σχήματος και 

αισθητικότητας αλλά χωρίς επιμήκυνση του οστού της ακραίας φάλαγγας  (E). 

Απουσία αναγεννητικής ικανότητας σε δίχρονο παιδάκι το οποίο 
τραυματίστηκε χάνοντας το 70% της ακραίας φάλαγγας του δακτύλου του. 

(Han et al., Developmental Biology 315:125, 2008) 18 



Ουροδελή (τρίτωνες, axolotl): τα μόνα σπονδυλωτά που μπορούν να αναγεννούν πλήρως 

διάφορα τμήματα του σώματός τους (άκρα, ουρές, σιαγώνες)  σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους 

 

Άνουρα αμφίβια (πχ. Xenopus): έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως οργανισμοί μοντέλα για τη 

μελέτη της αναγέννησης, αλλά υφίστανται πλήρη αναγέννηση μόνο πριν τη μεταμόρφωση 

(κατά το στάδιο του γυρίνου).  

Συσχέτιση αναγεννητικής 

ικανότητας και ηλικίας σε 

διάφορους οργανισμούς 

Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 
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Θηλαστικά: ελάχιστες αναγεννητικές ικανότητες, οι οποίες περιορίζονται στα άκρα των δακτύλων, 

κατά το πρώτο τρίμηνο κύησης. (In green: proteins or signalling pathways known to be essential or 

implicated in regeneration). Τα μειωμένα επίπεδα πρωτεΐνης Delta και η υπερέκφραση 

υποφωσφορυλιωμένης πρωτεΐνης Rb (pRb) ίσως εξηγούν την απώλεια της αναγεννητικής 

ικανότητας στα θηλαστικά. 

Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 
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Συσχέτιση αναγεννητικής 

ικανότητας και ηλικίας σε 

διάφορους οργανισμούς 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Ήπαρ- Νεφρός: όχι αναγέννηση αλλά υπερπλαστική αύξηση  

αναγέννηση όγκου (μεγέθους) ήπατος μετά από αφαίρεση τμήματος οργάνου: Το 
σχήμα ωστόσο δεν αποκαθίσταται. 

Υπερπλασία ενός νεφρού ύστερα από αφαίρεση του άλλου: αύξηση αριθμού 
κυττάρων αλλά όχι νεφρώνων (με εξαίρεση τα πολύ νεαρά άτομα) 
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Θηλαστικά 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Τα ζώα που παρουσιάζουν εκτεταμένες ικανότητες αναγέννησης δεν ανήκουν 
στους οργανισμούς-μοντέλα της Αναπτυξιακής Βιολογίας 

22 

??? 

Έλλειψη ερευνητικών εργαλείων 

(συλλογές κλωνοποιημένων γονιδίων, μέθοδοι εισαγωγής ή αδρανοποίησης γονιδίων, σήμανσης 

κυττάρων, μεταμόσχευσης…) 

 

 

Νέες πειραματικές προσεγγίσεις για αυτούς τους οργανισμούς 

Τοπική εξειδίκευση 
 
Σχηματισμός προτύπου δομών-πληροφορίες κρυπτογραφημένες στις ώριμες 
δομές-αλληλεπιδράσεις σε τοπικό επίπεδο-”Πληροφορία θέσης» 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Κατανομή ικανότητας αναγέννησης σε ζωικά φύλα: 

1. Διαφέρει σημαντικά ανάμεσα σε είδη που εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες 
μεταξύ τους  (αναγέννηση κεφαλής σε διαφορετικά είδη πλανάριων σκωλήκων-σαλαμάνδρες 

πριν/μετά ή μόνο πριν τη μεταμόρφωση κλπ).  
 
2. Ανώτερα εξελικτικά είδη χωρίς αναγεννητικές ικανότητες 
 
3. Μηχανισμοί που ενέχονται συχνά αποτελούν επανάληψη αυτών της 

φυσιολογικής ανάπτυξης (άλλες φορές όμως συνιστούν ειδικές προσαρμογές των 

οργανισμών) 
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1. Εγγενής βιολογική ιδιότητα 
2. Απαιτεί ειδικές συνθήκες για να πραγματοποιηθεί 
3. Αλλά (δυστυχώς) χάνεται εύκολα κατά την εξέλιξη (σημαντικό κόστος) 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Σύνοψη 

1. Ορισμένα ασπόνδυλα αναγεννούν ολόκληρο το σώμα τους από μικρά τμήματα 
ιστών τους  

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: το ακρωτηριασμένο σώμα σχηματίζει νέα κεφαλή από 
την επιφάνεια τομής που βρίσκεται προς το εμπρόσθιο τμήμα και νέα ουρά από την 
επιφάνεια τομής που βρίσκεται προς το οπίσθιο τμήμα.  

2. Τα έντομα και τα σπονδυλωτά αναγεννούν μόνο τα εξαρτήματά τους. Εδώ η 
αναγέννηση λαμβάνει χώρα μόνο προς μία κατεύθυνση: από την επιφάνεια 
τομής προς την περιφέρεια. 
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Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 
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Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Ελεύθεροι σκώληκες του γλυκού νερού 
(Φύλο Πλατυέλμινθες) 

Τα απλούστερα ζώα με αμφίπλευρη 
συμμετρία 

Παρότι απλοί οργανισμοί, παρουσιάζουν 
τα βασικά γνωρίσματα των ζώων 
 

3 βλαστικές στοιβάδες (εξώδερμα, 
μεσόδερμα, ενδόδερμα) αλλά όχι 
μεταμερική οργάνωση και κοίλωμα 
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Πρωτοστόμιο ασπόνδυλο 

6mm  



Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Ανατομικά χαρακτηριστικά 

(δίλοβος 
σάκος) 
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Ρ: ομόλογα των γονιδίων Bmp 

K: νευρικό σκοινί 

Ανάπτυξη οπίσθιου τμήματος: Wnt/β-κατενίνη 



Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Απόψεις του ζωότυπου που εμφανίζονται κατά 
την αναγέννηση 

Schmidtea mediterranea (πλήρης αλληλούχιση 

γονιδιώματος) 
 
κατά την αναγέννηση: έκφραση Hox (Ο → Π) 

Μεταμόσχευση κυττάρων και ιστών 
ανάμεσα σε παρόμοια στελέχη με 
διαφορετικό βαθμό πλοειδίας 

Αδρανοποίηση mRNAs με την τεχνική 
RNA interference 
(βακτήρια με πλασμίδια σε τροφή) 
 
Γονίδια που ενέχονται στην Αναγέννηση 
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Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Συνεχής κυτταρική ανακύκλωση 

Αυξάνονται/συρρικνώνονται σε 
καθημερινή βάση (παροχή τροφής) 
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Κύτταρα σκώληκα: 80% διαφοροποιημένα (δεν διαιρούνται) 
                                   20% νεοβλάστες (διαιρούνται) 

Πυρήνας/κυτταρόπλασμα (ψευδοχρωματισμός) 

Reddien & Alvarado (2004) Annual Review of Cell and Developmental Biology 20, 725-757, 

με άδεια από τον εκδοτικό οίκο Annual Reviews. 

Μικρά κύτταρα με μεγάλους πυρήνες 



Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

 
 Είναι (ή περιλαμβάνουν στον πληθυσμό τους) βλαστοκύτταρα (stem cells). 
Παρότι από τεχνικής άποψης είναι ενήλικα βλαστοκύτταρα είναι τόσο ευμετάβολα και 
ευπροσάρμοστα σαν τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα. → 12-15 ιστολογικά διακριτοί κυτταρικοί 
τύποι που σχηματίζουν τους ιστούς του σκώληκα. 

 
Έκφραση ATP-εξαρτώμενης ελικάσης RNA (παρόμοια με την Vasa της Drosophila- 
Γενικά συνδέονται με την ιδιότητα αναπτυξιακής πολυδυναμίας πχ. κατά την ανάπτυξη κυττάρων 
αναπαραγωγικής σειράς) 

 
Απομονώνονται με κυτταρομετρία ροής-διαχωρισμού (FACS) (μέγεθος/κοκκία) 

νεοβλάστες 



Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Νεοβλάστες: τα σωματικά, διαιρούμενα κύτταρα των 

πλανάριων (blue)  

 
Είναι διασκορπισμένα σε όλο το σώμα, αλλά περιορίζονται στο τμήμα 

πίσω από τα μάτια και απουσιάζουν από το φάρυγγα.   

 

Πολυδύναμα κύτταρα όπως τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα των 

θηλαστικών 

Tanaka and Reddien, Developmental Cell 21:172, 2011 
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Οι νεοβλάστες αποτελούνται από ετερογενείς 

πληθυσμούς 

 

Ultrastructural analysis: οι νεοβλάστεςς 

ταξινομούνται σε τουλάχιστον 3 τύπους, A, B και 

βλαστοκύτταρα τα οποία διατηρούν την ικανότητα 

πολλαπλασιασμού μετά από δέσμευση. 

 

Molecular studies: ορισμένοι νεοβλάστες 

δεσμεύονται ως βλαστοκύτταρα 

αναπαραγωγικής σειράς (εκφράζουν το ειδικό 

γονίδιο Djnos) και παράγουν μελλοντικά 

γαμετοκύτταρα.  

 

(black arrows: proven relationships between cells 

and their progeny 

gray arrows: possible relationships). 

Higuchi et al., Mechanisms of Development, 125(7):631, 2008 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 
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Τομή 
 
1. Μυϊκή σύσπαση (-S τομής). 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

2. Γρήγορη κάλυψη από επιθήλιο 
τραύματος 

3. Συσσώρευση αδιαφοροποίητων 
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 

4. Βλάστημα* (blastema, καταβολή) 

5. Ανάπτυξη αναγεννημένων ιστών 
από το βλάστημα 
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(*) καταβολή με αδιαφοροποίητα πολλαπλασιαζόμενα 
κύτταρα (κατά τη διάρκεια της αναγέννησης)  
 
(**) διάφανη περιοχή στην περιφέρεια ζώου  χωρίς 
κυτταρικές διαιρέσεις 



Κύτταρα που σχηματίζουν το βλάστημα: 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

1. Διαιρούμενα κύτταρα παρακείμενης 
κεντρικής περιοχής (έναρξη) 

2. Στρατολόγηση κυττάρων που  
διαφοροποιούνται και διαιρούνται 
(αύξηση) 

Σχηματισμός δομών που λείπουν μέσα σε 
λίγες μέρες 
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Πειραματικά δεδομένα υπέρ της συμμετοχής νεοβλαστών στο βλάστημα (A): 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

1. Σήμανση νεοβλαστών με βρωμοδεσοξυουριδίνη (BrdU)  

2. Τομή/ακρωτηριασμός 

3. Ανίχνευση πολλών κυττάρων BrdU+ στο βλάστημα 

Detection of neoblasts undergoing DNA synthesis: BrdU 

labeling and in situ hybridization experiments (Ηiguchi et al., 

Mechanisms of Development 125:631, 2008) 35 



Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Πειραματικά δεδομένα υπέρ της συμμετοχής νεοβλαστών στο βλάστημα (B): 

Ακτινοβόληση πριν τον ακρωτηριασμό με ακτίνες-Χ  ΌΧΙ αναγέννηση 

αδυναμία παραγωγής 
νέων κυττάρων 

από σκώληκα-δότη που 
δεν έχει ακτινοβοληθεί 

ΚΑΙ ικανότητα 
αναγέννησης 

Μετά από λίγες 
εβδομάδες 

36 

Ο σκώληκας-δέκτης του κυττάρου εποικίζεται από κύτταρα-απογόνους του 
μεταμοσχευμένου νεοβλάστη-  Νέα αποικία σκωλήκων (αγενής αναπαραγωγή) 



(Tanaka and Reddien, Developmental 

Cell 21:172, 2011) 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

(B) Ακτινοβόληση του σκώληκα με 1.750 rad  επιβίωση 

ενός μόνο διαιρούμενου κυττάρου.  

Αυτός ο νεοβλάστης διαιρείται και παράγει ομάδες 

διαιρούμενων κυττάρων από τις οποίες τελικά παράγονται τα 

διαφοροποιημένα κύτταρα και των τριών βλαστικών στιβάδων 

(Wagner et al., 2011).  

Για παράδειγμα, επιμέρους cNeoblasts μπορούν να δώσουν 

γένεση τόσο σε νευρικά κύτταρα και κύτταρα του εντέρου αλλά 

και καθορισμένους απογονικούς πληθυσμούς διαιρούμενων 

κυττάρων. 

Η αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες επιτυγχάνεται με τη βοήθεια πολυδύναμων 

βλαστοκυττάρων (Pluripotent Stem Cells) που καλούνται cNeoblasts (clonogenic 

neoblasts) 

(C) Ακτινοβόληση του σκώληκα με 6.000 rad έχει ως 

αποτέλεσμα την εξάλειψη όλων των διαιρούμενων 

κυττάρων.  

 

Μεταμόσχευση ενός cNeoblast σε αυτούς τους 

ακτινοβολημένους σκώληκες από ένα φυσιολογικό 

δότη οδηγεί στην κλωνογενή αύξησή του και τελικά 

στην αποκατάσταση της αναγεννητικής 

ικανότητας του σκώληκα. 37 



Έναρξη αναγέννησης: περιλαμβάνει δύο διακριτές αποκρίσεις νεοβλαστών: 

 

1. Πρώιμη συστημική/σωματική απόκριση (μηχανισμός σηματοδότησης απλού  

τραύματος) 

 

 

2. Όψιμη, τοπική απόκριση (μηχανισμός σηματοδότησης  απώλειας ιστού) 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Wenemoser and Reddien, Developmental Biology 344(12):979, 2010 

Μοντέλο απόκρισης νεοβλαστών σε τραυματισμό 

Κυτταρικές αλλαγές κατά την έναρξη της αναγέννησης: 
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Πρώτη φάση: γενικευμένη απόκριση νεοβλαστών σε απλό τραυματισμό- διαχέεται γρήγορα 

από το σημείο τραυματισμού σε όλο το σώμα- εξαρτάται από έκταση τραυματισμού- επάγει 

είσοδο πολλών νεοβλαστών σε φάση μίτωσης σε όλο το σώμα. 

 

Δεύτερη φάση: Συμβαίνει μόνο όταν λείπει σημαντικό κομμάτι ιστού- Περιλαμβάνει τοπικά 

σήματα τα οποία επάγουν στρατολόγηση νεοβλαστών στον τόπο του τραυματισμού η οποία 

ακολουθείται από τοπικό πολλαπλασιασμό τους και διαφοροποίηση επί τόπου.  

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

 (Wenemoser and Reddien, Developmental Biology 344(12):979, 2010) 

39 



Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Πώς λαμβάνεται η πρώτη απόφαση της E/O πολικότητας από τα κύτταρα του 

βλαστήματος? (βλάστημα κεφαλής ή ουράς) ?????? 

 

Wnt/β-κατενίνη  
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Φυσιολογική αναγέννηση της κεφαλής και της ουράς. 

Η έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί τη 

μετατροπάση της προορμόνης 2 εντοπίζεται με 

υβριδοποίηση in situ σε ολόκληρο το νευρικό σύστημα  

Σχηματισμός διπλής κεφαλής κατά την αναγέννηση 

απουσία β-κατενίνης, λόγω της χορήγησης 

δίκλωνου RNA έναντι του mRNA του γονιδίου β-

catenin. Tα βέλη υποδεικνύουν τους 

φωτοϋποδοχείς που έχουν αναγεννηθεί. 

Κλίμακα 200 μm.  

Gurley et al. (2008) Science 319, 323-327 
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Προέλευση επιθηλίου τραύματος: 

Σε εμπρόσθιο βλάστημα → προέρχεται από ραχιαία επιδερμίδα 

Σε οπίσθιο βλάστημα → προέρχεται από κοιλιακή επιδερμίδα 

 

Σε επαφή κοιλιακό και ραχιαίο τμήμα → δημιουργία βλαστήματος  

 

 Δεν ενέχονται τα γονίδια Hox: ενεργοποιούνται όλα ανεξαρτήτως τύπου 

(κεφαλής ή ουράς) βλαστήματος 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Ο έλεγχος της πολικότητας ίσως εξαρτάται από μια ασυμμετρία στην επούλωση 

των 2 επιφανειών (Ε/Ο)  που προκύπτουν μετά τον ακρωτηριασμό:   



Σχηματισμός  διπολικής μορφής από μικρό κεντρικό τμήμα σκώληκα 

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Σφάλματα του μηχανισμού ελέγχου πολικότητας: σφάλματα αναγέννησης 

Δικέφαλη διπολική μορφή 
(μόνο εμπρόσθια βλαστήματα) 
 
Μεταβολή έκφρασης β-κατενίνης και στις 
2 επιφάνειες 



Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Τα περισσότερα γεγονότα που λαμβάνουν  χώρα κατά την αναγέννηση: παρουσιάζουν 
σχετική αυτονομία. 
 
Υπάρχουν όμως και πειραματικά δεδομένα που υποστηρίζουν την ύπαρξη 
σηματοδοτικών αλληλεπιδράσεων μακράς εμβέλειας 
 
Πειράματα μεταμόσχευσης κεφαλής: 
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(α) Καταστολή της αναγέννησης της κεφαλής μετά από μεταμόσχευση (πριν από τον 
ακρωτηριασμό) μιας δεύτερης.  



(β) Επαγωγή (αναγέννηση) 2 νέων φαρύγγων στο σημείο μεταμόσχευσης μιας 
δεύτερης κεφαλής στην οπίσθια μεταφαρυγγική περιοχή  

Αναγέννηση στους πλανάριους σκώληκες 

Φύση σημάτων που ενέχονται σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις?????? 

44 



Ικανότητα αναγέννησης στα ζωικά φύλα 

Σύνοψη 

1. Οι πλανάριοι σκώληκες είναι ζώα με δυνατότητα αμφίπλευρης αναγέννησης 

2.  Η αναγεννητική τους ικανότητα σχετίζεται με την ύπαρξη νεοβλαστών: μικρά, 
αδιαφοροποίητα κύτταρα (20% του σώματος του σκώληκα) 

3. Οι νεοβλάστες συμπεριφέρονται ως βλαστοκύτταρα τόσο κατά την φυσιολογική 
αύξηση όσο και κατά την αναγέννηση 

45 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 



Σπονδυλωτά με αναγεννητικές ικανότητες  άκρων:  κυρίως τα αμφίβια  

Άνουρα (βάτραχοι/φρύνοι): μόνο κατά το στάδιο του γυρίνου (αύξηση και 
διαφοροποίηση αλλά όχι μετά τη μεταμόρφωση) 

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Ουρεδελή (σαλαμάνδρες/τρίτωνες): αναγέννηση άκρων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προνυμφικής αλλά και της ενήλικης ζωής τους 

47 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Πειραματικά μοντέλα αναγέννησης: τρίτωνες και axolotl (σαλαμάνδρα που δεν 

υφίσταται μεταμόρφωση, προνύμφη σε όλη της τη ζωή) 
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Όχι αλληλούχιση γονιδιώματος, αλλά 
Κωδικές αλληλουχίες σε βιβλιοθήκες 
Διαγονιδιακά ζώα (ένεση DNA σε 
γονιμοποιημένο αυγό) 
Εισαγωγή DNA στο άκρο με ηλεκτροδιάτρηση 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Επιδερμικά κύτταρα που 
μεταναστεύουν στην 
επιφάνεια τομής. 

ιστών σε βάθος 1mm 
από την τομή 

Χαλαρά συνδεδεμένα 
μεσεγχυματικά 
κύτταρα 

Περιγραφή αναγέννησης 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Οι δομές αναγεννημένου άκρου 
επαναδιαφοροποιούνται με 
κατεύθυνση από το σώμα προς 
την περιφέρεια  

Το αναγεννημένο τμήμα 
αποκτά το σχήμα αλλά όχι και 
το μέγεθος του ώριμου άκρου.  

Αύξηση: μακρά περίοδος 
αποκατάστασης φυσιολογικού 
μεγέθους στο αναγεννημένο 
άκρο.  

Περιγραφή αναγέννησης 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

 

Σχηματίζεται μία μάζα κυττάρων (A) 

δίπλα στην επιδερμίδα (B) στην οποία 

«εισβάλουν» νευρικά κύτταρα (C)  

Πρώιμος σχηματισμός βλαστήματος στις σαλαμάνδρες.  

Περιγραφή αναγέννησης 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Slides were stained with Pico-Mallory multiple contrast stain.  Nuclei -blood cells-connective tissues are blue. Bone is typically 

blue, but staining produces some areas that appear red-on-blue 

Τρίτωνας  

Νotophthalmus viridescens 

1-2 ημέρες μετά τον ακρωτηριασμό, ένα στρώμα επιδερμίδας καλύπτει πλήρως την πληγή.  

 

Μέχρι την 4η ημέρα, ένα παχύ επιθήλιο τραύματος έχει σχηματιστεί (μαύρο βέλος). Το σπασμένο άκρο του 

οστού βρίσκεται ακόμα αμέσως κάτω από το επιθήλιο και τα ερυθροκύτταρα (λευκά βέλη) εντοπίζονται χαλαρά 

εντός του ιστού, χωρίς να περιορίζονται ολοκληρωτικά σε αγγεία. 

Μ 170X.   

Περιγραφή αναγέννησης 

Ημέρα 4η 
επιθήλιο 

τραύματος 

οστό 

RBCs 

ΤΟΜΗ 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Το επιθήλιο είναι πιο χαλαρό και παχύ. Ακόμα διακρίνονται ελεύθερα ερυθροκύτταρα. Το οστό 

στη σπασμένη άκρη του αρχίζει να αποικοδομείται (λευκά βέλη) και παρατηρούνται κύτταρα 

ανάμεσα στο οστό και την επιδερμίδα. Σε αυτό το στάδιο, αρχίζουν να συσσωρεύονται κύτταρα 

τα οποία θα σχηματίσουν το βλάστημα (μαύρα βέλη), δηλαδή μια μάζα από μη-

διαφοροποιημένα κύτταρα τα οποία αργότερα θα επανασχηματίσουν όλους τους ιστούς του 

ακρωτηριασμένου άκρου. Μ 250X 

Περιγραφή αναγέννησης 
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επιθήλιο τραύματος 

κύτταρα 

βλαστήματος 

κύτταρα 

βλαστήματος 

Ημέρα 9η 
ΤΟΜΗ 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Με τη βοήθεια των οστεοκλαστών (ευμεγέθη, πολυπύρηνα κύτταρα, λευκό βέλος), το οστό 

συνεχίζει να αποικοδομείται. Μ 170X 

οστεοκλάστης 
Ημέρα 14η 

Περιγραφή αναγέννησης 
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ΤΟΜΗ 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Διακρίνονται: αποδιαφοροποιημένο οστό, αποδιαφοροποιημένος μυς (λευκό βέλος), σποραδικά 

διασκορπισμένα κύτταρα βλαστήματος και περιορισμός των ερυθροκυττάρων σε αγγεία.  

 

Το επιθηλιακό κάλυμμα μπορεί σε αυτό το στάδιο να είναι τόσο παχύ όπως φαίνεται εδώ. M 170X 

Περιγραφή αναγέννησης 

Ημέρα 14η 

επιθήλιο τραύματος 

ΤΟΜΗ 

μυς 

RBCs 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Σημαντική αποδιαφοροποίηση του μυ (λευκό βέλος). Το υπολειπόμενο οστό έχει τώρα 

εξομαλυμένες άκρες, υποδεικνύοντας την ολοκλήρωση της αποδιαφοροποίησης. Σε αυτό το 

στάδιο όλα τα κύτταρα του αίματος εντοπίζονται εντός των αγγείων. Στην περιφέρεια του 

άκρου αρχίζουν να εμφανίζονται νέοι δερματικοί αδένες (μαύρο βέλος) οι οποίοι παρέχουν την 

απαραίτητη φυσιολογική  εξωτερική λίπανση του δέρματος των αμφιβίων. M 80X. 

Ημέρα 20η 

δερματικός αδένας 

μυς 

Περιγραφή αναγέννησης 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Αποδιαφοροποιημένος μυς σε μεγάλη μεγέθυνση. Οι φυσιολογικοί επίπεδοι 

πυρήνες των μυϊκών κυττάρων (λευκό βέλος) γίνονται πιο σφαιρικοί (μαύρο 

βέλος) και οι μυϊκές ίνες αποικοδομούνται . M 370X phase contrast. 

Ημέρα 26η 

Περιγραφή αναγέννησης 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Σε αυτό το στάδιο το βλάστημα αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Το άκρο αποκτά 

μυτερή εμφάνιση. Καθώς προάγεται η αναγέννηση, τα κύτταρα του βλαστήματος 

θα επανα-διαφοροποιηθούν σε νέους μυς, οστά κλπ. M 120X. 

Ημέρα 26η 

επιθήλιο 

Μη-διαφοροποιημένα 

κύτταρα βλαστήματος 

Περιγραφή αναγέννησης 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Χρονικό διάστημα:  : ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος του ζώου .  

Νεαρές προνύμφες: 2-3 εβδομάδες 
Ενήλικα άτομα: λίγοι μήνες  

Περιγραφή αναγέννησης 
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http://smarteconomy.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/limb_regeneration.jpg


Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Έκφραση γονιδίων Hox (Hoxa, Hoxd): σημαντικά για τη φυσιολογική 
ανάπτυξη των άκρων. Αναγέννηση??  

2. Αναγέννηση άκρων αμφιβίων: αρχίζουν να εκφράζονται λίγο μετά τον 
ακρωτηριασμό 
 
Hoxa9 και Hoxa13: αρχικά εκφράζονται σε όλο το βλάστημα 
Αύξηση βλαστήματος: Ηοxa13 εκφράζεται στην περιφέρεια (τελικό πρότυπο έκφρασης) 

Έκφραση Hoxd: απόκριση σε τραυματισμό (δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 
της αναγέννησης)  

1. Φυσιολογική ανάπτυξη καταβολής άκρου σε προνύμφες αμφιβίων: ίδιο 
πρότυπο έκφρασης Hoxa και Hoxd με ανώτερα σπονδυλωτά:  

Hoxa εκφράζονται με επάλληλο τρόπο κατά μήκος του άξονα κέντρο-περιφέρεια 
 

Hoxd εκφράζονται με επάλληλο τρόπο κατά μήκος του εμπροσθοπίσθιου άξονα 

Περιγραφή αναγέννησης 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Στο επιδερμικό κάλυμμα του αναγεννώμενου βλαστήματος εκφράζονται 
παράγοντες FGF (συμπεριφέρονται ως μιτογόνα σε απομονωμένα βλαστήματα) 

 Η σηματοδότηση FGF μεσολαβεί στην εγκαθίδρυση της έκφρασης των Lef1 

και Shh στην οπίσθια περιοχή του βλαστήματος 

Η Sonic hedgehog (Shh) εκφράζεται στο οπίσθιο 
άκρο βλαστήματος 
 
 (όπως συμβαίνει και κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη της 

καταβολής του άκρου στο προνυμφικό στάδιο) 

ο
σ

τό
 

ο
σ

τό
 

βλάστημα 

Περιγραφή αναγέννησης 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

1. Bρίσκονται κοντά στο σημείο ακρωτηριασμού ή μακριά από αυτό??? 

2. Πρόκειται για κύτταρα που σχηματίζονται μέσω αποδιαφοροποίησης 
λειτουργικών κυττάρων ή για αδιαφοροποίητα κύτταρα εφεδρείας??? 

3. Πρόκειται για μονοδύναμα, πολυδύναμα ή ολοδύναμα κύτταρα??? 

Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

1. Kύτταρα που βρίσκονται κοντά στο σημείο ακρωτηριασμού ή μακριά από 
αυτό??? 

Τα κύτταρα του βλαστήματος που υποστηρίζουν την αναγέννηση προέρχονται από 
την επιφάνεια του ακρωτηριασμού (από περιοχή σε απόσταση λίγων χιλιοστών) κι όχι από 
βλαστοκύτταρα που απαντώνται σε απομακρυσμένες θέσεις (πχ. μυελό οστών) 

Ακτινοβόληση με ακτίνες Χ (μερική αναστολή κυτταρικής διαίρεσης) σε σημείο μελλοντικού 
ακρωτηριασμού  ακρωτηριασμός  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ακτινοβόληση σε παρακείμενους ιστούς  ακρωτηριασμός  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Πρόκειται για κύτταρα που σχηματίζονται μέσω αποδιαφοροποίησης 
λειτουργικών κυττάρων 

Υποθετικά κύτταρα «νεοβλάστες» (ομόλογα με αυτά του πλανάριου σκώληκα), 
δεν έχουν ταυτοποιηθεί στα αναγεννημένα άκρα αμφιβίων 
(απόδειξη μη-ύπαρξης???) 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 

2. Πρόκειται για κύτταρα που σχηματίζονται μέσω αποδιαφοροποίησης 
λειτουργικών κυττάρων ή για αδιαφοροποίητα κύτταρα εφεδρείας??? 
(μετά την πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη-διασκορπισμένα σε όλους τους ιστούς /νεοβλάστες) 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Μεταμόσχευση σημασμένων με γονίδιο-δείκτη μυϊκών ινών σε άκρο δέκτη  
επούλωση  ακρωτηριασμός  αποσυγκρότηση μυϊκών ινών σε μονοπύρηνα 
κύτταρα BrdU+ ΄ 

Μυϊκές ίνες σε καλλιέργεια  σε λίγες μέρες αυθόρμητη αποσυγκρότηση σε 
μονοπύρηνα κύτταρα, μίτωση ΚΑΙ αύξηση έκφρασης μεταγραφικού παράγοντα 
Msx1 

είσοδος στη φάση S κυτταρικού κύκλου:   
1. Σχετίζεται με απενεργοποίηση (+p) καταστολέα κυτταρικού 

κύκλου Rb 
 

2. Εξαρτάται από δράση θρομβίνης 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 

Thrombin proteolytic activity is elevated in the zone of de-differentiation 

(Τanaka et al., Current Biology 9:792, 1999) 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

3. Υπάρχει μεταπλασία κατά την αναγέννηση??? 

Μεταδιαφοροποίηση (transdifferentiation): μετατροπή ενός τύπου 
διαφοροποιημένου κυττάρου σε έναν άλλο χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσων 
μη-διαφοροποιημένων καταστάσεων (σε ώριμο οργανισμό).  
 
 

Χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο της μεταπλασίας  

Ναι, αλλά κυρίως ανάμεσα  στους διαφορετικούς τύπους συνδετικού ιστού  
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 



Ένα πολυδύναμο προγονικό κύτταρο (πχ. ένα βλαστοκύτταρο) παράγει διαφοροποιημένα 

προγονικά κύτταρα διαφόρων βλαστικών στιβάδων.  

 

Διαφορετικά προγονικά κύτταρα (πχ. βλαστοκύτταρα) εξειδικευμένα για κάθε γενεαλογία 

παράγουν διαφορετικά διαφοροποιημένα κύτταρα. Κάθε ιστός παράγει ή διαθέτει ένα 

εξειδικευμένο βλαστοκύτταρο.  

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Διαφορετικοί τρόποι επίτευξης 

πολυδυναμίας σε επίπεδο ιστών 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 



Δυνητική προέλευση των νέων κυττάρων βλαστήματος κατά την αναγέννηση  

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Αποδιαφοροποίηση: ένα κύτταρο χάνει το διαφοροποιημένο 

χαρακτήρα του και παράγει ένα προγονικό κύτταρο το οποίο μπορεί 

με διαίρεση να δώσει γένεση σε περισσότερα διαφοροποιημένα 

κύτταρα. 

Μεταδιαφοροποίηση: αλλαγή ενός κυτταρικού τύπου σε έναν άλλο. 

 

βλαστοκύτταρο 

αποδιαφοροποίηση 

μεταδιαφοροποίηση 

69 

Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 

Αποδιαφοροποίηση: τα κύτταρα 

επανέρχονται σε μία περισσότερο 

εμβρυική/πρώιμη κατάσταση 

(πράσινα βέλη)  

 

Μεταδιαφοροποίηση: τα 

κύτταρα απευθείας 

μετασχηματίζονται σε 

διαφορετικούς τύπους έξω από 

την ήδη καθιερωμένη σειρά 

διαφοροποίησης (κόκκινα βέλη).  



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη άκρου ταυτοποιούνται 3 γενεαλογίες ιστών: 
 
Συνδετικού ιστού 

 
Μυϊκών κυττάρων 

 
Επιδερμικών κυττάρων 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 

Με ανάλυση της κατανομής των 3n κυττάρων στο αναγεννημένο άκρο ταυτοποιούνται οι 
κυτταρικοί τύποι που συμβάλλουν στην αναγέννηση 
 
Διαγονιδιακό ζώο: GFP/mesoderm μεταμόσχευση σε περιοχή σωμιτών εμβρύου-δέκτη  παραγωγή άκρου 

με σημασμένα μυοινίδια. Άκρο: μυικά κύττταρα/GFP (όχι ο περιβάλλων συνδετικός ιστός)  

Πειράματα μεταμόσχευσης και ανάλυση αναγεννημένων άκρων: 



Naku and Tanaka, Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 27:409, 2011 

(1) Μόσχευμα επιδερμίδας  συμβάλλει μόνο σε σχηματισμό επιδερμίδας 

(2) Μόσχευμα μυϊκών ινών  σχηματίζει κυρίως μυϊκό ιστό 
 
(3) Κύτταρα Schwann ελύτρων νεύρων  νέα κύτταρα Schwann  

(3) Μόσχευμα χόνδρου  σχηματίζει όχι 
μόνο χόνδρο, αλλά και όλους τους τύπους 
συνδετικού ιστού: δερμίδα, τένοντες, 
συνδέσμους και ινώδη έλυτρα.  
 
Η δερμίδα, μετατρέπεται εύκολα σε χόνδρο.     

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 



Υπάρχουν 3 γενεαλογίες ιστών 
(επιδερμική, μυική, συνδετικού ιστού) 
 αλλά εκτεταμένη μεταπλασία 
(μεταδιαφοροποίηση) είναι δυνατή μόνο 
ανάμεσα  στους διαφορετικούς τύπους 
συνδετικού ιστού  

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Μεταπλασία κατά την αναγέννηση 

Naku and Tanaka, Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 27:409, 2011 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Τα κύτταρα του άκρου «θυμούνται» την 

ταυτότητά τους και μετά τον ακρωτηριασμό 

αναπτύσσονται το καθένα στο είδος του. Τα 

κύτταρα του μυ γίνονται μυϊκά κύτταρα κατά την 

αναγέννηση και τα κύτταρα του δέρματος γίνονται 

δερματικά.  

 

Δεν λειτουργούν εξειδικευμένα βλαστοκύτταρα 

αλλά τα διαφοροποιημένα κύτταρα τα οποία 

διατηρούν την ταυτότητά τους κατά τη διάρκεια της 

αναγέννησης.  

δερμίδα 

χόνδρος 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

«Κυτταρική μνήμη» κατά τη διάρκεια της αναγέννησης των άκρων στα 

σπονδυλωτά 

 
Το βλάστημα δεν αποτελείται από μία ομοιογενή μάζα μη-διαφοροποιημένων κυττάρων  

Tο βλάστημα αποτελείται από ένα 

ετερογενές μίγμα κυττάρων 

συγκεκριμένης γενεαλογικής μνήμης 

και εξέλιξης (lineage-restricted cells) και 

όχι από ένα ομοιογενή πληθυσμό 

πολυδύναμων κυττάρων 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 

Τα κύτταρα του βλαστήματος που υποστηρίζουν την αναγέννηση προέρχονται από την 
επιφάνεια του ακρωτηριασμού (ή κοντά σε αυτήν)  

Υποθετικά κύτταρα «νεοβλάστες» (ομόλογα με αυτά του πλανάριου σκώληκα), δεν έχουν 
ταυτοποιηθεί στα αναγεννημένα άκρα αμφιβίων. Τα κύτταρα που υποστηρίζουν την 
αναγέννηση δεν είναι πολυδύναμα κύτταρα ή κύτταρα τύπου «βλαστοκύτταρα» 

Μεταπλασία κυρίως ανάμεσα  στους διαφορετικούς τύπους συνδετικού ιστού.  

Κατά την αναγέννηση των άκρων των αμφιβίων λαμβάνει χώρα αποδιαφοροποίηση 
λειτουργικών κυττάρων και εκ νέου είσοδος στον κυτταρικό κύκλο. 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 

Τα αποδιαφοροποιημένα κύτταρα διαφοροποιούνται ειδικά για κάθε μία 

γενεαλογία  και με κατεύθυνση από το σώμα προς την περιφέρεια. 



Σύνοψη 

Διάφορετικές στρατηγικές (από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα μέχρι ιστοειδικά 

βλαστοκύτταρα και διαδικασίες όπως η αποδιαφοροποίηση  και η μεταδιαφοροποίηση) 

χρησιμοποιούνται κατά την αναγέννηση σε διάφορους οργανισμούς. 

 

 

 

1) Πλανάριοι σκώληκες: επιτυγχάνουν αναγέννηση χρησιμοποιώντας ενήλικα, 

πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (νεοβλάστες, μικρά αδιαφοροποίητα κύτταρα) 

 

2) Αρκετά σπονδυλωτά χρησιμοποιούν μία ποικιλία κυττάρων από διαφορετικούς ιστούς τα 

οποία είναι ειδικά για κάθε μια γενεαλογία  (αποδιαφοροποίηση/μεταπλασία) 
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Προέλευση κυττάρων που υποστηρίζουν την αναγέννηση 

Πώς ρυθμίζεται αυτή η διαδικασία??? 

Τι έχει χαθεί στα θηλαστικά??? 



Η αναγέννηση του άκρου εξαρτάται από τη νεύρωσή του? 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Ζώα στα οποία έχουμε καταστρέψει τη 

νεύρωση  δεν παρατηρείται αναγέννηση 

σχηματισμός 

βλαστήματος 

(αποδιαφοροποίηση) 

αλλά όχι αύξηση  

1. Νευροβιολογία: Μιτογόνα που 

απελευθερώνονται από νευρικά κύτταρα- 

αυξητικοί παράγοντες απαραίτητοι για αύξηση 

νευραξόνων ή επιβίωση νευρώνων 

2. Αναγέννηση : μόρια με μιτογόνο δράση 

που παράγονται από τους νευρώνες και είναι 

απαραίτητα για την αύξηση του βλαστήματος 

Νευροτροφικοί παράγοντες:  

Ο «νευροτροφικός» παράγοντας 
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Απάντηση 1η  ΝΑΙ 



νευρεγκουλίνες (neuregulins) 

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

 EFG-like  

 συνδέτες υποδοχέα ErbB2 (με ενεργότητα κινάσης τυροσίνης) 

Άφθονες στους νευράξονες 

 

Ασκούν μιτογόνο δράση σε κύτταρα βλαστήματος 
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Ο «νευροτροφικός» παράγοντας 

Νευροτροφικοί παράγοντες:  

Anterior Gradient (AG) protein Homologue (πρόσθιας διαβάθμισης)-Γλυκοπρωτεΐνη 

Παράγεται από τον εμπρόσθιο αδένα Xenopus 

Συντίθεται στα νευρικά έλυτρα και από αδενικά κύτταρα επιδερμίδας τραύματος 

Υπερεκφράζεται συχνά σε ανθρώπινους όγκους 

 

Ασκεί μιτογόνο δράση σε κύτταρα βλαστήματος 

 

Χορήγησή της (ηλεκτροδιάτρηση) σε απονευρωμένο βλάστημα επαναφέρει μερικώς τη 

δυνατότητα αναγέννησης 

 



Αναγέννηση απουσία «νευροτροφικών παραγόντων» στις σαλαμάνδρες 

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Πειράματα δημιουργίας «Μη-νευρογενικών άκρων»: άκρα φυσιολογικά παρά την περιορισμένη 

ή μηδενική νεύρωση (εκφυλισμός μυών σε όψιμο στάδιο) Εκ γενετής/κατασκευής 
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Ο «νευροτροφικός» παράγοντας 

Απάντηση 2η  ΟΧΙ 

Το άκρο δε διαθέτει νεύρωση, λόγω προηγούμενης χειρουργικής αφαίρεσης του τμήματος του νευρικού 

σωλήνα του εμβρύου που θα νεύρωνε το άκρο. Το χειρουργημένο έμβρυο διατηρείται ζωντανό μέσω 

παραβίωσης (ένωση κυκλοφορίας αίματος) με άλλο φυσιολογικό έμβρυο 

 

Παρά την απουσία νεύρωσης, το άκρο αναγεννάται φυσιολογικά.  



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Αναγέννηση φυσιολογικού και μη-νευρογενικού άκρου 

3 ημέρες μετά τον ακρωτηριασμό του 

άκρου  

AG staining 

Στο βλάστημα του μη-νευρογενικού 

άκρου (B) το τραυματικό επιθήλιο 

επιδεικνύει υψηλή έκφραση της 

πρωτεΐνης AG και αρκετά αδενικά 

κύτταρα (βέλη)    

gland cells 
nerve 

χόνδρος 

μεσέγχυμα 

gland cell 

Kumar et al., PNAS 108(33):13588, 2011 
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Ο «νευροτροφικός» παράγοντας 

Η συνεχόμενη, υψηλή έκφραση AG 

στα επιθηλιακά κύτταρα του μη-

νευρογενικού άκρου εξασφαλίζουν 

αναγέννηση ανεξάρτητη από τη 

νεύρωση 

http://www.pnas.org/content/108/33/13588/F5.large.jpg


Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

1. Άκρο στο οποίο έχει καταστραφεί η νεύρωση 

2. Μη-νευρογενικό (εκ κατασκευής) άκρο 
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Ο «νευροτροφικός» παράγοντας 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 
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Ο «νευροτροφικός» παράγοντας 

(Μεταμόσχευση μη-νευρογενικού άκρου σε φυσιολογικό άτομο-δέκτη σταδίου προνύμφης, όταν ακόμα 

αναπτύσσεται το ΝΣ: το μη-νευρογενικό άκρο αποκτά νεύρωση από τον δέκτη και εξαρτάται από αυτήν) 

 

1. Μείωση έκφρασης AG 

2. H  αναγέννηση εξαρτάται από τη νεύρωση/τραυματισμός νεύρων 

Anterior Gradient (AG) protein: εκφράζεται σε όλη την επιδερμίδα του άκρου στην 

προνύμφη  

 

Στα «Μη-νευρογενικά άκρα» παρατηρείται:  

1) υπερέκφραση  AG από την επιδερμίδα (ιδιοστατικά) τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και 

κατά την αναγέννηση   

2) αύξηση αδενικών κυττάρων τα οποία εκφράζουν AG 

Αν το μη-νευρογενικό άκρο νευρωθεί: 
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Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Ο «νευροτροφικός» παράγοντας 

Φαινόμενο «Παράδοξης αναγέννησης» άκρων 

Ακτινοβόληση άκρου με ακτίνες Χ πριν τον ακρωτηριασμό: καταστολή αναγέννησης 

 

Καταστροφή βραγχιακού πλέγματος (ομάδα νεύρων που νευρώνει το χέρι): καταστολή 

αναγέννησης 

 

Ακτινοβόληση ΚΑΙ καταστροφή βραγχιακού πλέγματος: το άκρο ανακτά τη δυνατότητα 

αναγέννησης μετά  από κάποιο χρονικό διάστημα 

 

Αναγέννηση νεύρων άκρου: επέκταση νευραξόνων μετά τον ακρωτηριασμό και παραγωγή 

μιτογόνων  

 

Πολλαπλασιασμός ινοβλαστών (ΣΙ)  σχηματισμός σκελετού αναγεννημένου τμήματος 



Αναγέννηση του τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 
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Άξονας Κέντρο-Περιφέρεια 
Τρεις κάθετοι άξονες 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Αναγέννηση τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 

Τα τμήματα που αναγεννώνται είναι περιφερικά τμήματα: 
περιφερική αναγέννηση 
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Το ακρωτηριασμένο άκρο αναγγενάται σχηματίζοντας τα τμήματα που 
έχουν αποκοπεί και εντοπίζονται περιφερικά από την θέση της τομής 



Το άκρο αποτελείται από 3 περιοχές που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά δομικά-ανατομικά 

στοιχεία:  

 

Stylopod: «βραχίονας» 

 

Zeugopod: «πήχης» 

 

Autopod: «άκρο χέρι» 

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

βραχίονας πήχης άκρο χέρι 
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Αναγέννηση τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 



Η περιφερική αναγέννηση λαμβάνει χώρα ακόμη και όταν, μετά από 
χειρουργικούς χειρισμούς, η επιφάνεια τομής είναι στραμμένη προς το σώμα  

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Τα τμήματα που αναγεννώνται είναι περιφερικά τμήματα  

Νόμος του Περιφερικού Μετασχηματισμού 

Ισχύει για όλα τα εξαρτήματα σπονδυλωτών/αρθροπόδων που διαθέτουν ικανότητα 
αναγέννησης 
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Αναγέννηση τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Στα αμφίβια (αλλά όχι στα έντομα) ο Νόμος του 
Περιφερικού Μετασχηματισμού ισχύει και στις 
περιπτώσεις εμβόλιμης αναγέννησης κατά μήκος του 
κεντρικού-περιφερικού άξονα του άκρου  

(1) Κεντρικό κολόβωμα- περιφερικό βλάστημα 

Το κενό στο αναγεννώμενο τμήμα (κεντρική περιοχή πήχη) 
καλύπτεται από το κεντρικό κολόβωμα.  

Το κολόβωμα έχει τη δυνατότητα αναγέννησης περισσότερου 
περιφερικού ιστού, όμως το βλάστημα δεν είναι σε θέση να 
σχηματίσει περισσότερο κεντρικό ιστό. 

βραχίονας 

καρπός 

Κενό: εμβόλιμη 
αναγέννηση από την 
πλευρά του 
κολοβώματος 

πήχης 
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Αναγέννηση τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 

Εμβόλιμη αναγέννηση: αναγέννηση που λαμβάνει χώρα στο 
σημείο σύνδεσης δύο ιστών που φυσιολογικά δε γειτνιάζουν 

Μεταμοσχεύσεις (διφορετικό χρώμα  δέρματος / τριπλοειδία 
/διαγονιδιακοί δείκτες):   



Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Ένα βλάστημα καρπού που μεταμοσχεύεται σε ένα κολόβωμα άνω βραχίονα επιφέρει 

φυσιολογική αναγέννηση άκρου  

 

Το βλάστημα του καρπού συνεισφέρει στο σχηματισμό των «πρόσθιων» στοιχείων του 

χεριού (την παλάμη του άκρου χεριού) ενώ τα παρεμβόλιμα στοιχεία του πήχυ 
προκύπτουν από το κολόβωμα του άνω βραχίονα (Νόμος του Περιφερικού 
Μετασχηματισμού) 

καρπός 

βραχίονας 

βραχίονας  
πήχης 

άκρο χέρι βραχίονας 

καρπός 

εμβόλιμη αναγέννηση 
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Αναγέννηση τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 

(1) Κεντρικό κολόβωμα- περιφερικό βλάστημα 



Ένα βλάστημα άνω βραχίονα που μεταμοσχεύεται σε ένα κολόβωμα πήχη προκαλεί 

διπλασιασμό κατά μήκος του κεντρικού περιφερικού άξονα. 

 

Το βλάστημα δεν είναι σε θέση να σχηματίζει περισσότερο κεντρικό ιστό 

(2) Περιφερικό κολόβωμα – Κεντρικό βλάστημα 
άνω 

βραχίονας 

πήχης 

άκρο χέρι 
πήχης 

άνω 

βραχίονας  

βραχίονας  πήχης 

βραχίονας  

πήχης 

Χωροθεσική ασυνέχεια προτύπου αναγεννημένου άκρου 

βραχίονας 

βραχίονας 

Regeneration always proceeds in a direction distal to the cut surface 

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Δεν παρατηρείται αντίστροφη εμβόλιμη αναγέννηση 
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Αναγέννηση τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 



Οι ιστοί του άκρου φέρουν άγνωστους κώδικες τοπικής ταυτότητας που καθορίζουν ποιες 

δομές θα σχηματιστούν κατά τη διαφοροποίησή τους 

Χωροθεσικές τιμές (positional values)  

To οπίσθιο άκρο ενός ζώου ακτινοβολείται (αναστολή αναγέννησης) 

Κομμάτι δέρματος από πρόσθιο άκρο μη-ακτινοβολημένου ζώου 

μεταμοσχεύεται στο ακτινοβολημένο άκρο 

Ακρωτηριασμός σε επίπεδο μοσχεύματος και αναγέννηση  

1) Το αναγεννημένο τμήμα προέρχεται από το μόσχευμα 

2) Αναπτύσσεται πρότυπο πρόσθιου και όχι οπίσθιου άκρου 

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 
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Αναγέννηση τοπικού προτύπου οργάνωσης του άκρου 



Ρόλος και επιδράσεις ρετινοϊκού οξέος κατά την αναγέννηση 
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Το ρετινοϊκό οξύ ενέχεται στην ταυτόχρονη επαγωγή  
                          κεντρικών, 
                          οπίσθιων και  
                          κοιλιακών δομών στο βλάστημα 



Σύνοψη (1) 

1. Τα περισσότερα Ουροδελή αμφίβια έχουν δυνατότητα αναγέννησης των άκρων 
τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

2.  Στο σχηματισμό του αναγεννημένου τμήματος συμμετέχουν κύτταρα γειτονικά 
της επιφάνειας τομής και διαδικασίες όπως η αποδιαφοροποίηση (πχ. μυϊκών ινών σε 

μονοπύρηνα κύτταρα που εισέρχονται εκ νέου στον κυτταρικό κύκλο).  

3. Έτσι, σχηματίζεται το αναγεννητικό βλάστημα το οποίο αποτελείται από 
αδιαφοροποίητα κύτταρα. Στη συνέχεια, το βλάστημα αυξάνεται, 
διαφοροποιείται με κατεύθυνση από το σώμα προς την περιφέρεια και 
ανασχηματίζονται τα τμήματα που λείπουν, αυξάνοντας σταδιακά το μέγεθός 
τους μέχρι να φτάσουν στο φυσιολογικό μέγεθος. 

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

4. Κατά την αναγέννηση παρατηρείται κάποιου βαθμού μεταπλασία, δηλαδή εκτενής 
αλληλομετατροπή ανάμεσα στη δερμίδα και στο χόνδρο. Τα μυοϊνίδια, κύτταρα 
Schwann και η επιδερμίδα δεν μεταπίπτουν σε άλλον κυτταρικό τύπο  (ίσως πολύ 

περιορισμένη μετατροπή μυϊκών ινών σε άλλους κυτταρικούς τύπους??).   



5. Οι νευροτροφικοί παράγοντες  που εκκρίνονται από τα νεύρα είναι απαραίτητοι 
για την αύξηση του βλαστήματος. 

6. Σε πειράματα μεταμόσχευσης το άκρο συμπεριφέρεται σαν να περιέχει ένα 
σύστημα χωροθεσικών τιμών, οι οποίες χαρακτηρίζουν το κάθε τμήμα του και 
ελέγχουν το πρότυπο των δομών που σχηματίζονται κατά την αναγέννηση.  

 
Για την αναγέννηση των περιφερικών δομών είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια 

ασυνέχεια ανάμεσα στις χωροθεσικές τιμές. 

7. Το ρετινοϊκό οξύ επάγει κατά την αναγέννηση το σχηματισμό των κεντρικών, 
οπίσθιων και κοιλιακών δομών.  

Αναγέννηση των άκρων στα σπονδυλωτά 

Σύνοψη (2) 
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Αναγέννηση 

1. Το τμήμα που αναγεννάται υποχρεωτικά περιέχει κύτταρα που βρίσκονται σε 

πολλαπλασιασμό 

 

2. Τα γονίδια που ελέγχουν αύξηση / τοπική εξειδίκευση θα πρέπει να είναι ενεργά 

είτε να ενεργοποιούνται με τον τραυματισμό 

 

3. Κατά την αναγέννηση παρατηρείται τάση επαναχρησιμοποίησης μηχανισμών 

εμβρυικής ανάπτυξης 

 

4. Στην αναγέννηση των άκρων κάθε κυτταρικός τύπος διατηρεί την ταυτότητά του 

 

5. Στην αναγέννηση ολόκληρου του σώματος η πολυδυναμικότητα των νεοβλαστών 

συγκρίνεται με αυτή των εμβρυικών βλαστοκυττάρων 

 



Επίλογος 

Γιατί ορισμένες δομές αναγεννώνται και κάποιες άλλες, εμφανώς όμοιες, όχι??? 
(άκρα ουροδελών/άνουρων) 

Μοριακή βάση αποδιαφοροποίησης??? 

Ποιούς κανόνες ακολουθεί η μεταπλασία??? 
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