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Розглянуто загальні та спеціалізовані шляхи неапоптичної загибелі, за якими елімінуються клітини у процесі
розвитку організму тварин. Обговорено сучасні дані літератури стосовно механізмів активації та сигнальної
трансдукції цих форм загибелі, а також особливості їх функціонального значення.
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ВСТУП

Як відомо, апоптоз – це вид регульованої
клітинної
загибелі,
яка
є
еволюційноконсервативною і контролюється на генетичному
рівні, тобто характеризуєтьcя запрограмованістю.
Апоптична загибель є надзвичайно важливим
процесом, оскільки забезпечує селективне та
«чисте» позбавлення організму від непотрібних
(наприклад, за ембріонального розвитку) або
пошкоджених (для захисту організму від
патологій) клітин [4,32,61] Власне, апоптоз є
найпершим з досліджених форм запрограмованої
клітинної загибелі (ЗКЗ) і саме тому вважається
канонічним (класичним) шляхом.
Згодом були відкриті інші форми загибелі.
Одним з перших виявився некроз - масова
неконтрольована елімінація клітин внаслідок дії
потужних патологічних стимулів, яка індукує
запалення і не відноситься до ЗКЗ. Серед форм
запрограмованої загибелі на сьогодні інтенсивно
досліджуються
автофагія
(самопоглинання
клітин), некроптоз (генетично-контрольований
некроз), піроптоз (елімінація клітин через
запалення),
аноїкис
(загибель
внаслідок
детечменту – від’єднання від зовнішньоклітинного
матриксу), онкоз (окрема стадія набухання органел
і клітин за некрозу), пікноз (етап зморщування і
ущільнення органел в ході апоптозу), ентоз
(клітинний канібалізм), а також тканинноспецифічні види загибелі – злущування та
корніфікація.

Варто відмітити, що на початку дослідження
апоптозу його утотожнювали із загальним
поняттям
запрограмованої
загибелі
і
висловлювали ідею про її необхідність для
розвитку
та
підтримання
структурнофункціональної цілісності тканин організму.
Вперше апоптична загибель була показана на
клітинах нематоди Caenorhabtidis elegans [76]. З
того
часу,
зважаючи
на
еволюційну
консервативність апоптозу, у численних роботах
постулювалась його важливість як первинного
шляху клітинної загибелі у ході ембріонального
розвитку більш складно організованих тварин,
зокрема, ссавців. Тому справжнім сюрпризом для
дослідників виявився той факт, що ембріони
мишей, нокаутні за основними факторами індукції
та/або регуляції апоптозу (ізоформи каспаз,
фактори Apaf-1 чи Bak/Bax), здатні нормально
розвиватися у цілком життєздатних тварин [9,41]. І
хоча у випадку каспаз це можна обгрунтувати
дублюванням функціональністі ізоформ, на
рахунок нокаутних за генами унікальних за
функцією Apaf-1 чи білків родини Bcl-2 дати
пояснення непросто.
У зв’язку з цим постає питання, як саме
співвідноситься
блокування
апоптозу
з
нормальним розвитком організму ссавців.
Можливо два вирішення даної проблеми. Перше
полягає у тому, що ЗКЗ взагалі не є важливою для
ембріонального розвитку та
підтримання
тканинного гомеостазу. Але на цей час накопичено
безліч доказів проти цієї гіпотези, тому вона є
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менш ймовірною. Друга відповідь постулює, що
клітини за ембріонального розвитку елімінуються
за неканонічними шляхами загибелі, які
активуються за умов дефектності та/або
відсутності апоптичних факторів.
Наразі існує багато даних літератури на
підтримку другого припущення, а, отже, воно є
справді актуальним. Саме тому у цьому огляді
зроблено спробу систематизувати отримані за
останні 10 років відомості про особливості деяких
з відомих на цей час альтернативних шляхів
запрограмованої загибелі клітин та
їх
функціональне значення для нормального
розвитку організму.
ЕЛІМІНАЦІЯ КЛІТИН У C. ELEGANS

Як
уже
згадувалося,
дослідження
молекулярного механізму ЗКЗ почалися ще у 80их роках минулого століття на прикладі
морфологічного розвитку нематоди C. elegans [76].
Було встановлено, що ця загибель є каспазозалежною і характеризується експресією генів ced3 (аналога каспаз), ced-4 (каспазного активатора,
гомологічного
Apaf-1
ссавців),
ced-9
(мультидоменного аналога антиапоптичного білку
Bcl-2) та egl-1 (аналога проапоптичних білків
Bax/Bak з родини BH-3). Завдяки цим факторам
131 клітина з 959 апоптично гине під час розвитку
нематоди.
Цікавим є той факт, що блокування апоптозу
внаслідок нокауту генів ced-3 та ced-4 призводить
до збільшення кількості клітин дорослого
організму, але не позначається на життєдіяльності
нематоди [20]. Це можна пояснити тим, що у
досить архаїчному організмі С. еlegans за
лабораторних умов ЗКЗ може не відігравати ролі,
критичної для виживання. З іншого боку,
доведено, що у природних умовах активація ced-3
та ced-4 є необхідним захисним механізмом
протидії патогенним бактеріям [1].
Останнім часом встановлені неапоптичні
шляхи ЗКЗ, яким піддається принаймні частина
нокаутних за апоптичними факторами клітин
нематоди. Зокрема, лінкерні клітини самців C.
еlegans гинуть навіть за умов антифункціональних
мутацій у генах ced-3 та ced-4 [2]. Така елімінація
клітин забезпечує виведення назовні протоків
статевих залоз нематоди. За результатами перших
досліджень вважали, що ЗКЗ лінкерних клітин
включає у себе стадію поглинання (фагоцитозу)
[62]. Пізніше було показано, що цей етап не є
обов’язковим. Встановлено також, що ЗКЗ
лінкерних клітин контролюється фізіологічно і не
супроводжується апоптичною конденсацією ядра.
У
цитозолі
виявлена
велика
кількість
одномембранних везикул, які, скоріше, не є

автофагосомами, оскільки ЗКЗ лінкерних клітин,
нокаутних за генами автофагії bec-1 та unc-51
(аналоги дріжджових факторів Beclin-1 та
Atg1/Unc1), розвивається без перешкод [2].
Хоча молекулярний механізм ЗКЗ лінкерних
клітин С. еlegans вивчено поки що недостатньо,
відомо, що за морфологією вона нагадує
неапоптичну загибель клітин хребетних. Одним з
прикладів є «темна» загибель дефектних за генами
каспази 3 або каспази 9 спінальних моторних
ембріональних нейронів мишей. Ця ЗКЗ включає в
себе набухання мітохондрій та утворення
численних вакуолей у цитозолі, дуже схожих на
виявлені у лінкерних клітинах С. еlegans [51].
Нарешті, давно встановлено, що в механосенсорних нейронах C. elegans, що експресують
мутантний білок MEC-4, який є чутливим до
амілориду
родини дегенеринів, розвивалися
морфологічні ознаки некрозу [19]. У цьому
випадку профункціональна мутація MEC-4
призводить до інтенсифікації транспорту натрію
через плазматичну мембрану, що, у свою чергу,
активує кальпаїни та аспартильні протеїнази, і веде
до лізосомо-залежного некрозу [65]. Було
встановлено, що мутантний MEC-4 не індукував
загибелі клітин С. elegans, нокаутних за аналогами
дріжджових білків автофагії Beclin 1, Atg8/LC3, та
Atg18 [58]. Цей факт говорить на користь
важливості автофагічної ЗКЗ для розвитку
некрозу.
До того ж, виявлено, що цілісність лізосом у
клітинах C. elegans регулюється активністю
універсальних протеаз - серпінів, оскільки
мутантні за геном srp-6 тварини виявилися
особливо чутливими до стресорних чинників гіпоосмотичного чи теплового шоку, окисного
стресу або гіпоксії [43]. Однак, до сьогодні
невідомо, як саме регулюється цей лізосомальний
шлях, і чи залучений він до ЗКЗ клітин C. elegans
за фізіологічних умов розвитку та/або підтримання
гомеостазу тканин організму.
ПСЕВДОАПОПТОЗ - ЗАПРОГРАМОВАНА
ЗАГИБЕЛЬ ДРІЖДЖІВ

Експресія каспаз, які вважаються класичними
факторами апоптозу, як відомо, характерна для
тварин. І хоча рослини і одноклітинні еукаріоти
мають лише аналоги канонічних каспаз - так звані
метакаспази - клітини даних видів організмів
елімінуються за механізмом, морфологічно
подібним до апоптозу. Наприклад, у дріжджах
активується шлях ЗКЗ, який характеризується
конденсацією хроматину, фрагментацією ДНК та
екстерналізацією фосфатидилсерину на зовнішню
поверхню плазматичної мембрани. Ця форма
загибелі індукується у відповідь на дію
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патологічних стимулів – пероксиду гідрогену,
оцтової кислоти, під час старіння клітин [45].
Таким чином, можливим є запуск схожої на
апоптоз загибелі дріжджових клітин, незважаючи
на той факт, що у них відсутні апоптичні каспази
та аналоги Bax і Bak. Варто відмітити, що
морфологічні ознаки цієї ЗКЗ дуже схожі на
апоптичні [7]. З цієї причини деякі дослідники
вважають недоцільним називати цей процес
апоптозом, вважаючи правомірним термін
«псевдоапоптоз». Вищенаведе в цілому дає
підстави сприймати пікноз ядра, конденсацію
хроматину та транслокацію фосфатидилсерину у
дріжджових клітинах як біомаркери ЗКЗ у більш
широкому сенсі, ніж як ознаки класичного
апоптозу.
Доказом апоптичної природи ЗКЗ дріждів є те,
що до процесів її індукції залучені мітохондрії
[11]. Так, відомо, що дріжджові клітини
експресують метакаспазу YCA1 та білки Aifp і
Nma111p (аналоги апотичного ініціюючого
фактору
AIF
та
мітохондріального
проапоптичного білку HtrA2/Omi відповідно)
[21,45,72]. Встановлено, що Aifp є ДНКазою
мітохондріального
походження,
яка
транслокується у ядро після дії на клітини Н2 О2
або ацетату. Nma111p – це серинова протеаза, що
конститутивно перебуває у нуклеоплазмі [21,72].
Показано, що надлишкова експресія YCA1 у
дріжджах ініціює загибель з апоптичною
морфологією. В той же час блокування активності
цього ферменту зменшує ймовірність індукції ЗКЗ
під впливом ацетату, окисного стресу чи у процесі
старіння [45]. Треба відмітити, що рослинні і
дріжджові метакаспази атакують ті ж ядерні білкимішені, що і канонічні ферменти [64]. Хоча, в
принципі,
метакаспази
відрізняються
за
специфічністю від тваринних каспаз, а саме розщеплюють
пептидні зв’язки, утворені
основними амінокислотами лізином і аргініном, а
не кислотним аспартатом. Встановлено також, що
YCA1 опосередковано бере участь у регуляції
автофагії дріжджових клітин. До того ж, цей
фермент вважається стресорним білком, що тісно
взаємодіє з шаперонами. Втрата YCA1 призводить
до підвищення кількості і активності інших білків
стресу та індукує формування автофагосом у
дріжджових клітинах лінії Dyca-1 [37].
Отже, виходячи з вищенаведеного, за
відсутності класичного апоптичного шляху,
дріжджові клітини цілком здатні проявляти
морфологічні ознаки апоптозу у відповідь на
летальні стимули. Це дозволяє припустити
існування псевдоапоптичного механізму (без
залучення класичних факторів апоптозу) також і у
клітинах інших еукаріот. Одним з факторів такого
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неканонічного шляху може бути консервативний
білок AIF (apoptosis-inducing factor), який бере
участь у апоптичній конденсації хроматину та
індукції екстерналізації фосфатидилсерину на
поверхню клітини. Встановлено, що цей фактор
активується за умов інгібування каспаз у клітинах
як С. elegans, так і вищих ссавців [69]. Відомо
також, що AIF є необхідним для індукції каспазонезалежної загибелі як дріжджових клітин, так і
нейронів ссавців [13,72]. Однак, для визначення
того, наскільки залежною від каспаз є така ЗКЗ з
апоптичною морфологією, потрібні додаткові
дослідження.
АВТОФАГІЯ

Вперше морфологічні ознаки автофагії
(«самопоглинання» у перекладі з грецької мови)
виявлені на ембріонах. В ембріональних клітинах,
призначених
до
загибелі, спостерігалася
акумуляція одномембранних везикул [59]. Згодом
цей процес назвали автофагічною загибеллю, або
ЗКЗ другого типу (першим є апоптоз). Варто
відмітити, що спочатку автофагія вважалася
шляхом виживання, направленим на елімінацію
застарілих
або
пошкоджених
клітинних
компонентів з метою реутилізації і постачання
метаболітів для синтетичних процесів [38]. Згодом
було встановлено, ЗКЗ у певних тканинах
характеризується вакуолізацією цитозолю накопиченням численних автофагосом, які містять
призначені на деградацію клітинні компоненти.
Розщеплення вмісту везикул забезпечується
катеп*синами
кислими
протеїназами
лізосомального походження. Наразі точні
взаємозв’язки між індукцією класичної автофагії
та механізмами спорідненої ЗКЗ розкриті
неповністю.
Зручною моделлю для вивчення автофагії за
ембріонального розвитку є клітини комах під час
метаморфозу, оскільки у личиночних органах ЗКЗ
відбуваІється інтенсивно. Відомо, що, наприклад,
загибель клітин слинних залоз личинок Drosophila
melanogaster ініціюється за рахунок підвищення
рівнів екдизону. Цей гормон активує каспази
Dronc, Drice та Strica, а також фактор ark та
продукти генів Atg, які є основними
регуляторними білками автофагії [5]. У цьому
випадку інгібування каспаз недостатньо для
зупинки дегенерації слинних залоз, що дозволяє
припустити існування каспазо-незалежних форм
загибелі клітин дрозофіли. Було виявлено, що
антифункціональні мутації генів Atg5, Atg2, Atg3,
або Atg18 на фоні пригнічення активності каспаз
ведуть до збереження слинних залоз личинок
упродовж додаткових 24 годин відносно контролю
[5]. Таким чином, принаймні деякі з генів факторів
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автофагії приймають участь у механізмах
фізіологічно регульованої загибелі клітин слинних
залоз за метаморфозу. Можливо, що у цьому
випадку активується лише обмежена кількість
регуляторів автофагії. Це може пояснити, чому
дефектність певних автофагічних генів, наприклад,
таких як Atg1, Atg 2 та Atg18, має більш
виражений пригнічуючий ефект на процеси
загибелі, у порівнянні, приміром, з Atg7 [5].
Відомо, що до активації автофагічної загибелі
клітин слинних залоз дрозофіли за метаморфозу
залученими є рецептор Drpr (аналог білку
поглинання ced-1 з C. Elegans), а також низка
інших генів, чиї продукти контролюють
поглинання елімінованих клітин - simu (six microns
under), crq (croque mort), ced-6, ced-12, src42A, crk
та mbc (myoblast city). Більше того, встановлено,
що Drpr є необхідним для індукції як класичної
автофагії, так і опосередкованої через неї ЗКЗ у
клітинах слинних залоз[47]. Таким чином,
механізм поглинання клітин може представляти
прямий зв’язок між ЗКЗ та автофагією.
Ще одним припущенням є те, що фактор Drpr
слугує як для активації автофагічної ЗКЗ у
клітинах, так і індукції класичної автофагії у
сусідніх клітинах. Причому, остання, можливо,
відіграє координуючу роль на тканинному рівні по
відношенню до ЗКЗ. Цілком слушною за даних
умов була б перевірка експресії білку Pretaporter у
цих клітинах, який є лігандом Drpr і, таким чином,
є важливим для їх елімінації [36]. Також цікаво
було б визначити, чи регулюється активність
Pretaporter білками Atg.
Встановлено, що під час ЗКЗ C. еlegans
активуються два шляхи поглинання елімінованих
клітин. Через перший з них, який включає фактори
ced-1, ced-6 (GULP), ced-7 (ABС-транспортер) та
динамін dyn-1 (має ГТФазну активність),
здійснюється розпізнавання клітин у стані загибелі
та забезпечується трансдукція сигналу, який
контролює поглинання їх фагоцитами. Другий
шлях, залежний від ced-2 (CrkII), ced-5 (Dock-180),
ced-10 (Rac-ГТФаза), ced-12 (ELMO) та psr-1
(рецептор до фосфатидилсерину), контролює
перебудову цитоскелету перед поглинанням [57].
Процес фагоцитозу починається з формування
кластерів рецепторних білків ced-1 для швидкого
охоплення клітини плазматичною мембраною
(утворення
фагоцитуючої
інвагінації)
та
формування везикули - ендосоми, а згодом і
автофагосоми для деградації. Встановлено, що
антифункціональні мутації генів поглинання ced-1
або ced-3 пригнічують фагоцитоз і подовжують
тривалість життя клітин, яких потрібно позбутися
[56]. Це підтверджує важливість процесу
поглинання для завершення елімінації клітин.
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Після фагоцитозу відбувається деградація
апоптичних
клітин у внутрішньоклітинній
ендосомальній вакуолі. Цей процес починається з
експозиції ced-1, dyn-1, фосфатидилінозитол-3фосфату та малої ГТФази RAB-7 на внутрішній
поверхні мембрани вакуолі. Далі відбувається
злиття ендосом з лізосомами – формується
автофагосома. Drpr при цьому, як вважається,
відіграє роль індуктора утворення автофагосом [75].
Ще одним прикладом автофагічної ЗКЗ є
ініційована стероїдами елімінація клітин середньої
кишки у метаморфозі личинок дрозофіли.
Незважаючи на високий рівень активності каспаз у
клітинах середньої кишки, виявилося, що ці
ферменти не потрібні для деградації. При цьому у
цитозолі перед поглинанням клітин відбувається
акумуляція фактора pGFP-Atg8a, який є маркером
автофагії. Встановлено, що інактивація генів Atg
пригнічує деградацію середньої кишки [18]. В
цілому, це свідчить про автофагічну загибель
клітин середньої кишки личинок дрозофіли під час
метаморфозу, а також вказує на важливість білків
Atg для контролю ЗКЗ за цих умов.
Процеси автофагії під час загибелі виявлені
також
і у Dictyostelium discoideum одноклітинного еукаріотичного організму, який
живе у грунті і живиться бактеріями [26]. Геном
Dictyostelium не експресує канонічних каспаз або
білків Bcl-2, однак містить набір генів Atg, схожий
на дріжджовий. ЗКЗ у клітинних лініях
Dictyostelium можна викликати додаванням у
середовище культивування фактора диференціації
DIF під час голодування. Клітинна загибель при
цьому має автофагічну стадію, оскільки
супроводжується вакуолізацією, яка пригнічується
антифункціональними мутаціями гену Atg1.
Причому мутантні клітини все одно гинуть, але
морфологія такої загибелі відрізняється від
автофагічної і нагадує, скоріше, некротичну [34].
Цей процес супроводжується роз’єднанням
окислення і фосфорилювання, кластеризацією
органел, втратою бар’єрної функції лізосомальних
мембран та загальною деградацією клітини [25]. І
хоча виявлено, що Atg1 є необхідним фактором
вакуолізації, точні механізми його участі у
клітинній загибелі залишаються невстановленими.
Можливо, за умов відсутності цього білку
активується неавтофагічна форма ЗКЗ. До того ж,
сам етап вакуолізації може бути некритичним для
загибелі, а лише супроводжувати цей процес.
Встановлено, що надлишкова експресія Atg1 у
трансгенних клітинах Dictyostelium викликає
ектопічну автофагію клітин імагінальних дисків,
жирового тіла та слинних залоз дрозофіли. Така
загибель проходить через активацію каспаз та
індукцію міжнуклеосомної фрагментації ДНК -
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типові ознаки апоптозу - та пригнічується р35,
який є універсальним каспазним інгібітором [60].
Таким чином, на відміну від автофагічної ЗКЗ
клітин слинних залоз, ця форма загибелі є каспазозалежною. Варто відмітити, що Atg1 приймає
участь і у інших процесах, наприклад, у регуляції
аксонального транспорту [68], однак механізми
такої участі не з’ясовані.
ОСОБЛИВОСТІ НЕКРОПТОЗУ

Класична некротична загибель, як вже
відмічалося, є раптовою та хаотичною, тому не
може вважатися генетично запрограмованою. Як
відомо, морфологічно некроз характеризується
збільшенням об’єму клітини, набуханням органел
та раннім порушенням бар’єрної функції
плазматичної мембрани. Це веде до викиду
внутрішньоклітинного вмісту у міжклітинне
середовище і неминучого запального процесу. На
біохімічному рівні некроз полягає у масовій
активації протеолітичних каскадів різних типів
протеїназ - каспаз, катепсинів, кальпаїнів – що
здійснюють деградацію клітинних компонентів.
Однак, останнім часом встановлено, що за
певних
умов
розвиток
некрозу
може
контролюватися на клітинному рівні, і такий
феномен отримав назву некроптоз [16]. Сучасні
дослідження лише починають розкривати
механізми ініціації і регуляції некроптичної
загибелі. Так, виявлено, що цей процес
активується фактором некрозу пухлин TNF-α, Fasлігандом (FasL), білком TRAIL, тобто,
індукторами рецепторного апоптозу [15,16]. Таким
чином, активація рецепторів клітинної загибелі
(РКЗ) може індукувати, як мінімум, два
альтернативні шляхи елімінації –апоптичний
та/або некроптичний.
Центральним фактором регуляції некроптозу є
серинова/треонінова кіназа RIPK1 (receptorinteracting serine/threonine-protein kinase 1). Цей
фермент містить у своїй структурі домени загибелі
DD (death domain), гомологічні до ділянок як РКЗ,
так і пов’язаних з ними адапторних білків (FADD,
TRADD). Наразі відомо, що RIPK1 є необхідною
для ініціації трьох шляхів - некроптозу, апоптозу, і
шляху виживання через NF-kB. Встановлено, що
основну роль при цьому відіграє взаємодія між
доменами загибелі у складі кінази та інших білків.
[31]. Одним з таких білків є некростатин-1 (Nec-1)
- інгібітор RIPK1, що пригнічує некроптоз [15].
На сьогодні механізм участі RIPK1 у ініціації
трьох вищенаведених шляхів є відомим. Зокрема,
після приєднання TNF-α до TNFR1 (відповідного
РКЗ) та тримеризаціх останнього, на цитозольній
стороні плазматичної мембрани формується DISC

(Death-inducing signaling complex) типу І. Він
містить адапторні білки TRADD і TRAF2, кіназу
RIPК1 та інгібітор активації каспаз cIAP1, і
направлений на активацію транскрипційного
фактора NF-kB. Активація проходить шляхом
убіквітинування RIPK1 з боку cIAP, яке веде до
залучення білка NEMO - регуляторної субодиниці
кінази Ikβ (IKK). IKK, у свою чергу, інактивує Ikβ
- інгібітор NF-kB.
В умовах індукції апоптозу також формується
мембранний DISC I, але RIPK1 одразу дисоціює з
його складу і приєднується до цитозольного DISC
ІІа. Він, окрім RIPК1, містить адаптерний білок
FADD (Fas-associated death domain) та ініціаторні
прокаспази 8 або 10. У DISC ІІа відбувається
активація прокаспаз, що веде до індукції
апоптичної загибелі [14,48].
За умов порушення ініціації апоптозу після
утворення мембранного DISC I, наприклад,
внаслідок інгібування каспази 8, у цитозолі
формується DISC ІІb, який містить білки RIPK1 та
RIPK3. Саме він вважається ініціюючим
комплексом некроптозу. Відомо що RIPК1 та
RIPК3 взаємодіють між собою через спеціальні
гомотипові домени RHIM (RIP-homotypic
interaction motifs), що відіграє центральну роль у
ініціації та трансдукції некроптичного сигналу
[63]. Виявлено також, що Nec-1 попереджає
залучення обох кіназ до складу комплексу і блокує
некроптичну загибель, що є доказом необхідності
RIPK1 для ініціації некроптозу [12,28].
Ще одним регулятором некроптозу є продукт
гена-онкосупресора CYLD (скорочено від
cylindromatosis), який має деубіквітинуючу
активність. Вперше його причетність до
індукованої TNF-α клітинної загибелі доведено
шляхом скринінгу геному з використанням малих
інтерферуючих РНК [30]. Антифункціональні
мутації CYLD призводять до циліндроматозу –
спадкової
хвороби,
яка
проявляється
доброякісними пухлинами волосяних фолікулів та
потових залоз на голові та шиї. Встановлено, що
CYLD залучається до DISC І після активації та
тримеризації TNFR1 [6]. Оскільки RIPK1
інактивується убіквітинуванням, CYLD, очевидно,
підтримує активність кінази за рахунок її
деубіквітинування, що є сприяє передачі
апоптичного та некроптичного сигналів.
Окрім cIAP1/2, функцію убіквітинування
RIPK1 виконують інші Е3-лігази - TRAF2, TRAF6,
and A20 [22,54,71]. Дія цих ферментів також
нейтралізується CYLD. Більше того, встановлено,
що CYLD бере участь у сигнальному шляху
Wnt/β-катеніну, оскільки втрата цього фактору
інтенсифікує трансдукцію через Wnt внаслідок
підвищення рівнів убіквітинованого фактору Dvl
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(Dishevelled) [66]. Оскільки відомо, що
профункціональні мутації факторів шляху Wnt
призводять до синдактильності (зрощення пальців
на кінцівках), можливо, що однією з причин цієї
патології є інгібування або блокування CYLD, що
пригнічує некроптоз внаслідок посилення
активності шляху Wnt/β-катеніну. Однак, ця
гіпотеза потребує детальнішого обґрунтування.
Механізми трасдукції некроптичного сигналу
після формування DISC ІІb вивчені недостатньо. У
деяких типах клітин месенджерами трансдукції
вважаються активні форми кисню (АФК). Так,
виявлено, що TNF-α збільшує рівень АФК у
клітинах
фібросаркоми
лінії
L929
та
ембріональних фібробластах мишей [27,40].
Встановлено також, що антиоксиданти, таких як
бутилгідроксианізол, пригнічують продукцію
АФК та попереджають апоптичну загибель [40].
Однак, некроптоз за цих умов індукується без
перешкод [16]. Виявлено також, що RIPK1
взаємодіє з низкою метаболічних ферментів глікогенфосфорилазою, глутамат-амоній-лігазою
та глутаматдегідрогеназою [78]. Як відомо, ці
ензими «напрацьовують» субстрати для ланцюга
окисного фосфорилювання, який є основним
джерелом АФК у клітині. Більше того,
встановлено, що нокаутні за геном RIPK3 клітини
характеризуються зниженою продукцією АФК
після дії TNF-α [12]. Загалом роль АФК у
регуляції некроптозу поки що залишається
суперечливою.
Існують також дані про залучення мітохондрій
до процесів некроптозу. Причому, як і за
мітохондріальної стадії апоптозу, критичною є
поява неселективної проникності мембран цих
органел шляхом відкриття мітохондріальних пор
(МП)
[4,32,35,61].
Найбільш
важливими
регуляторними факторами у цьому відношенні є
компоненти пори аденіннуклеотидтранслоказа
(ANT) та циклофілін D. Останній є сайтом
приєднання циклоспорину А –інгібітора відкриття
МП, а також блокатора мітохондріального
апоптозу [3,32,61].
Існують дані про пригнічення активності ANT
в клітинах, оброблених лігандами загибелі TNF-α
та zVAD-fmk, причому таке інгібування залежало
від RIPK1 [67]. Також встановлено, що після
ішемічного пошкодження кількість нокаутних за
геном циклофіліну D некротичних кардіоміоцитів
значно знижується порівняно з контролем [50].
Також виявлено, що застосування циклоспорину А
в терапії інфаркту міокарда суттєво зменшує
масштаб ураження тканини [55]. Очевидно,
циклофілін D залучений до регуляції некроптозу,
хоча механізми такої регуляції поки що
нез’ясовані. Загалом, дані щодо участі мітохондрій
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у некроптозі поки що не численні, тому ця тема
потребує подальших досліджень.
Встановлено, що однією з морфологічних ознак
клітини у стані некроптозу є вакуолізація
цитозолю. Це дозволило деяким дослідникам
висловити гіпотезу про існування автофагічної
фази деградації у некроптичній загибелі.
Насьогодні зібрано достатньо доказів на підтримку
такої гіпотези. Зокрема, виявилося, що інгібітори
автофагії 3-MA та вортманін пригнічують
некроптоз, індукований zVAD-fmk у клітинах лінії
L929. Схожий ефект спостерігається у тих же
клітинах, нокаутних за генами Beclin1 та Atg7 [74].
Такий феномен, однак, не спостерігається на
клітинах ліній Юркат, MEF та Balb c/3T3 [16].
Експерименти з проліферуючими
Тлімфоцитами показали, що втрата FADD або
каспази 8 підвищує ймовірність ЗКЗ з
автофагічною
морфологією
та
інгібує
проліферацію [3,8,52]. Однак, Nec-1 блокує цю
загибель, що говорить на користь індукції RIPK1залежного некроптозу у Т-лімфоцитах[3]. Поки що
невідомо, чи є автофагія у цьому випадку
самостійним процесом, або однією зі стадій
некроптозу.
Є теорія, що некроптоз викликається, в
основному, патологічними чинниками. Це
підтверджується нейропротекторною дією Nec-1
після впливу екзотоксичних речовин. Така дія була
показана на клітинах гіпокампу HT22 та
кортикальних нейронах щурів з глутаматом та Nметил-D-аспартатом (NMDA) у якості індукторів
ЗКЗ
відповідно
[39,73].
Нейрональна
екзотоксичність є визначальним фактором
розвитку нейродегенеративних хвороб, таких як
синдром Альцгеймера, Паркінсона, а також гостра
постінсультна втрата нейронів [49]. Встановлено,
що Nec-1 за цих умов знижує ступінь інфарктного
ураження після експериментальної блокади
середньо-мозкових артерій у моделі інсульту
мишей [16].
Наразі існують дані про активацію некроптозу і
у імунних клітинах. Зокрема, методами
генетичного скрінингу ідентифіковано гени,
продукти яких відповідають за ініціацію та
регуляцію некроптозу, причому їх експресія як у
лімфоїдних, так і нервових клітинах є доволі
активною. Більше того, активація сигнальної
трансдукції у лімфоцитах через
Tollрецептори типу 3 (TLR-3) у поєднанні з терапією
інтерфероном γ призводить до некроптозу [30].
Таким чином, можливою є функціонування
некроптичної елімінації у якості лінії захисту від
вірусних інфекцій.
Нарешті давно відомим є той факт, що геноми
вірусів кодують білки родини Bcl-2 та/або
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інгібітори каспаз (v-IAP, v-FLIP (v-FLICE inhibitor
protein)) для блокування апоптозу [24]. Цікаво, що
у вірусах були виявлені також гени білків
інгібування некроптозу. Прикладом є М45 вірусний
інгібітор
RIPK1
геному
цитомегаловірусів [44]. Більше того, встановлено,
що у нокаутних за геном RIP3K клітинах у
відповідь на інфікування вірусом віспи некроптоз
не активується. Нокаутні за RIP3K миші є більш
чутливими до вірусних інфекцій, ніж дикий тип
[12]. Ці факти доводять важливість некроптозу для
регуляції взаємодії між вірусом і клітиноюхазяїном, а, отже, і для імунної протидії вірусним
інфекціям.
ЗЛУЩУВАННЯ –ФІЗИЧНА ЕЛІМІНАЦІЯ
КЛІТИН

Як відомо, епітелій слизової оболонки
кишечника – це моношар клітин, здатних до
самооновлення. Попередниками епітеліоцитів є
стовбурові клітини основи кишечних крипт. У
мишей такі клітини у процесі дозрівання мігрують
з крипт до кінчиків мікроворсинок упродовж 2-3
днів. Злущування застарілих епітеліальних клітин
у верхньому шарі слизової оболонки відбувається
з постійною частотою 1400 клітин на одну
ворсинку щоденно. Таким чином, кишковий
епітелій серед усіх клітин організму ссавців
оновлюється найшвидше [70].
Цитологічно злущування клітин являє собою їх
відокремлення від зовнішньоклітинного матриксу.
Як вважається, у даному випадку індукується
аноїкис - спеціальний тип апоптозу, викликаний
детечментом, тобто, від’єднанням клітини. Однак,
нещодавно було показано, що загибель
нокаунтних за генами каспази-3, Apaf-1 та білків
Bax/Bak епітеліоцитів мишей під час злущування
відбувається без змін. Цей факт, поряд з даними
про ЗКЗ клітин кишкового епітелію мишей з
надлишковою експресією антиапоптичного білку
Bcl-2, говорить про індукції неапоптичної форми
загибелі у процесі злущування епітеліоцитів, хоча
її морфологічні прояви нагадують апоптоз [77].
Електронно-мікроскопічні дослідження давно
дозволили охарактеризувати морфологічні ознаки
злущування. Зокрема, виявлено, що між
клітинами, що злущуються, і прилеглими до них
виникають тісні контакти, які відіграють певну
роль у «витісненні» епітеліоцитів, призначених до
загибелі, у люмен кишечника [77]. Очевидно,
клітини потрапляють у люмен ще живими, а їх
апоптична морфологія розвивається пізніше
завдяки аноїкису. Однак, така послідовність подій
не є універсальною. Так, без’ядерні епітеліоцити
гинуть перед злущуванням, а певні епітеліальні

клітини захоплюються
макрофагами, ще
перебуваючи у контакті з матриксом. Нарешті, у
злущених клітин проявляються морфологічні
ознаки, схожі на некротичні – набухання та
зниження електронної щільності, деструкції
органел і мембран [46]. Механізм цих процесів до
кінця не вивчений, хоча індуковані злущуванням
морфологічні прояви свідчать про можливість
активації декількох типів загибелі епітеліоцитів.
Одним з центральних факторів регуляції
злущування
вважається
LKB1
серинова/треонінова кіназа з онкосупресорною
функцією. Мутації гену LKB1 призводять до
вродженого синдрому
Пейтца-Єгерса з появою
гамартом (доброякісних поліпів) у шлунковокишковому тракті (ШКТ). LKB1 фосфорилює і
активує інші кінази -наприклад, AMPK (5' AMPactivated protein kinase) і SIK1 (salt-inducible kinase
1). AMPK, як відомо, приймає участь у сигнальній
трансдукції для контролю росту і регуляції
клітинного циклу, а SIK1 є ключовим регулятором
аноїкису [10]. Методом TUNEL давно показано,
що у пацієнтів з цим синдромом блокується
апоптоз клітин слизової оболонки ШКТ, в той час
як експресія дикого типу LKB1 стимулює залежну
від p53 клітинну загибель [33]. Отже, блокування
LKB1
пригнічує
оновлення
епітеліоцитів
кишечника, хоча механізм процесу вивчено
недостатньо. Загалом, оскільки сучасні дані
дозволяють припустити існування альтернативних
механізмів злущування, LKB1, можливо, бере
участь не лише у процесах апоптозу та аноїкису, а
також і у інших типах елімінації клітин.
КОРНІФІКАЦІЯ – СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ЗАГИБЕЛЬ КЕРАТИНОЦИТІВ

Як відомо, шкіра ссавців ззовні вкрита
загиблими клітинами, які відомі під назвою
корнеоцитів і забезпечують бар’єрну функцію
кожного покриву. Джерелом їх є кератиноцити основні клітини епідермісу, які перетворюються на
корнеоцити за рахунок спеціалізованої ЗКЗ –
корніфікації. Під час корніфікації втрачаються всі
органели, включаючи ядро, а на фінальних стадіях
процесу клітини злущуються з поверхні шкіри у
процесі десквамації [42].
Встановлено, що корніфікація не потребує
апоптичних факторів, оскільки їх блокування не
пригнічує загибелі кератиноцитів мишей. Як
розвиток, так і корніфікація клітин епітелію
залежать від активності неапоптичної каспази 14,
яка експресується виключно у епітеліоцитах
шкіри. У мишах, нокаутних за геном CASP14
проявляються морфологічні дефекти шкіри і
знижується її бар’єрна функція. Причиною цього,
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як вважається є порушення дозрівання білку
профілагрину у філагрин, яке проходить за участі
каспази 14 [17]. Філагрин бере участь у контролі
зволоження шкіри та забезпеченні її бар’єрної
функції. Однак, у нокаутних епітеліоцитах
корніфікація і дисквамація відбуваються без
перешкод, а, отже, є незалежними від активності
каспаз[17]. Взагалі механізм цієї ЗКЗ наразі
достеменно не відомий.
КЛІТИННИЙ «КАНІБАЛІЗМ»

Як відомо, на пізніх стадіях апоптозу клітини
фрагментуються до апоптичних тілець, які
поглинаються спеціалізованими фагоцитами
(макрофагами) або сусідніми клітинами тієї ж
тканини. Однак, недавно було відкрито феномен
фагоцитозу ще живих клітин - клітинний
«канібалізм», що отримав назву ентоз [53]. Вперше
цей процес спостерігали у пухлинах ссавців,
пізніше було встановлено, що він, як і аноїкис,
активується шляхом детечменту. Природу
маркера, яким «мітиться» клітина перед
поглинанням поки що не встановлено, але відомо,
що екстерналізація фосфатидилсерину (орієнтовна
«мітка» для фагоцитуючих клітин) у цьому
випадку не відбувається.
Відомо, що для тісного контакту між клітинами
на початку ентозу необхідним є білок кадгерин.
Процес інтерналізації залежить від присутності
полімеризованих актину та міозину ІІ, а також
фактора Rho та його кінази ROCK (RhoA/Rho
kinase) у клітині, яка піддається поглинанню. Після
закінчення інтерналізації поглинаюча клітина для
деградації поглинутої використовує лізосомальні
катепсини, без участі каспаз [53]. І хоча ентоз
насьогодні описаний лише на пухлинних
тканинах, не виключеним є існування цього
механізму для деструкції клітин за ембріонального
розвитку та для підтримання тканинного
гомеостазу.
ВИСНОВКИ

З початку вивчення запрограмованої загибелі
клітин головною і первинною її формою за
розвитку вищих тваринних організмів вважався
апоптоз. До того ж, апоптичну загибель часто
протиставляли некрозу, як некерованому і
хаотичному типу елімінації. Останнім часом,
зібрані докази важливості неапоптичних шляхів
ЗКЗ для розвитку і життєдіяльності різних видів
організмів, причому кількість типів загибелі
наближається до першого десятку. Особливо
переконливими є експерименти на нокаутних за
апоптичними генами клітинах, оскільки останні
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все одно піддаються ЗКЗ як у фізіологічних, так і у
патологічних умовах. Варто відмітити, що
можливість
індукції неканонічних
шляхів
клітинної елімінації за розвитку ембріонів ссавців
була показана давно [59]. І хоча більшість цих
процесів досліджено за умов апоптичного
дефіциту, можливою є активація альтернативних
форм ЗКЗ у якості первинних механізмів відповіді
клітини на фізіологічні та/або патологічні
чинники.
У зв’язку з вищенаведеним, дослідження
механізмів неканонічних форм загибелі стає все
більш актуальним. Наприклад, некроптоз
розглядається, в основному, як допоміжний шлях у
випадку дефектності фізіологічного рецепторного
апоптозу. Але, останнім часом показано, що за
патологічних умов некроптична загибель цілком
може бути первинною і головною. Далі,
механізми,
які
забезпечують
оновлення
епітеліальних клітин кишечника і шкіри, є
неапоптичними. Нарешті, той факт, що клітини
дріждів, еволюційно позбавлені канонічного
апоптозу,
у
процесі
своєї
загибелі
характеризуються апоптичної морфологією, ще
більше обгрунтовує важливість альтернативних
шляхів ЗКЗ як для регуляції фізіологічних
процесів, так і з метою захисту від стресу і
патологій.
Зрозуміло, що залишається відкритим питання,
як саме організм «вибирає» вид загибелі
конкретного клітинного типу. У зв’язку з цим
можна сформулювати декілька міркувань.
Апоптоз є складно організованим та точно
регульованим процесом, тому, скоріше за все,
використовується,
коли
потрібна
високоселелективна елімінація поодиноких клітин.
Автофагія, навпаки, індукується, коли є потреба у
деструкції великих ділянок тканини, наприклад, за
метаморфозу комах. Нарешті, для епітеліальних
клітин, на які постійно діють пошкоджуючі
фактори зовнішнього середовища, найбільш
ефективною є саме фізична деградація клітин
шляхом злущування.
Як відомо, канонічний апоптоз є стереотипним
і висококонсервативним процесом, задачею якого
є відносно повільне, але «чисте» позбавлення від
непотрібних або пошкоджених клітин. Це
уявлення покладено в основу системи біохімічних
маркерів апоптичної загибелі. І хоча, наприклад,
транслокація фосфатидилсерину на зовнішню
поверхню плазматичної мембрани є одним із цих
маркерів,
встановлено,
що
експозиція
фосфатидилсерину є характерною і для
неапоптичних форм загибелі. Прикладом може
слугувати ЗКЗ викликана порушенням кальцієвого
гомеостазу клітини, або активацією катепсину β чи
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протеїнкінази С [23,29]. Інші маркери –
конденсація та фрагментація хроматину, поява
певних факторів, також є характерною для певних
альтернативних форм ЗКЗ. Нарешті, на кінцевих
стадіях неканонічної загибелі, як і за апоптозу
основним механізмом позбавлення від клітин,
найчастіше, є їх поглинання.
Зрозуміло, що у порівнянні з системою уявлень
про механізми апоптозу, які вивчається вже майже
40 років, про неапоптичні форми загибелі відомо
ще дуже мало. Але накопичено достатньо даних на
користь необхідності альтернативних форм
загибелі для ембріонального розвитку та/або
підтримання гомеостазу тканин дорослого
організму. Нарешті, той факт, що клітини рослин
та примітивних одноклітинних еукаріотів, які не
мають класичного апоптозу, гинуть за
механізмами
ЗКЗ,
дозволяє
припустити
еволюційну первинність неапоптичних форм
загибелі.
Тому
майбутні
дослідження
альтернативних шляхів ЗКЗ є актуальними і
напевне збагатять біологічну науку новими
уявленнями в різних областях біології і медицини.
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АЛЬТЕРНАТИВ НЫЕ ФОРМЫ ЭЛИМИНАЦИИ КЛЕТОК
Гребинык Д.Н.
Рассмотрены общие и специализированные пути неапоптической гибели, в ходе которых элиминируются
клетки в процессе развития организма животных. Обговорены современные данные литературы касательно
механизмов активации и сигнальной трансдукции этих форм гибели, а также особенности их функционального
значения.
Ключевые слова: автофагия, некроптоз, псевдоапоптоз, слущивание, аноикис, корнификация, энтоз.
THE ALTERNATIVE CELL ELIMINATION FORMS
Grebinyk Dmytro
The main and specialized non-apoptotic death pathways of cell elimination in animal organism development are
reviewed. The current literature data concerning these death forms activation and signal trans duction mechanisms, as
well as their functional meaning features , are discussed.
Key words: autophagy, necroptosis, pseudoapoptosis, shedding, anoykis, cornification, entosis.

