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Το παρόν κείµενο αποτελεί ευκαιρία όχι µόνο για να παρουσιάσω µε πολύ 

µεγάλη ικανοποίηση ένα πολύ σηµαντικό µέρος από την ερευνητική µου 

δραστηριότητα αλλά και για να ευχαριστήσω ορισµένα άτοµα τα οποία 

σηµάδεψαν την πορεία µου αυτή. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο 

Παναγιώτη Κατσώρη. Θεωρώ µεγάλη τύχη το ότι υπάρχουν ακόµα παιδαγωγοί 

σαν και αυτόν. Του οφείλω ευγνωµοσύνη για τον τρόπο µε τον οποίο µε έκανε να 

ζήσω τη Βιολογία, να την αγαπήσω και να µε ωθήσει να προσπαθήσω να 

µεταδώσω τις όποιες ελάχιστες γνώσεις µου σε άλλους. Υπήρξε εµπνευστής, 

µέντορας, αλλά κυρίως φίλος σε κάθε στιγµή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω 

την κα Ευαγγελία Παπαδηµητρίου για την ευκαιρία που µου έδωσε να εργαστώ 

στον εργαστηριακό της χώρο και για τη στήριξη που µου παρείχε τόσο υλικά όσο 

και ψυχολογικά κατά τη διάρκεια της ερευνητικής µου προσπάθειας. Η 

υποστήριξή της υπερέβη σε πολύ µεγάλο βαθµό τη βοήθεια που αναµένει 

κάποιος από έναν επιβλέπων καθηγητή. Αισθάνοµαι µεγάλη χαρά επίσης για τη 

συνεργασία µου µε τον κο Βασίλειο Μαρµάρα ο οποίος αποτελεί για εµένα 

πρότυπο επιστήµονα και ανθρώπου και ο οποίος συµµετείχε στη συµβουλευτική 

µου επιτροπή.  Θερµή ευγνωµοσύνη οφείλω στον κο Ανδρέα Παπαπετρόπουλο 

για την υλική υποστήριξή του σε πολύ σηµαντικά σηµεία της διατριβής µου αλλά 

και για τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις του κατά τη συγγραφή του παρόντος 

κειµένου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους κους Νικόλαο ∆ηµόπουλο, 

Κωνσταντίνο Φλυντζάνη και Σωκράτη Τζάρτο, οι οποίοι µου έκαναν την τιµή να 

αποτελέσουν µέλη της εξεταστικής µου επιτροπής. Είναι άτοµα τα οποία εκτιµώ 

απεριόριστα και µε τα οποία ευχαριστήθηκα όλες τις πτυχές τις συνεργασίας µας. 

 Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ στους συναδέλφους του εργαστηρίου 

Μοριακής Φαρµακολογίας του Τµήµατος Φαρµακευτικής και ιδιαίτερα τους 

µεταπτυχιακούς φοιτητές Ευσταθία Γιαννοπούλου, Μαρίζα Χατζηαποστόλου, 

Χρίστο Πολυτάρχου, Ντίνο Μικέλη και Αναστασία Παρθύµου. Άτοµα µε τα οποία 

έζησα όλες τις έντονες στιγµές τις οποίες µπορεί κανείς να ζήσει σε ένα 

εργαστηριακό χώρο. Ειδικά για το Χρίστο και τη Μαρίζα θα ήθελα να πω ότι 

χαίροµαι που υπάρχουν άτοµα που αντιλαµβάνονται µε τέτοιο τρόπο τη Βιολογία. 

Υπήρξε για εµένα µεγάλη τιµή να δουλέψω δίπλα τους. 

 Ιδιαίτερη µνεία οφείλω στο Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Η οικονοµική 

ενίσχυση που µου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της διατριβής µου συνέβαλε στην 
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απρόσκοπτη ενασχόλησή µου µε το ερευνητικό µου αντικείµενο αλλά και στη 

συγγραφή του παρόντος κειµένου.  

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου Αγγελική και 

Μανώλη καθώς και τον αδελφό µου Αντώνη για όλα εκείνα τα οποία οι λέξεις δεν 

µπορούν να περιγράψουν. Τη Μαρία ∆ηµάκη, την Παρασκευή Πούλου και τον 

Αντώνη Αυγουστίνο για όλα εκείνα που οι λέξεις µπορούν να περιγράψουν αλλά 

δε θα ήταν αρκετές. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ενδοθηλιακά κύτταρα 
1.1.1. Εντοπισµός και λειτουργίες  

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι ο κυτταρικός τύπος µε την ευρύτερη 

κατανοµή στο σώµα ενός οργανισµού. Σχηµατίζουν ένα συνεχές µονόστιβο 

κυτταρικό στρώµα το οποίο καλύπτει όλα τα αγγεία του κυκλοφορικού 

συστήµατος. Αρχικά είχε επικρατήσει η άποψη ότι αυτή ήταν και η µοναδική 

λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων, κάτι όµως το οποίο δεν ισχύει σήµερα. 

Λόγω της καίριας θέσης τους ανάµεσα στην αιµατική ροή αλλά και στους ιστούς, 

το ενδοθήλιο παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην οµοιόσταση και τον έλεγχο 

διαφόρων λειτουργιών του αγγειακού συστήµατος. Με κριτήριο τη σχέση τους µε 

τη βασική µεµβράνη, το ενδοθήλιο είναι δυνατόν να διακριθεί στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

• Το συνεχές ενδοθήλιο (µεγάλα αγγεία, σκελετικά αγγεία, αγγεία της καρδιάς, 

των λείων µυών, του πνεύµονα, του εγκεφάλου, του δέρµατος) το οποίο είναι 

πάντοτε σε επαφή µε βασική µεµβράνη. 

• Το πορώδες ενδοθήλιο (αγγεία της µυϊκής στιβάδας του πεπτικού συστήµατος, 

των ενδοκρινών και εξωκρινών αδένων και τριχοειδή των νεφρών). 

• Το ασυνεχές ενδοθήλιο (τριχοειδή του ήπατος, του σπλήνα και των οστών) το 

οποίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη βασικής µεµβράνης. 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα από διαφορετικούς ιστούς, είναι επίσης ετερογενή 

ως προς την έκφραση πρωτεϊνών στην επιφάνειά τους. Για παράδειγµα, ο 

παράγοντας von Willebrandt (vWF), που χρησιµοποιείται ως ένας κοινός δείκτης 

των ενδοθηλιακών κυττάρων, δεν εκφράζεται οµοιόµορφα από κύτταρα όλων των 

τύπων των αγγείων (Kumar et al., 1987), ενώ η έκφραση του ιστικού 

ενεργοποιητή του πλασµινογόνου (tissue type plasminogen activator, t-PA) 

περιορίζεται in vivo στο 3% περίπου των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων 

(Levin et al., 1997). Υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε το ότι η ετερογένεια των 

ενδοθηλιακών κυττάρων οφείλεται, εν µέρει, στην έκθεσή τους σε διεγέρτες του 

περιβάλλοντός τους, µερικοί από τους οποίους δρουν µόνο για µικρές αποστάσεις 

ή ακόµη µπορεί να απαιτούν την επαφή κυττάρου µε κύτταρο. Πολλοί εξωγενείς 

παράγοντες, όπως είναι οι µηχανικές πιέσεις, οι διαλυτοί αυξητικοί επαγωγείς και 
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αναστολείς, οι κυτταροκίνες, τα λιπίδια του πλάσµατος και οι πρωτεΐνες  

επηρεάζουν το φαινότυπο των ενδοθηλιακών κυττάρων, καθώς επίσης και την 

επαφή τους µε κύτταρα καθηλωµένα, ή σε κυκλοφορία, το εξωκυττάριο στρώµα ή 

ακόµα και τα µικρόβια και τα διαλυτά τους προϊόντα.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, λόγω της ιδιαίτερης κατανοµής τους στους ιστούς 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι υπεύθυνα για έναν µεγάλο αριθµό λειτουργιών, οι 

οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 1.1.1.1. 
 
Πίνακας 1.1.1.1. Λειτουργίες των ενδοθηλιακών κυττάρων (De Angelis et al., 1996) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 
Επιτρέπουν την εκλεκτική διαπερατότητα θρεπτικών στοιχείων, 
µεταβολιτών και ορµονών 

Ρυθµίζουν τη ροή του αίµατος και την αντιδραστικότητα των αγγείων 
Μέσω αγγειοδιασταλτικών µορίων 

Μέσω αγγειοσυσταλτικών µορίων 

Ρυθµίζουν τη φλεγµονή και την ανοσία 
Μέσω κυτταροκινών 

Μέσω µορίων προσκόλλησης 

Ρυθµίζουν την κυτταρική αύξηση 
Μέσω διεγερτών της αύξησης 

Μέσω αναστολέων της αύξησης  

Συνθέτουν αντιθροµβωτικά/ αντιπηκτικά µόρια 

Συνθέτουν µόρια που επάγουν την πήξη του αίµατος 

Συνθέτουν συστατικά του εξωκυττάριου στρώµατος 

Οξειδώνουν λιποπρωτεΐνες 

Συµµετέχουν στην προσκόλληση των καρκινικών κυττάρων κατά την 
διαδικασία της µετάστασης 

Συµµετέχουν στη διαδικασία της αγγειογένεσης 
 
 

1.1.2. Ενδοθηλιακά κύτταρα και αγγειογένεση 
Τα αιµοφόρα αγγεία διακρίνονται σε αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή. Το 

αρτηριακό σύστηµα αποτελείται από διακλαδιζόµενα αγγεία, που είναι κατάλληλα 

για τη µεταφορά αίµατος από την καρδιά προς τα λεπτά τριχοειδή που 
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µεταφέρουν το αίµα στους ιστούς. Οι αρτηρίες γενικά έχουν πιο παχιά τοιχώµατα 

και περισσότερα λεία µυϊκά κύτταρα απ’ ότι οι φλέβες αντίστοιχης διαµέτρου. Οι 

φλέβες, µε τη σειρά τους, που κύριος ρόλος τους είναι η µεταφορά αίµατος από τα 

τριχοειδή στην καρδιά, έχουν τοιχώµατα λεπτά και περισσότερο ελαστικά από 

αυτά των αρτηριών.  

Εκτός από τις αρτηρίες και τις φλέβες, σηµαντικό ρόλο στο αγγειακό 

σύστηµα έχουν και τα τριχοειδή. Τα τριχοειδή είναι τα µικρότερης διαµέτρου 

αγγεία, κατά µήκος των οποίων γίνεται η ανταλλαγή των αερίων µεταξύ της 

αιµοσφαιρίνης των ερυθρών αιµοσφαιρίων και των ιστών. Οι περισσότεροι ιστοί 

παρουσιάζουν ένα τόσο εκτεταµένο πλέγµα τριχοειδών, ώστε κάθε κύτταρο να 

µην απέχει από το τριχοειδές απόσταση µεγαλύτερη από τη διάµετρο του. Οι 

µικρές αρτηρίες υποδιαιρούµενες σχηµατίζουν τα αρτηρίδια, υποδιαίρεση των 

οποίων αποτελούν τα µεταρτηρίδια, τα οποία οδηγούν στα τριχοειδή, που µε τη 

σειρά τους ενώνονται σχηµατίζοντας φλεβίδια και φλέβες. Η παρουσία των 

τριχοειδών είναι πολύ σηµαντική για τη µεταφορά θρεπτικών ουσιών και 

άχρηστων µεταβολικών προϊόντων. Τα τοιχώµατα των τριχοειδών αποτελούνται 

από µια απλή σειρά ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα τριχοειδή, παρά τα πολύ λεπτά 

τοιχώµατά τους, δε διατείνονται ούτε σπάζουν εύκολα µε την αύξηση της πίεσης.  

Τα τριχοειδή αγγεία αποτελούνται από ενδοθηλιακά κύτταρα και από 

περικύτταρα. Οι δύο αυτοί τύποι κυττάρων περιέχουν την απαραίτητη γενετική 

πληροφορία για τη δηµιουργία αυλών, διακλαδώσεων και τελικά ολοκληρωµένων 

αγγειακών δικτύων. ∆ύο είναι οι αναγνωρισµένοι µηχανισµοί µε τους οποίους 

δηµιουργούνται τα αγγεία του αίµατος: Η νεοαγγειογένεση (vasculogenesis) και η 

αγγειογένεση (angiogenesis).  
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Εικόνα 1.1.2.1. Σχηµατική αναπαράσταση της νεοαγγειογένεσης, της δηµιουργίας του 
αρχικού αγγειακού δικτύου και της αγγειογένεσης, δηλαδή της δηµιουργίας νέων αγγείων 
από προϋπάρχοντα. Στη νεοαγγειογένεση, αγγειοβλαστικά αρχέγονα κύτταρα στα 
νεοσχηµατιζόµενα όργανα, όπου βρίσκονται ως νησίδες, αναπτύσσονται σε ενδοθηλιακά 
και αιµατοποιητικά κύτταρα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα θα σχηµατίσουν το πρόδροµο 
αγγειακό πλέγµα, το οποίο αναπτύσσεται και διαφοροποιείται περαιτέρω προκειµένου να 
σχηµατίσει το ώριµο αγγειακό σύστηµα. Η αγγειογένεση είναι δυνατόν να διακριθεί σε µια 
σειρά από διακριτές διαδικασίες, όπως η επαγωγή πρωτεϊνασών και η µετανάστευση, ο 
πολλαπλασιασµός και η διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων (Gerwins et al., 
2000).  
 

  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της εµβρυογένεσης ένα αρχικό 

αγγειακό σύστηµα δηµιουργείται από έναν πληθυσµό κυττάρων, τους 

αγγειοβλάστες, µέσω µιας διαδικασίας που καλείται νεοαγγειογένεση. Τα κύτταρα 

αυτά πολλαπλασιάζονται και οργανώνονται σε πρωταρχικά αγγεία. Ο 

ενδοθηλιακός παράγοντας αύξησης των ενδοθηλιακών κυττάρων (VEGF) καθώς 

και οι υποδοχείς του είναι απαραίτητα µόρια για τη διαδικασία αυτή (Koch et al., 

1994). Μύες οι οποίοι δεν έχουν κάποια από τα αντίστοιχα γονίδια πεθαίνουν πριν 

από την 10η ηµέρα της εµβρυϊκής ανάπτυξης, λόγω απουσίας ή καθυστερηµένης 

διαφοροποίησης των ενδοθηλιακών κυττάρων και ατελή νεοαγγειογένεση. Μετά 

από τη δηµιουργία του πρώτου αυτού δικτύου, τα ενδοθηλιακά κύτταρα αρχίζουν 

να πολλαπλασιάζονται και να σχηµατίζουν νέα τριχοειδή. Το δίκτυο αυτό 

αναδιοργανώνεται µε γρήγορο ρυθµό, προκειµένου να σχηµατίσει το ώριµο πλέον 

αγγειακό σύστηµα, µε µια διαδικασία που καλείται αγγειογένεση. Ο όρος αυτός 
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χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1935, για να αποδώσει τη δηµιουργία στον 

πλακούντα νέων αγγείων αίµατος από προϋπάρχοντα τριχοειδή. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι πρόδροµα ενδοθηλιακά κύτταρα υπάρχουν και στο περιφερικό 

κυκλοφορικό σύστηµα και συµµετέχουν στη δηµιουργία νέων αγγείων, 

αποτελέσµατα που υποδεικνύουν ότι η αγγειογένεση και η νεοαγγειογένεση ίσως 

να µην είναι τόσο διακριτές διαδικασίες όσο θεωρούσαµε παλαιότερα (Nor et al., 

1999). 

Αρκετές είναι οι ασθένειες που σχετίζονται µε τη συνεχή και µη 

ρυθµιζόµενη αγγειογένεση. Στην αρθρίτιδα για παράδειγµα, τα νέα τριχοειδή 

αγγεία διεισδύουν στην άρθρωση και καταστρέφουν τον χόνδρο. Στους 

διαβητικούς, νέα αγγεία εισβάλουν στον αµφιβληστροειδή χιτώνα, προκαλούν 

αιµορραγία και κατά συνέπεια τύφλωση (Folkman et al., 1987). Η αύξηση του 

καρκινικού όγκου και η διαδικασία της µετάστασης εξαρτώνται από την 

αγγειογένεση (Folkman et al., 1992). Ένας όγκος θα πρέπει να επάγει τη συνεχή 

δηµιουργία νέων αγγείων προκειµένου ο ίδιος να δέχεται τα απαραίτητα θρεπτικά 

στοιχεία και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Ταυτόχρονα, τα νέα αγγεία που 

δηµιουργούνται µέσα στον όγκο παρέχουν στα καρκινικά κύτταρα διέξοδο, 

προκειµένου να εισέλθουν στην κυκλοφορία και δυνητικά να προκαλέσουν 

µεταστάσεις σε άλλες περιοχές (Zetter 1998). 

 Τα νέα αγγεία προέρχονται από τις παρακείµενα φλεβίδια και τριχοειδή και 

όχι από τις αρτηρίες και τις φλέβες. Η αύξησή τους επιτυγχάνεται χάρις σε 

διάφορα σήµατα από αυξητικούς παράγοντες ή από µόρια που παίζουν ρόλο στις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κυττάρων ή µεταξύ των κυττάρων και του 

εξωκυττάριου υλικού (Kerbel et al., 1996). Παραδείγµατα τέτοιων σηµάτων είναι  

αυτά του βασικού παράγοντα αύξησης των ινοβλαστών (basic fibroblast growth 

factor, bFGF), του παράγοντα µετασχηµατισµού α (transforming growth factor α) 

και του πολυπεπτιδίου αγγειογενίνη, το οποίο αποµονώθηκε για πρώτη φορά από 

καλλιέργεια καρκινικών κυττάρων και έχει σηµαντική οµολογία µε τον παράγοντα 

νέκρωσης όγκων α (tumor necrosis factor α, TNFα). Από την περίοδο που 

χαρακτηρίστηκαν τα πρώτα αυτά αγγειογενετικά µόρια έχουν εντοπιστεί και άλλοι 

παράγοντες που είναι δυνατόν να συµβάλλουν στην επέκταση του αγγειακού 

συστήµατος που παρατηρείται κατά την αγγειογένεση (Πίνακας 1.1.2.1). Από την 

άλλη πλευρά, ο αυξητικός παράγοντας µετασχηµατισµού β1 (transforming growth 
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factor β1) δρα ανασταλτικά στη διαδικασία της αγγειογένεσης, όπως και αρκετά 

άλλα µόρια που είναι γνωστά σήµερα (Πίνακας 1.1.2.2). 

Η δηµιουργία νέων αγγείων αποτελεί µια απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επαρκή ανάπτυξη της µάζας του καρκινικού όγκου. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί η 

αγγειογένεση, ο όγκος δεν θα είναι δυνατό να επεκταθεί παραπάνω από ορισµένα 

χιλιοστά σε διάµετρο ή εάν αυτό πραγµατοποιηθεί τότε στο εσωτερικό του 

καρκινικού όγκου θα περιλαµβάνονται κυρίως νεκρά κύτταρα. Το όριο των 2 mm 

(Folkman  1990) έχει προταθεί ως το όριο εκείνο µέχρι το οποίο είναι δυνατό να 

αυξηθεί ο καρκινικός όγκος, λαµβάνοντας τα απαραίτητα θρεπτικά υλικά µέσω της 

διαδικασίας της διάχυσης και εποµένως, χωρίς την ύπαρξη αγγείων στην 

επιφάνεια και το εσωτερικό του (Woolf  2000).  

 

 

 
Εικόνα 1.1.2.2.. Σηµασία της αγγειογένεσης για την ανάπτυξη και τη µετάστατική 
ικανότητα του καρκινικού όγκου. Τα καρκινικά κύτταρα προκειµένου να δηµιουργήσουν 
νέες καρκινικές εστές επάγουν µια σειρά αυστηρά ρυθµιζόµενων διαδικασιών (Filder και 
Ellis 1994). 

 

 

Αρκετές είναι οι έρευνες που συσχετίζουν την αγγειοβρίθεια των όγκων και 

της ικανότητάς τους να προκαλούν µεταστάσεις (Weidner et al., 1991, Zetter 

1998). Αυτό δε σηµαίνει ότι και όλοι οι αγγειοβριθείς όγκοι είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν µεταστάσεις, σε πολλές όµως περιπτώσεις, η αναστολή της 

αγγειογένεσης µπορεί να περιορίσει την αύξηση τόσο του κύριου όσο και των 

δευτερευόντων όγκων, και να µειώσει σε σηµαντικό βαθµό την πιθανότητα 

µετάστασης (Zetter 1998). 
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Πίνακας 1.1.2.1. Επαγωγείς της αγγειογένεσης (Liekens et al., 2001). 

∆ράση σε ενδοθηλιακά κύτταρα Επαγωγείς 
Πολλαπλασιασµός Μετανάστευση ∆ιαφοροποίηση 

Αυξητικοί παράγοντες µε συγγένεια µε την ηπαρίνη 
VEGF + + + 
PIGF + + + 
FGF-1, FGF-2 + + + 
HARP + ; ; 
HIV-tat + + + 
PDGF + + + 
HGF/SF + + + 
Αυξητικοί παράγοντες χωρίς συγγένεια µε την ηπαρίνη 
TGF-α + + + 
TGF-β Αναστολή - + 
EGF + + + 
IGF-I + + + 

Ρυθµιστές φλεγµονής 
TNF-α Αναστολή - + 
IL-8 + +  
IL-3 + + + 
Προσταγλαδίνη E1, 
E2 

- - + 

Ένζυµα 
PD-ECGF/TP - +  
COX-2 - + + 
Αγγειογενίνη - + + 
Ορµόνες 
Οιστρογόνα + + + 
Προλιφερίνη ; + ; 
Ολιγοσακχαρίτες 
Τµήµατα 
υαλουρονικού οξέος 

+ + + 

Παράγοντες αιµοποίησης 
Ερυθροποιητίνη +  + 
G-CSF + + ; 
GM-CSF + + ; 
Μόρια κυτταρικής προσκόλλησης 
VCAM-1 - + ; 
Ε-σελεκτίνη - + + 
Άλλα µόρια 
NO + - - 
Αγγειοποιητίνη-1 - + + 
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Πίνακας 1.1.2.2. Ενδογενείς αναστολείς της αγγειογένεσης (Liekens et al., 2001). 

Αναστολέας Μηχανισµός δράσης σε ενδοθηλιακά κύτταρα 
(endothelial cells, EC) 

Πρωτεϊνικά θραύσµατα 
Αγγειοστατίνη (πλασµινογόνου) ↓ πολλαπλασιασµού και ↑ απόπτωσης EC 
Ενδοστατίνη (κολλαγόνου XVIII) ↓ πολλαπλασιασµού και ↑ απόπτωσης EC 

aaAT (αντιθροµβίνης 3) ↓ πολλαπλασιασµού και ↑ απόπτωσης EC 
Προλακτίνη (θραύσµα 16 kDa) ↓ πολλαπλασιασµού EC 

∆ιαλυτοί ρυθµιστές 
TSP-1 ↓ πολλαπλασιασµού και ↑ απόπτωσης EC 

Troponin I ↓ πολλαπλασιασµού EC 
IFN-α ↓ πολλαπλασιασµού και ↑ απόπτωσης EC, 

↓ της επαγωγής της αγγειογένεσης από τον FGF-2 
IFN-γ ↓ πολλαπλασιασµού EC και ↑ ΙΡ-10 
PEDF ↓ µετανάστευσης EC και ↓ πολλαπλασιασµού EC που 

επάγεται από τον FGF-2 
IP-10 ↓ πολλαπλασιασµού EC, ↓ µετανάστευσης EC που 

επάγεται από τον FGF-2 και την IL-8 
PF-4 ↓ πολλαπλασιασµού EC, ↓ µετανάστευσης EC που 

επάγεται από τον FGF-2 και την IL-8 
IL-12 ↑ INF-γ και ↑ ΙΡ-10 
IL-4 ↓ µετανάστευσης EC 

VEGI ↓ πολλαπλασιασµού EC 
TIMP-1, -2 ↓ δραστικότητας των ΜΜΡs 

PAI-1 ↓ δραστικότητας του uPA 
Ρετινοϊκό οξύ ↓ µετανάστευσης EC, µεταγραφικός παράγοντας 

Ang-2 ↓ ωρίµανσης των αγγείων, ανταγωνιστής της Ang-1 
2-µεθοξυοιστραδιόλη ↓ πολλαπλασιασµού, ↑ µετανάστευσης EC και 

↑ απόπτωσης EC 
Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

p53 ↑ σύνθεσης TSP-1, ↓ σύνθεσης VEGF 
VHL ↓ σύνθεσης VEGF 

 
 
1.2.Αυξητικοί παράγοντες  
1.2.1. Γενικά για τους αυξητικούς παράγοντες 

 ∆εδοµένης της σηµασίας της αγγειογένεσης σε πολλές φυσιολογικές και 

παθολογικές καταστάσεις, αρκετές είναι οι εργασίες που αναφέρονται στο 

χαρακτηρισµό και στην αποµόνωση ρυθµιστικών πεπτιδίων που µπορούν να 

επάγουν ή να αναστέλλουν την αγγειογένεση. Η µελέτη των µορίων αυτών 

αποκάλυψε την πολυπλοκότητα των µηχανισµών που εµπλέκονται στη ρύθµιση 

της αγγειογένεσης. Μεταξύ αυτών που ρυθµίζουν µε θετικό ή  αρνητικό τρόπο την 



Εισαγωγή 

 11

ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων είναι και πολυπεπτίδια (κυτταροκίνες) 

τα οποία παράγονται τόσο από φυσιολογικά, όσο και από κύτταρα του όγκου και 

τα οποία εµπλέκονται στον πολλαπλασιασµό και στη διαφοροποίηση των 

κυττάρων. Αυτές οι κυτταροκίνες εκκρίνονται από τα κύτταρα και µπορούν να 

δεσµευτούν στο εξωκυττάριο υλικό και να ενεργοποιήσουν µε άµεσο ή έµµεσο 

τρόπο τα ενδοθηλιακά κύτταρα σε µικρές συγκεντρώσεις. 

Ο όρος «αυξητικός παράγοντας» περιλαµβάνει µια οµάδα πολυπεπτιδίων 

µε µικρά σχετικά µοριακά βάρη (µικρότερα από 50 kDa), που αποτελούν µόρια 

κυτταρικής επικοινωνίας στους ανώτερους οργανισµούς. Αρχικά, οι αυξητικοί 

παράγοντες είχαν χαρακτηριστεί ως µόρια τα οποία είναι ικανά να ελέγξουν τον 

πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Οι αυξητικοί παράγοντες 

µεταφέρονται στο σηµείο δράσης τους µε το κυκλοφορικό σύστηµα, µε τρόπο 

παρόµοιο µε εκείνο των ορµονών. Αυτό ισχύει για τον όξινο και βασικό αυξητικό 

παράγοντα των ινοβλαστών (acidic fibroblast growth factor/ aFGF, basic fibroblast 

growth factor/ bFGF) και για τους αυξητικούς παράγοντες που µοιάζουν µε την 

ινσουλίνη 1 και 2 (Insulin-like Growth Factors, IGF-1 και IGF-2). Για άλλους 

αυξητικούς παράγοντες όπως ο αυξητικός παράγοντας των αιµοπεταλίων 

(platelet-derived growth factor, PDGF), ο τρόπος δράσης είναι τις περισσότερες 

φορές πιο εντοπισµένος και πραγµατοποιείται µε διάχυση στους γειτονικούς 

ιστούς από την περιοχή σύνθεσής τους. Εποµένως, είναι ικανοί να διεγείρουν τα 

ίδια τα κύτταρα που τους εκκρίνουν (αυτοκρινής τρόπος δράσης) ή διαφορετικά 

είδη κυττάρων (παρακρινής τρόπος δράσης).  

 

1.2.2.Αυξητικοί παράγοντες που έχουν συγγένεια µε την ηπαρίνη 
Ο πρώτος αυξητικός παράγοντας αποµονώθηκε από την οµάδα του 

Folkman (Folkman et al., 1971) από το οµογενοποίηµα καρκινώµατος walker 256. 

Ο παράγοντας αυτός είχε µοριακό µέγεθος περίπου 10 kDa και ονοµάστηκε 

«αγγειογενετικός παράγοντας όγκων» (tumor angiogenesis factor, TAF). Μετά το 

1980 άρχισαν να αποµονώνονται τα πρώτα µόρια τα οποία επάγουν την 

αγγειογένεση. Ήταν πολύ σηµαντική για τη διαδικασία της αποµόνωσης αυτών 

των παραγόντων η παρατήρηση ότι ένας παράγοντας ο οποίος είχε επαγωγική 

δράση στην αύξηση των ενδοθηλιακών κυττάρων και ο οποίος προέρχονταν από 

χονδροσάρκωµα αρουραίου είχε συγγένεια µε την ηπαρίνη (Shing et al., 1984). 



Εισαγωγή 

 12 

Μετά από αυτήν την παρατήρηση, η χρωµατογραφία συγγένειας µε την ηπαρίνη 

χρησιµοποιήθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό προκειµένου να αποµονωθούν και άλλοι 

παρόµοιοι παράγοντες, όπως ο aFGF, και ο bFGF (Shing et al., 1984), καθώς και 

ο αυξητικός παράγοντας του ενδοθηλίου (vascular endothelium growth factor, 

VEGF) (Ferrara και Henzel 1989, Plouet at al., 1989). Οι παράγοντες αυτοί 

επάγουν την αύξηση και τη µετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων και 

θεωρούνται ως οι πιο σηµαντικοί στη διαδικασία της αγγειογένεσης (Liekens et al., 

2001). Αυξητικοί παράγοντες µε µεγαλύτερη ή µικρότερη συγγένεια δέσµευσης 

στην ηπαρίνη είναι οι: 

• Αυξητικός παράγοντας των ηπατοκυττάρων (Hepatocyte Growth Factor, HGF) 

• Αυξητικός επιδερµικός παράγοντας που µπορεί να δεσµεύεται µε την ηπαρίνη 

(Heparin Binding Epidermal Growth Factor, HB-EGF) 

• Οι αυξητικοί παράγοντες των ινοβλαστών (Fibroblast Growth Factors, FGFs) 

• Οι αυξητικοί παράγοντες των αιµοπεταλίων (Platelet-Derived Growth Factors, 

PDGFs) 

• Οι αυξητικοί παράγοντες µετασχηµατισµού (Transforming Growth Factors, 

TGF-βs) 

• Οι αυξητικοί παράγοντες των ενδοθηλιακών κυττάρων (Vascular Endothelial 

Growth Factors, VEGFs) 

• Η Μidkine (ΜΚ) 

• Το ρυθµιστικό πεπτίδιο µε συγγένεια για την ηπαρίνη (Heparin Affin Regulatory 

Peptide, HARP) 

 Οι παραπάνω αυξητικοί παράγοντες δεσµεύονται στους υποδοχείς τους µε 

µεγάλη (ειδικοί υποδοχείς) ή µε µικρή (πρωτεογλυκάνες της πλασµατικής 

µεµβράνης) συγγένεια, δηµιουργώντας ένα ενδοκυτταρικό σήµα, το οποίο µπορεί 

να προκαλέσει πλειάδα κυτταρικών αποκρίσεων, µέσω διαφόρων µονοπατιών 

µεταβίβασης σήµατος (Abedi και Zachary 1997, Gerwins et al., 2000, Heil et al., 

2000, Souttou et al., 1997). 

 Σύµφωνα µε το µοντέλο που έχει προταθεί για τους FGFs (Vlodavsky et al., 

1987), είναι δυνατό να υποθέσουµε ότι η ηπαρίνη και οι πρωτεογλυκάνες θειικής 

ηπαράνης παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της βιολογικής δράσης και της 

συσσώρευσης των παραγόντων αυτών στην επιφάνεια του κυττάρου. Οι 

πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης (HSPGs) είναι µόρια τα οποία εντοπίζονται 
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στην επιφάνεια του κυττάρου και στο εξωκυττάριο υλικό και στα οποία 

δεσµεύονται οι αυξητικοί παράγοντες που έχουν συγγένεια µε την ηπαρίνη 

(Higashiyama et al., 1991, Masumoto και Yamamoto, 1991, Raines και Ross, 

1993, Park et al., 1993). Η συσσώρευση αυξητικών παραγόντων στο εξωκυττάριο 

υλικό προϋποθέτει την ύπαρξη µηχανισµών για τη βιοδιαθεσιµότητα τους. Για το 

λόγο αυτό, σε ορισµένες περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων που 

παρατηρείται τροποποίηση της σύστασης του εξωκυττάριου υλικού, παρατηρείται 

επίσης αλλαγή στην κυτταρική αύξηση και λειτουργία εν γένει. Ένας µεγάλος 

αριθµός αυξητικών παραγόντων που δεσµεύονται στην ηπαρίνη συµµετέχει στην 

αύξηση του καρκινικού όγκου και την αγγειογένεση, µεταξύ των οποίων είναι και η 

heparin affin regulatory peptide ή HARP (Rauvala 1989, Li et al., 1990, Courty et 

al., 1991). 

 

 

1.3. HARP 
1.3.1. Γενικά 
 H HARP ανήκει σε µια οικογένεια αυξητικών παραγόντων που δεσµεύονται 

στην ηπαρίνη και η οποία περιλαµβάνει επίσης τη Midkine (MK) (Kadomatsu et 

al., 1988) και την επαγόµενη από το ρετινοϊκό οξύ πρωτεΐνη, που δεσµεύεται στην 

ηπαρίνη (retinoic acid induced heparin-binding protein, RI-HB) (Raulais et al., 

1991). Αρχικά, η HARP αποµονώθηκε από τον εγκέφαλο νεογέννητων αρουραίων 

και ενήλικων βοών ως µόριο το οποίο µπορεί να επάγει την προέκταση νευριτών 

(Rauvala 1989), υποδεικνύοντας τον πιθανό ρόλο του στη φυσιολογία του 

νευρικού συστήµατος (Merenmies et al., 1990). Επιπλέον έρευνες έδειξαν ότι το 

µόριο αυτό εντοπίζεται και σε άλλους, µη νευρικούς ιστούς, όπως η καρδιά 

(Hampton et al., 1992), η µήτρα (Milner et al., 1989), οι χόνδροι και τα οστά 

(Neame et al., 1993) και η επίφυση (Azizan et al., 2000), υποδηλώνοντας ότι η 

βιολογική της δράση δεν περιορίζεται µόνο στο νευρικό σύστηµα όπως είχε 

αρχικά εικαστεί (Rauvala 1989).  
 Η HARP αποµονώθηκε παράλληλα από πολλές διαφορετικές ερευνητικές 

οµάδες και για το λόγο αυτό απαντάται στη βιβλιογραφία µε πολλές ονοµασίες 

(Πίνακας 1.3.1.1). Ωστόσο, µετά από την αποκάλυψη της αµινοξικής αλληλουχίας 
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του πρωτεϊνικού της µορίου, καθώς και του υπεύθυνου γονιδίου, έγινε φανερό ότι 

όλες αυτές οι ονοµασίες αντιστοιχούσαν στον ίδιο παράγοντα.  

 

1.3.2. Βιοχηµικά χαρακτηριστικά του µορίου της HARP 
Το φαινοµενικό µοριακό βάρος της HARP, όταν αναλύεται υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου είναι 18 kDa. Αυτό δεν 

αντικατοπτρίζει την αµινοξική σύσταση του ώριµου µορίου, αφού µε 

φασµατοσκοπία µάζας της HARP που αποµονώθηκε από βόδι, το µόριο 

εµφανίζεται να έχει µοριακό βάρος  15,291 kDa (Hampton et al., 1992). Το 

παραπάνω γεγονός οφείλεται πιθανότατα στη µεγάλη περιεκτικότητα του µορίου 

σε βασικά αµινοξέα (Πίνακας 1.3.2.1), το οποίο έχει ως αποτέλεσµα να 

προσροφάται στο µόριό της µεγαλύτερη από το αναµενόµενο ποσότητα SDS 

κατά την ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικές συνθήκες και εποµένως να αυξάνεται 

το φαινοµενικό της µοριακό µέγεθος λόγω µικρότερης κινητικότητας του µορίου 

(Raulais et al., 1991, Wellstein et al., 1992). 

  Η HARP, όπως προκύπτει από µελέτη του cDNA της, είναι ένα 

πολυπεπτίδιο µε 168 αµινοξέα (Πίνακας 1.3.2.1). Τα πρώτα 32 αµινοξέα του 

αµινοτελικού άκρου είναι υδρόφοβα και αποτελούν ένα πεπτίδιο-σινιάλο. Το 

αρχικό µόριο, το οποίο αποµονώθηκε από τον εγκέφαλο βοός και από τη µήτρα 

αρουραίου, αντιστοιχεί σε ένα πολυπεπτίδιο 132 αµινοξέων, το οποίο έχει 

προκύψει από πέψη σε σηµείο µετά από το πεπτίδιο-σινιάλο και µε αµινοτελική 

αλληλουχία ΝΗ2-GKKEKP (Li et al., 1990). Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι µε 

χρωµατογραφία συγγένειας µε την ηπαρίνη, ακολουθούµενη από χρωµατογραφία 

ιοντοανταλλαγής, µπορούσαν να διαχωριστούν δυο µοριακές µορφές της HARP 

από το θρεπτικό µέσο καλλιέργειας ΝΙΗ 3Τ3 ινοβλαστών που είχαν 

µετασχηµατιστεί µε το cDNA της HARP. Η µια µορφή αντιπροσώπευε περίπου το 

90% της ολικής ποσότητας της πρωτεΐνης και παρουσίαζε την αµινοτελική 

αλληλουχία ΝΗ2-GKKEKP. Η άλλη µορφή, που αντιπροσώπευε το υπόλοιπο 

10%, είχε την αλληλουχία NH2-ΑΕΑGKKE στο αµινοτελικό της άκρο, δηλαδή ήταν 

εκτεταµένο κατά τρία αµινοξέα (Laaroubi et al., 1994). Η τελευταία αυτή µορφή 

αποµονώθηκε επίσης από το θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιέργειας ενδοθηλιακών 

κυττάρων µατιού βοός τα οποία παράγουν υπό φυσιολογικές συνθήκες HARP και 

θεωρήθηκε αρχικά ότι είναι η δραστική µορφή του µορίου. Ωστόσο, από άλλες 
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µελέτες (Papadimitriou et al., 2000 και 2001) φαίνεται ότι και η HARP η οποία 

φέρει την αλληλουχία ΝΗ2-GKKEKP στο αµινοτελικό της άκρο είναι δυνατό να 

επάγει τον πολλαπλασιασµό, τη µετανάστευση και τη διαφοροποίηση αρκετών 

τύπων κυττάρων in vitro, αλλά  και in vivo. 

 
Πίνακας 1.3.1.1. Πηγές αποµόνωσης και ονοµασίες της HARP. Η αποµόνωση του µορίου 
πραγµατοποιήθηκε παράλληλα από πολλά εργαστήρια και σε αυτό το γεγονός οφείλεται 
και ο µεγάλος αριθµός των ονοµάτων της HARP στη βιβλιογραφία. 

 Πλήρες όνοµα Μορφή Προέλευση Είδος Βιβλιογραφία 
HARP Heparin-Affin 

Regulatory 
Peptide 

Πρωτεΐνη Εγκέφαλος Βους Courty et al., 
1991 

HB-GAM Heparin-binding 
growth-
associated 
molecule 

Πρωτεΐνη 
 
cDNA 
 
Γονιδιωµατικό 
DNA 

Καρδιά 
 
Εγκέφαλος 
 
Ήπαρ 

Όρνιθα 
 
Αρουραίος 
 
Μυς 

Hampton et 
al., 1992 
Merenmies και 
Rauvala, 1990 
Naito et al., 
1992 

HBGF-8 Heparin-binding 
growth-factor-8 

Πρωτεΐνη Μήτρα/ Ορός Βους 
 
Άνθρωπος 

Milner et 
al.,1989 
Novotny et al., 
1993 

p18 Protein 18 kDa Πρωτεΐνη Εγκέφαλος Αρουραίος 
Βους 

Rauvala 1989 
Novotny et al., 
1993 

PTN Pleiotrophin Πρωτεΐνη  
 
 
 
cDNA 
 
 
 
Γονιδιωµατικό 
DNA 
 

Καρκινικά 
κύτταρα από 
πνεύµονα 
Καρκινικά 
κύτταρα από 
πνεύµονα 
 
 
Εγκέφαλος 

Άνθρωπος 
 
 
 
Άνθρωπος 
 
 
 
Άνθρωπος 

Wellstein et 
al., 1992 
 
 
Wellstein et 
al., 1992 
 
Lai et al., 1992 
Milner et al., 
1992 
Lai et al., 1995 

HBNF Heparin-binding 
neurotrophic 
factor 

cDNA 
 
 
 
 
Γονιδιωµατικό 
DNA 

Εγκέφαλος 
 
 
 
 
Εγκέφαλος/ 
Πλακούντας 

Αρουραίος 
 
Άνθρωπος 
 
 
Άνθρωπος 

Kovesdi et al., 
1990 
Kretschmer et 
al., 1991 
 
Pencil et al., 
1993 

OSF-1 Osteoblast-
specific factor-1 

cDNA 
 
 
 
Γονιδιωµατικό 
DNA 
 

Οστεοβλάστες
 
 
 
Ήπαρ 

Μυς 
 
 
 
Μυς 

Tezuka et al., 
1990 
 
 
Lai et al., 1992 
Milner et al., 
1992 
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  Η αποµόνωση της µορφής του µορίου µε τα τρία επιπλέον αµινοξέα στο 

αµινοτελικό άκρο δηµιούργησε πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε τη διαδικασία 

σύνθεσης και ωρίµανσης του µορίου, αλλά και σχετικά µε τη βιολογική του δράση. 

Μια υπόθεση που έχει προταθεί για την ύπαρξη των δύο αυτών µορφών είναι ότι 

η θέση πέψης της αλληλουχίας σινιάλου εξαρτάται από την τελική διαµόρφωση 

του µορίου κατά τη βιοσύνθεση της HARP (Schulte και Wellstein 1998). Σύµφωνα 

µε αυτήν την υπόθεση, όταν το µόριο έχει λάβει τη σωστή του διαµόρφωση τότε 

το σηµείο πέψης δηµιουργεί το αµινοτελικό άκρο µε την αλληλουχία NH2-

ΑΕΑGKKE ενώ σε αντίθετη περίπτωση προκύπτει η βραχεία µορφή της HARP. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι τέτοια µορφή του µορίου µε επιπλέον αµινοξέα 

στο αµινοτελικό άκρο απαντάται και στην περίπτωση της ΜΚ, η οποία είναι το 

άλλο µέλος της οικογένειας αυξητικών παραγόντων στην οποία ανήκει η HARP 

(Muramatsu 1993).  
 
Πίνακας 1.3.2.1. Αµινοξική αλληλουχία της HARP. Tο υπογραµµισµένο τµήµα αντιστοιχεί 
στην αλληλουχία σινιάλου. Με * σηµειώνονται τα δύο σηµεία στα οποία µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί η πέψη και αποµάκρυνση του πεπτιδίου αυτού. Πέψη σε διαφορετικά 
σηµεία έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ώριµων µορίων µε διαφορετικό αµινοτελικό 
άκρο. 
Μ S S Q Q Y Q Q Q R R K F A Α A F L A L I F I L A Α V D T

*A E A *G K Κ E K P E K Κ V K Κ S D C G E W Q W S V C V P T

S G T C G L G T R E G T R T G A E C K Q T M K T Q R C K I P

C N W K Κ Q F G A E C K Y Q F Q A W G E C D L N T A L K T R

T G S L T R A L H N A D C Q K T V T I S K P C G K L T K P K

P Q A E S K Κ K Κ K E G K Κ Q E K M L D 

 
 
 

Το 24% των αµινοξέων του ώριµου µορίου της HARP είναι βασικά 

αµινοξέα και βρίσκονται οµαδοποιηµένα στην αµινοτελική και την καρβοξυτελική 

περιοχή του µορίου (Bohlen et al., 1991). Οι περιοχές αυτές αρχικά θεωρήθηκαν 

σηµαντικές για την ιδιότητα της HARP να συνδέεται µε την ηπαρίνη (Bohlen et al., 

1991) και το εξωκυττάριο υλικό (Li et al., 1990, Kinnunen et al., 1996). Οι 

περιοχές αυτές εµφανίζουν µια συνεκτική αλληλουχία βασικών αµινοξέων που 

απαντάται σε αρκετούς αυξητικούς παράγοντες που έχουν συγγένεια µε την 

ηπαρίνη. Επιπλέον, στο καρβοξυτελικό άκρο του µορίου υπάρχει µια αλληλουχία 
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η οποία είναι οµόλογη µε εκείνη των αναστολέων τύπου Kazal (Kuo et al., 1990). 

Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν υπάρχει κάποια αναφορά για ενδεχόµενη ανασταλτική 

δράση της HARP στην τρυψίνη. 

 
Πίνακας 1.2.3.2.2.  Μοτίβο των αγγειογενετικών παραγόντων που δεσµεύονται στην 
ηπαρίνη. Αναπαρίσταται η συνεκτική αλληλουχία (b-…………BBbBb-B-BB), όπου το Β 
είναι αργινίνη ή λυσίνη και το b ένα οποιοδήποτε βασικό αµινοξύ. Τα µοτίβα από τις 
βασικές περιοχές των παραγόντων αυτών παρατίθενται συγκρίνοντας τις συνεκτικές τους 
αλληλουχίες (Delbe et al., 1995). 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  b --------BBbBb-B--BΒ 
 
HARP (1-41) 1                  GKKEKPEKKVKKSD 14 
HIV2-tat (70-92) 70    K-GLGICYERKGRRRRTPKKTKTH 92 
HB-EGF (85-114) 85     ATPNKEEHGKRKKKGKGLGKKRDPCLRKYK 114 
HARP (108-132) 108  KLTKPKPQAESKKKKKEGKKQEKML 132 
FGF-2 (116-141) 116 RSRKYTSWYVALKRTGQYKLGSKTGPGQP 141 
HGF (25-50) 25         IAIPYAEGQRKRRNTIHEFKKSAKTT 50 
VEGF (145-170) 145      RGKGKGPKRKRKKSRYKSWSVPCGP 170 
HIV1-tat (41-65) 41    KGLGISYGRKKRRQRRRPPQGNQAH 65 
MK (106-122) 106       PKTKAKAKAKKGKG-KD 122 
MK (1-11) 1                     KKKDKVKKGGP 11 
ANGIOGENIN (24-50) 24     RYCESIMRRRGLTSPCKDINTFIN 50 
FGF-1 (15-42) 15       KFNLPPGNYKKPKLLYCSNGGHFLRILP 42 
FGF-1 (115-140) 115 KKHAEKNWFVGLKKNGSCKRGPRTHYGQK 140 

 

 

Στο µόριο επίσης περιέχονται και 10 κυστεΐνες, όµως µέχρι σήµερα 

παραµένει αδιευκρίνιστο το εάν όλες συµµετέχουν στη δηµιουργία δισουλφιδικών 

δεσµών. Υπάρχουν αναφορές οι οποίες εµπλέκουν έξι µόνο από αυτές τις 

κυστεΐνες στη δηµιουργία δισουλφιδικών δεσµών (Hampton et al., 1992), ενώ οι 

περισσότερες εργασίες κάνουν λόγο για τη συµµετοχή όλων των κυστεϊνών σε 

δισουλφιδικές γέφυρες (Fabri et al., 1992, Kuo et al., 1992, Seddon et al., 1995, 

Kilpelainen et al., 2000). Οι δισουλφιδικές γέφυρες προσδίδουν σταθερότητα στο 

µόριο της HARP αναφορικά µε φυσικοχηµικές προσβολές από αλλαγές στο pH 

και οργανικούς διαλύτες, την καθιστούν, ωστόσο, ιδιαίτερα ευαίσθητη σε 

αναγωγικές συνθήκες.  
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Εικόνα 1.3.2.1.. Αναπαράσταση του µορίου της HARP, σύµφωνα µε το οποίο όλες οι 
κυστεΐνες συµβάλλουν στη δηµιουργία δισουλφιδικών δεσµών (Papadimitriou et al., 
2004). ∆ιακρίνονται οι δύο κεντρικές περιοχές του µορίου, οι οποίες περιλαµβάνουν από 
µια β-πτυχωτή επιφάνεια, καθώς και τα δύο άκρα του µορίου, τα οποία παρουσιάζονται να 
έχουν δοµή α-έλικας. 

 

 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην πρωτοταγή δοµή της HARP 

υπάρχουν τρεις περιοχές οι οποίες φέρουν το µοτίβο K-R/K-X-R/K. Οι περιοχές 

αυτές περιέχουν θετικά φορτισµένα αµινοξέα, εντοπίζονται κατά κανόνα σε 

εσωτερικές θέσεις της πολυπεπτιδικής αλυσίδας και θεωρούνται υπεύθυνες για 

την είσοδο πρωτεϊνών στον πυρήνα. Η παρουσία ωστόσο της HARP στον 

πυρήνα δεν έχει ακόµα εξακριβωθεί. Υπάρχει µια αναφορά, η οποία φέρει τη 

HARP να δεσµεύεται στη νουκλεολίνη (Take et al., 1994), ενώ και η δική µας 

ερευνητική οµάδα έχει δείξει ότι η HARP εντοπίζεται στον πυρήνα ενδοθηλιακών 

κυττάρων σε ιστό από χοριοαλλαντοϊκή µεµβράνη εµβρύου όρνιθας (αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα). Η δέσµευση της HARP στη νουκλεολίνη αναστέλλεται από την 

ηπαρίνη. Από την στιγµή που η ηπαρίνη έχει υψηλή συγγένεια τόσο για την 

νουκλεολίνη όσο και για την HARP δεν είναι ακόµα γνωστό µε ποιο µηχανισµό 

πραγµατοποιείται αυτή η αναστολή (Take et al., 1994). Ωστόσο, παρόµοιες 

παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει στο συµπέρασµα πως και η Midkine µεταφέρεται 

στον πυρήνα του κυττάρου µετά από δέσµευση στον υποδοχέα που σχετίζεται µε 

τις χαµηλού µοριακού βάρους λιποπρωτείνες (LDL receptor-related protein, LRP). 

Μάλιστα, η δέσµευση της Midkine στον LRP και η µεταφορά της στον πυρήνα 

φαίνεται να συµβάλλει στην αντιαποπτωτική δράση της Midkine. Πιθανότατα, η 
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HARP µεταφέρεται στον πυρήνα µε παρόµοιο τρόπο, καθώς αναφέρεται ότι η 

HARP -όπως και η Midkine- είναι δυνατόν να δεσµευτούν στον LRP (Kadomatsu 

και Muramatsu 2004). 

 

1.3.3.∆οµή του µορίου 
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην οποία να προσδιορίζεται 

µε σαφήνεια η τρισδιάστατη µορφή της HARP. Ωστόσο, µε τη χρήση 

ανασυνδυασµένης HARP που παράχθηκε τόσο σε κύτταρα εντόµων όσο και σε 

βακτήρια Ε. coli και µε την τεχνική του µαγνητικού συντονισµού (nuclear magnetic 

resonance, NMR) επιβεβαιώθηκε ότι η HARP αποτελείται από δύο σφαιρικές 

περιοχές οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε ένα εύκαµπτο τµήµα (Kilpelainen et 

al., 2000). Και οι δύο περιοχές περιλαµβάνουν από τρία αντιπαράλληλα β-

ελάσµατα, παρόµοια µε εκείνα που εντοπίζονται στη ΜΚ (Iwasaki et al., 1997) και 

τα οποία σχηµατίζουν δύο β-πτυχωτές επιφάνειες. Τα ελάσµατα αυτά 

αποτελούνται από τα αµινοξέα 18-27, 32-39 και 48-57 για την πρώτη περιοχή 

(που εντοπίζεται εγγύτερα  προς το αµινοτελικό άκρο) και από τα αµινοξέα 70-78, 

83-91 και 101-110 για τη δεύτερη β-πτυχωτή επιφάνεια (που εντοπίζεται εγγύτερα 

προς το καρβοξυτελικό άκρο του µορίου). Επιπλέον, στην ίδια µελέτη αναφέρεται 

ότι τα δύο πλούσια σε λυσίνη άκρα της HARP έχουν τυχαία διαµόρφωση. Το 

γεγονός αυτό είναι σε αντίθεση µε παλαιότερη αναφορά κατά την οποία τα άκρα 

της HARP έχουν δοµή α-έλικας (Delbe et al., 1995). 

Η µελέτη των περιοχών β-ελασµάτων της HARP και της ΜΚ αποκάλυψε ότι 

αντιστοιχούν στις τύπου Ι επαναλαµβανόµενες περιοχές της θροµβοσπονδίνης 

(thrombospondin type I repeat, TSR) (Rauvala et al., 2000, Kilpelainen et al., 

2000). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περιοχές που σχηµατίζουν τα β-πτυχωτές 

επιφάνειες στα µόρια της HARP και της ΜΚ διαφέρουν αρκετά, αλλά περιέχουν τη 

συντηρηµένη αλληλουχία κυστεϊνών-τρυπτοφάνης, η οποία είναι χαρακτηριστική 

του µοτίβου TSR Ι. Οι συντηρηµένες τρυπτοφάνες στις πρωτεΐνες που έχουν TSR 

αλληλουχίες δηµιουργούν ένα µοτίβο δέσµευσης στην ηπαρίνη (Guo et al., 

1992α). Πεπτίδια τα οποία περιέχουν την αλληλουχία WSXW είναι ικανά να 

παρεµποδίσουν τη δέσµευση της θροµβοσπονδίνης στην ηπαρίνη (Guo et al., 

1992β). Επιπλέον, τα βασικά αµινοξέα τα οποία βρίσκονται µετά από τις 

τρυπτοφάνες συµβάλλουν και αυτά στη δέσµευση µε την ηπαρίνη. Φαίνεται ότι οι 
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TSR περιοχές των διαφόρων πρωτεϊνών έχουν παρόµοια δοµικά στοιχεία, τα 

οποία και δικαιολογούν την ικανότητα δέσµευσής τους στην ηπαρίνη. Σε 

συµφωνία µε τα δεδοµένα αυτά, οι δύο κεντρικές περιοχές της HARP διατηρούν 

την ικανότητα δέσµευσής τους µε την ηπαρίνη, γεγονός που καθιστά δυνατή την 

αποµόνωση και τον καθαρισµό της χρησιµοποιώντας χρωµατογραφία συγγένειας 

µε την ηπαρίνη (Kilpelainen et al., 2000). 

 

 

 
Εικόνα 1.3.3.1. Απεικόνιση των περιοχών της HARP. ∆ιακρίνεται η αµινοξική αλληλουχία 
της πρωτεΐνης καθώς και οι περιοχές του µορίου που αντιστοιχούν στις περιοχές TSR, οι 
οποίες υποδεικνύονται µε αριθµούς κάτω από την ευθύγραµµη απεικόνιση του µορίου της 
HARP (Deuel et al., 2002).  

 

 

Τα µέχρι σήµερα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι οι πρωτεΐνες που έχουν TSR 

παίζουν ρόλο στην προσκόλληση στην κυτταρική επιφάνεια και στο εξωκυτταρικό 

υλικό. Για παράδειγµα, πολλές είναι οι πρωτεΐνες εκείνες οι οποίες έχουν αυτό το 

µοτίβο και είναι σε θέση να προκαλούν προέκταση νευριτών. Η F (από το floor 

plate)-σπονδίνη χαρακτηρίστηκε αρχικά ως ένας παράγοντας ο οποίος είναι 

ικανός να επάγει προέκταση και καθοδήγηση νευριτών (Klar et al., 1992). Άλλα 

παραδείγµατα είναι η ΜΚ, η UNC5, η TSP-1 οι σεµαφορίνες F και G (Kilpelainen 

et al., 2000). Εποµένως, είναι πολύ πιθανό οι περιοχές TSR να παρέχουν ένα 

πρωτεϊνικό τµήµα το οποίο να εµπλέκεται στην αύξηση και την κινητοποίηση των 

νευρικών κυττάρων. Η βιολογική δράση της  HARP στο νευρικό σύστηµα 

δικαιολογείται από την ύπαρξη των περιοχών αυτών στο µόριό της. Θα πρέπει 

ωστόσο να αναφερθεί ότι υπάρχει και µια αναφορά σύµφωνα µε την οποία οι β-

πτυχωτές επιφάνειες τόσο της HARP όσο και της MK αν και έχουν ικανοποιητικό 

βαθµό οµολογίας µε τη θροµβασπονδίνη και τις TSR I αλληλουχίες δεν 
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παρουσιάζουν ανάλογη τρισδιάστατη δοµή µε εκείνη των περιοχών TSR I 

(Roszmusz et al., 2002, Tan et al., 2002). 
  

1.3.4. HARP και Midkine  
H Midkine (ΜΚ) είναι ένα µη γλυκοζυλιωµένο πολυπεπτίδιο πλούσιο σε 

βασικά αµινοξέα, που περιέχει 5 δισουλφιδικούς δεσµούς στην πολυπεπτιδική της 

αλυσίδα, κάτι που επίσης συναντάµε και στη HARP (Fabri et al., 1993). Το 

προβλεπόµενο µοριακό βάρος είναι κατά προσέγγιση 13,3 kDa, το δε  ώριµο 

πολυπεπτίδιο περιλαµβάνει 118 αµινοξέα στο ποντίκι και 123 αµινοξέα στον 

άνθρωπο (Tsutsui et al., 1991, Fabri et al., 1993). 

  H MK εκφράζεται κατά τη διάρκεια της εµβρυογένεσης του ποντικού 

(ηµέρες 11-13), καθώς επίσης και σε νεφρό ενήλικου µυός. Η ΜΚ παίζει ρόλο στις 

αλληλεπιδράσεις επιθηλίου-µεσεγχύµατος, στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήµατος (Mitsiadis et al., 1995, Muramatsu 1993) και σε όλα τα στάδια της 

εµβρυογένεσης (Kadomatsu et al., 1990). Eπιπρόσθετα, έχει αναφερθεί η in vitro 

νευροτροπική δράση της στο νωτιαίο µυελό εµβρύων, στα γάγγλια της ραχιαίας 

ρίζας και στους ντοπαµινεργικούς νευρώνες του µεσεγκεφάλου. H MK φαίνεται 

επίσης να επάγει την προέκταση των νευριτών από τους νευρώνες του νωτιαίου 

µυελού και τη διαφοροποίηση των πολυδύναµων κυττάρων εµβρυϊκού 

καρκινώµατος Ρ19, σε χολινεργικούς νευρώνες (Maruta et al., 1993). Η ΜΚ έχει 

ανιχνευτεί σε ασθενείς µε Alzheimer και έχει προταθεί ότι τροποποίηση της  

έκφρασης της µπορεί να συµβάλλει στην πορεία της ασθένειας (Yasuhara et al., 

1993). Τέλος, διεγείρει τη δράση του ενεργοποιητή του πλασµινογόνου και 

συνεπώς και της πλασµίνης (Kojima et al., 1995a και 1995b). 

Η HARP παρουσιάζει 50% οµολογία στην αµινοξική της αλληλουχία µε τη 

ΜΚ και το ανάλογο της ΜΚ µόριο στα πτηνά RI-HB. Και οι δύο πρωτεΐνες έχουν 

µεγάλη συγγένεια µε την ηπαρίνη, επάγουν την προέκταση των νευριτών και 

παρουσιάζουν µιτογόνο δράση, ανάλογα µε το είδος των κυττάρων που 

χρησιµοποιείται (Raulais et al., 1991, Muramatsu et al., 1991). Τόσο η ΜΚ όσο και 

η HARP είναι µόρια που επάγονται από το ρετινοϊκό οξύ (Bohlen et al., 1991, 

Kadomatsu et al., 1988). Επιπλέον, ο υποκινητής του γονιδίου της ΜΚ είναι 

γνωστό ότι περιέχει ένα µοτίβο απόκρισης στην βιταµίνη Α (DR5-like) ενώ η 

ενεργοποίηση και η καταστολή της HARP επηρεάζεται σηµαντικά από µεταβολίτες 
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της βιταµίνης D (Tamura et al., 1994). H οµολογία µεταξύ της HARP και της ΜΚ 

σε επίπεδο δοµής και βιολογικής δράσης ενισχύεται από το γεγονός ότι έχει 

αποµονωθεί, από θηλακιακό υγρό βοός επιµηκυσµένη µορφή της ΜΚ στο 

αµινοτελικό άκρο, παρόµοια µε τη µορφή της HARP που αναφέρθηκε παραπάνω 

η οποία είναι µιτογόνος για τα λεία µυϊκά κύτταρα της αορτής βοός (Ohyama et 

al., 1992). Κατά έναν ενδιαφέρον τρόπο, η κωδικοποιούσα περιοχή για την 

πρωτεΐνη ΜΚ, οργανώνεται όπως ακριβώς και αυτή της HARP και τα αµινοξέα 

στα όρια µεταξύ των διαφόρων εξωνίων είναι συντηρηµένα (Εικόνα 1.3.4.1). 

 

 

 
Εικόνα 1.3.4.1. Απεικόνιση των γονιδίων της HARP και της Midkine στον άνθρωπο και το 
µυ. Παρατηρούµε ότι η οργάνωση  του αναγνωστικού πλαισίου των αντίστοιχων γονιδίων 
είναι παρόµοια µεταξύ των δύο οργανισµών (Milner et al., 1992). 

 

 

1.3.5. ∆οµή του γονιδίου της HARP 
 Το γονίδιο της HARP εντοπίζεται στον άνθρωπο στην περιοχή 7q33-34 

(Milner et al., 1992, Li et al., 1992) και στον ποντικό και τον αρουραίο στα 

χρωµοσώµατα 4 και 6 αντίστοιχα (Li et al., 1992, Hornum et al., 1996). Σε όλες τις 

περιπτώσεις αποτελείται από ένα µοναδικό αντίγραφο, µεγέθους 42 kb περίπου, 

που οργανώνεται σε πέντε εξώνια (Lai et al., 1992, Kretschmer et al., 1993, 
Milner et al., 1992). Το ανοιχτό αναγνωστικό πλαίσιο εντοπίζεται µέσα σε τέσσερα 

εξώνια, µε το σηµατοδοτικό πεπτίδιο και τα επτά πρώτα αµινοξέα της ώριµης 
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πρωτεΐνης να περιέχονται στο πρώτο εξώνιο. Μια 5’-UTR (5’-µη µεταφραζόµενη 

περιοχή), η οποία καλύπτει ένα ολόκληρο εξώνιο, έχει περιγραφεί από πολλούς 

ερευνητές (Lai et al., 1992, Kretschmer et al., 1993). Μια επιπλέον 5’-UTR έχει 

εντοπιστεί στον άνθρωπο και τον ποντικό (Sato et al., 1997) και φαίνεται να 

υπάρχει αναπτυξιακή ρύθµιση του γονιδίου µέσω δύο πιθανών υποκινητών. Η 

γονιδιωµατική ανάλυση είναι σε συµφωνία µε το µέγεθος των cDNAs που 

παράγονται µε κλωνοποίηση και µε την ύπαρξη µεταγράφου που περιλαµβάνει 

1650 νουκλεοτίδια.  

Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι πριν από το ανοιχτό αναγνωστικό 

πλαίσιο του γονιδίου βρίσκεται ενσωµατωµένο στο γονίδιο της HARP ένα στοιχείο 

που µοιάζει µε τον ανθρώπινο ενδογενή ρετροϊό (human endogenous retrovirous-

like element, HERV), το οποίο πλαισιώνεται από επαναλαµβανόµενες τελικές 

ακολουθίες 502 και 495 νουκλεοτιδίων. Λόγω της ειδικότητάς του να δεσµεύεται 

στο Glu-tRNA και του γεγονότος ότι είναι ενσωµατωµένο στο εσωτερικό του 

γονιδίου της HARP (ή PTN), το στοιχείο αυτό ονοµάστηκε HERV-E.PTN. 

Πρόσφατα, έχει δειχτεί ότι ένα στοιχείο Sp1 το οποίο εντοπίζεται στο HERV-

E.PTN είναι πολύ σηµαντικό για την έκφραση του γονιδίου σε καρκινικά κύτταρα 

χορίου ανθρώπου (Schulte et al., 2000). Η περιοχή του αντίστοιχου 

ψευδογονιδίου είναι οργανωµένη από το 5’ προς το 3’ σε ακολουθίες που 

µοιάζουν µε εκείνες των gag-, pol-, env-, pol-, env-. Με ανάλυση κατά Southern 

έγινε γνωστό ότι το HERV-E.PTN εκτός από τον άνθρωπο υπάρχει στο χιµπατζή 

και το γορίλα αλλά όχι στον πίθηκο rhezus, υποδηλώνοντας ότι η ενσωµάτωση 

του στο γονιδίωµα πραγµατοποιήθηκε µετά από τον αποχωρισµό των πιθήκων 

και των χιµπατζίδων, πριν από 25 περίπου εκατοµµύρια χρόνια (Schulte και 

Wellstein 1998).  

 Η ανάλυση του υποκινητή του γονιδίου στον άνθρωπο έδειξε ότι δεν 

υπάρχει η περιοχή ΤΑΤΑ, αλλά έχει εντοπιστεί η περιοχή CAAT σε µια απόσταση 

91 νουκλεοτιδίων πριν από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής (Kretschmer et al., 

1993, Li et al., 1992). Επιπλέον, στη ρυθµιστική περιοχή του γονιδίου υπάρχουν 

αλληλουχίες αναγνώρισης από µεταγραφικούς παράγοντες (MyoD, AP1, AP2, 

CBP, NFkB, CarG), καθώς και στοιχεία απόκρισης σε ορό και ρετινοϊκό οξύ. Η 3’-

UTR περιοχή περιέχει τρεις αλληλουχίες του µοτίβου ΑΤΤΤΑ, το οποίο εµπλέκεται 

στη σταθερότητα του mRNA και έχει εντοπιστεί στην 3’-UTR περιοχή αρκετών 
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ογκογονιδίων. H 5’-UTR περιοχή του ανθρώπινου γονιδίου είναι οµόλογη σε πολύ 

µεγάλο βαθµό µε το αντινοηµατικό (antisence) cDNA του hsp70 και η 3’-UTR µε 

το αντινοηµατικό cDNA της ριβοσωµατικής πρωτεϊνης LI7 (Lai et al., 1992).  

 
 

 
Εικόνα 1.3.5.1. Απεικόνιση της ρυθµιστικής περιοχής του γονιδίου της HARP. ∆ιακρίνεται 
η περιοχή CAAT καθώς και οι θέσεις αναγνώρισης από µεταγραφικούς παράγοντες 
(Papadimitriou et al., 2004). 
 

 
1.3.6. Ρύθµιση της έκφρασης του γονιδίου της HARP 

Όσον αφορά στη γονιδιακή ρύθµιση της HARP, λίγα είναι τα στοιχεία που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Εάν κύτταρα BALB/3C3T διεγερθούν µε FGF-2, τότε 

µειώνεται η έκφραση του mRNA της HARP (Menremies et al., 1992). Αντίθετα, αν 

σε κύτταρα ΝΙΗ 3Τ3 επιδράσει ο αυξητικός παράγοντας των αιµοπεταλίων (PD-

EGF) ή ο FGF-2, τότε αυξάνεται η έκφραση του mRNA της HARP (Li et al., 1992).  

Αντιφατικά είναι τα αποτελέσµατα όσον αφορά στη ρύθµιση της γονιδιακής 

έκφρασης της HARP από το ρετινοϊκό οξύ. Από πειράµατα σε κύτταρα Ρ9 και 

NT2/D1, τα οποία προέρχονται από τερατοκαρκίνωµα ποντικού και ανθρώπου 

αντίστοιχα, διατυπώθηκε η άποψη ότι το ρετινοϊκό οξύ επάγει την έκφραση της 

HARP (Kretschmer et al., 1991), κάτι όµως που δεν επιβεβαιώθηκε σε κύτταρα 

ΝΙΗ 3Τ3 (Li et al., 1992). Σε οστεοβλάστες, η έκφραση του γονιδίου της HARP 

µειώνεται από την βιταµίνη D3 (Tamura et al., 1994).  

Κατά την κύηση, η έκφραση της HARP αυξάνεται στο µυοµήτριο ενήλικα 

αρουραίου, ενώ έχει παρατηρηθεί και διαφορική έκφραση του mRNA του µορίου 

κατά τη διάρκεια του έµµηνου κύκλου (Milhiet et al., 1998). Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η HARP βρίσκεται υπό αυστηρό ορµονικό έλεγχο. Η 

θεωρία αυτή υποστηρίζεται και από το ότι εάν σε πειραµατόζωα που τους έχουν 

αφαιρεθεί οι ωοθήκες ενεθεί προγεστερόνη, αυξάνεται η έκφραση της HARP. Σε 

επιθηλιακά κύτταρα της κυτταρικής σειράς ΡΝΤ-1Α που προέρχονται από καρκίνο 
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του προστάτη, έχει βρεθεί ότι η HARP βρίσκεται υπό τον έλεγχο της 

διϋδροτεστοστερόνης, της τεστοστερόνης και των οιστρογόνων (Zhang et al., 

1995).  

Το πιο σηµαντικό στοιχείο όσον αφορά στη ρύθµιση του γονιδίου, είναι το 

ότι η HARP µπορεί να θεωρηθεί ως ένας νευρωνικός µετατραυµατικός δείκτης. Η 

έκφραση του µορίου αυξάνεται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα µετά από 

τραυµατισµό ή από ισχαιµική βλάβη του εγκεφάλου. Το µόριο εκφράζεται στον 

εγκέφαλο τραυµατισµένου αρουραίου πέντε ηµέρες µετά από τον τραυµατισµό και 

η έκφρασή του αυξάνεται στα αστροκύτταρα, κοντά στην πληγή και τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών που υπάρχουν στην περιοχή αυτή (Takeda 

et al., 1995). Τέλος, η HARP εκφράζεται στις γεροντικές πλάκες του συνδρόµου 

Alzheimer και του συνδρόµου Down (Wisniewski et al., 1996). Ειδικά για την 

περίπτωση της νόσου Alzheimer, σηµαντικό είναι το εύρηµα ότι η HARP µπορεί 

να δεσµεύεται στην appican, τη µορφή πρωτεογλυκάνης θειικής χονδροϊτίνης της 

πρόδροµης αµυλοειδούς πρωτεΐνης, που παράγεται από κύτταρα γλοιώµατος 

αρουραίου, αλλά όχι στη µορφή που παράγεται από κύτταρα νευροβλαστώµατος 

(Umehara et al., 2004). 

 

1.3.7. Έκφραση της HARP 
  Με πειράµατα in situ υβριδοποίησης, βρέθηκε ότι η HARP 

εκφράζεται µε συγκεκριµένο αναπτυξιακό πρότυπο σε πολλούς 

νευροεξωδερµικούς και µεσοδερµικούς ιστούς, αλλά όχι στο ενδόδερµα, το 

εξώδερµα και τους τροφοβλάστες (Vanderwinden et al., 1992). Αυτό το πρότυπο 

έκφρασης υποδηλώνει ότι η HARP λαµβάνει µέρος στη νευριδίωση, την κυτταρική 

µετανάστευση, τη δευτερογενή οργανογένεση και τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα 

στο µεσόδερµα και το επιθήλιο. Η HARP εκφράζεται (σε µικρότερα ποσά) και µετά 

από τη γέννηση, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει µια χρονική ρύθµιση της 

έκφρασης του µορίου (Wellstein et al., 1992). Η HARP εκφράζεται σε µεγάλα 

ποσά σε αρκετές περιπτώσεις καρκίνου και ίσως να παίζει κάποιο ρόλο στην 

αυτοκρινή ρύθµιση του καρκινικού όγκου. 
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1.3.7.1. Έκφραση στο νευρικό σύστηµα 
Η HARP εκφράζεται κυρίως κατά τη µετεµβρυϊκή περίοδο στον 

αναπτυσσόµενο φλοιό της παρεγκεφαλίδας του αρουραίου και παραµένει σε 

υψηλά επίπεδα στο ενήλικο άτοµο (Rauvala et al., 1994, Matsumoto et al., 1994, 

Bloch et al., 1992). Η έκφραση της πρωτεΐνης φαίνεται ότι έχει σχέση µε τη 

διαφοροποίηση του φλοιού της παρεγκεφαλίδας (Wewetzer et al., 1995) και η 

δράση της θα µπορούσε να δροµολογείται µέσω της δέσµευσής της σε µόρια στη 

µεµβράνη των νευρικών κυττάρων που έχουν σχέση µε την ηπαρίνη, αφού 

φαίνεται ότι υπάρχει παρόµοια κατανοµή τους κατά την ανάπτυξη. Στον ποντικό, 

το mRNA της HARP εκφράζεται σε πολύ µεγάλα ποσά στο νεοπάλαιο φλοιό και 

στο µεσεγκέφαλο (Mitsiadis et al., 1995) και µπορεί να εµπλέκεται σε 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των νευρικών κυττάρων και των κυττάρων της γλοίας 

κατά την ανάπτυξη του οργανισµού, καθώς και στον ώριµο εγκέφαλο. Πράγµατι, 

το mRNA εκφράζεται στη µετεµβρυϊκή περίοδο τόσο σε νευρώνες όσο και σε 

κύτταρα γλοίας (Wanaka et al., 1993). Στο ώριµο άτοµο, το µόριο εκφράζεται 

κυρίως στον ιππόκαµπο και σε νευρώνες του φλοιού (Vanderwinden et al., 1992, 

Wanaka et al., 1993). Τόσο η πρωτεΐνη όσο και το mRNA εκφράζονται στο 

περιφερειακό νευρικό σύστηµα και κυρίως στα γάγγλια της ραχιαίας ρίζας και σε 

νευρικές προεκτάσεις (Mitsiadis et al., 1995), υποδηλώνοντας ότι µπορεί να 

συµµετέχει στην οργάνωση των νευρικών ινών για την είσοδό τους στο νωτιαίο 

µυελό. Η δράση του µορίου πιθανότατα να οφείλεται σε καθοδήγηση των 

νευρικών κυττάρων µέσα από συγκεκριµένα µονοπάτια, τα οποία καθορίζονται 

από τη HARP που βρίσκεται δεσµευµένη στο εξωκυττάριο υλικό (Kinnunen et al., 

1999). 

Τέλος, η HARP εκφράζεται σε µακροφάγα, αστροκύτταρα και ενδοθηλιακά 

κύτταρα σε περιοχές αυξανόµενης αγγειογένεσης, µετά από τοπική ισχαιµία στην 

παρεγκεφαλίδα ενήλικα αρουραίου (Yeh et al., 1998). Ωστόσο, η σηµασία αυτής 

της ενεργοποίησης δεν είναι ακόµα γνωστή. Είναι σήµερα αποδεκτό ότι η 

έκφραση συγκεκριµένων γονιδίων µπορεί να διακρίνει τον κυτταρικό θάνατο από 

την επιβίωση των κυττάρων (States et al., 1996). Για παράδειγµα, η 

θερµοεπαγόµενη πρωτεΐνη 70 (heat shock protein 70, HSP70) εκφράζεται µόνο 

σε εκείνους τους νευρώνες που επιβιώνουν µετά από ισχαιµικό πλήγµα, αλλά όχι 

σε εκείνους που έχουν δεχτεί µη αναστρέψιµη βλάβη. Παρά την νευροτροφική 
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δράση της HARP, το γονίδιο δεν επάγεται στους νευρώνες στην περιοχή της 

βλάβης από την ισχαιµία, κάτι που σηµαίνει ότι δεν είναι ένα επαγόµενο από το 

stress γονίδιο, τουλάχιστον στην περιοχή του φλοιού της παρεγκεφαλίδας. 

Αντίθετα, το γονίδιο εκφράζεται έντονα και παρατηρείται µεγάλη νευρωνική 

δραστηριότητα µετά από χηµική προσβολή (Wanaka et al., 1993), κάτι που 

σηµαίνει ότι η δράση του µορίου ίσως να έγκειται στην επιλεκτική βιωσιµότητα των 

νευρώνων.  

 

1.3.7.2. Έκφραση σε αλληλεπιδράσεις επιθηλίου-µεσεγχύµατος.  

Κατά την εµβρυϊκή περίοδο, η HARP πιθανά συµµετέχει στις 

αλληλεπιδράσεις επιθηλίου-µεσεγχύµατος. Με χρήση πολυκλωνικών 

αντισωµάτων έναντι της HARP έγινε φανερό ότι κατά την ανάπτυξη του ποντικού, 

η έκφραση του µορίου σε όργανα όπου επιτελούνταν µορφογένεση συµβάδιζε µε 

τη διαφοροποίηση του επιθηλίου (Mitsiadis et al., 1995). Η HARP εντοπίστηκε 

στις βασικές µεµβράνες και την κυτταρική επιφάνεια επιθηλιακών κυττάρων των 

αναπτυσσόµενων οργάνων. Η HARP εντοπίζονταν µαζί µε την ΜΚ, τη συνδεκάνη-

1 και τους FGFs σε περιοχές του εµβρυϊκού µεσεγχύµατος όπου επιτελείται 

έντονος κυτταρικός πολλαπλασιασµός. Επίσης έγινε φανερό ότι ενώ ο FGF-2 

σχετίζονταν µε τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων, η HARP είχε σχέση µε την 

αναστολή του πολλαπλασιασµού και τη διαφοροποίηση των µυϊκών κυττάρων 

στις περιοχές αυτές (Mitsiadis et al., 1995). Τέλος, η HARP εκφράζεται σε 

µεσεγχυµατικά κύτταρα κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης του ήπατος και σε 

πολύ µεγάλο βαθµό σε ηπατικά κύτταρα ενήλικων επιµύων µετά από βλάβη του 

ιστού (Asahina et al., 2002). 

Η πρωτεΐνη εκφράζεται στο εξωκυττάριο υλικό κυτταρικών σειρών 

θηλαστικών, όπως η κυτταρική σειρά MDA-MB-231 (Fang et al., 1992). Έχει 

αποµονωθεί από τη µήτρα ενήλικου βοός και εντοπίζεται γενικά στο 

ουρογεννητικό σύστηµα (Ohyama et al., 1994). Κύτταρα τα οποία έχουν 

αποµονωθεί από το επιθήλιο ενδοµητρίου εκφράζουν το mRNA της HARP ενώ η 

πρωτεΐνη εντοπίζεται και στη µήτρα ενήλικα αρουραίου (Vanderwinden et al., 

1992). Στο αναπαραγωγικό σύστηµα του αρσενικού ατόµου, η HARP έχει 

συσχετιστεί µε τον καρκίνο του προστάτη in vivo (Vacherot et al., 1999) και 

εκφράζεται σε καλλιέργειες κυτταρικών σειρών που προέρχονται από το 



Εισαγωγή 

 28 

συγκεκριµένο είδος καρκίνου (Vacherot et al., 1995). Η πρωτεΐνη σχετίζεται µε το 

πεπτικό και το αναπνευστικό σύστηµα, τα αισθητήρια όργανα, τα µαλλιά, 

διεργασίες του προσώπου και τις καταβολές των άκρων (Mitsiadis et al., 1995).  

Στο αναπτυσσόµενο νευροµυϊκό σύστηµα του αρουραίου, η HARP 

βρίσκεται δεσµευµένη στην επιφάνεια των µυών στις καταβολές των άκρων 

(Szabat et al., 1996). Η HARP είναι υπεύθυνη για την αναστολή του 

πολλαπλασιασµού των µεσεγχυµατικών και επιθηλιακών κυττάρων στη 

συγκεκριµένη περιοχή και το πρότυπο κατανοµής της είναι αντίθετο µε εκείνο του 

FGF-2, ο οποίος επάγει τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων. Η δράση της HARP 

στη συγκεκριµένη περίπτωση αναστέλλεται εάν προστεθεί εξωγενώς ηπαρίνη, 

γεγονός που σηµαίνει πιθανότατα ότι το µόριο δεσµεύεται σε έναν υδατάνθρακα 

που έχει οµοιότητες µε την ηπαρίνη και ο οποίος είναι αναγκαίος για την επαγωγή 

του πολλαπλασιασµού. Η HARP βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής 

της την περίοδο που είναι κοντά στη γέννηση του ατόµου, κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται και οι συνάψεις. Την ίδια περίοδο εντοπίζεται και στους 

αναπτυσσόµενους µύες in vivo. Καθώς η HARP εντοπίζεται στην επιφάνεια των 

µυών και πριν από την άφιξη των αξόνων στην περιοχή όπου θα 

πραγµατοποιηθεί η σύναψη, είναι πιθανό η HARP να καθοδηγεί τους κώνους 

αύξησης προς την περιοχή αυτή και να συµβάλει στη δηµιουργία της σύναψης 

(Szabat et al., 1996). Η νευροµυϊκή σύναψη χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη 

συγκέντρωση πρωτεογλυκανών θειικής ηπαράνης που εντοπίζονται στο 

εξωκυτταρικό υλικό των σκελετικών µυών. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι ευνοεί τη 

συσσώρευση της HARP σ’ αυτές τις θέσεις,  αφού έχει µεγάλη συγγένεια προς τα 

µόρια αυτά. Επιπλέον, εντοπίζεται στις ίδιες περιοχές µε τα συσσωµατώµατα των 

υποδοχέων της ακετυλοχολίνης. Από σχετικά πειράµατα, φαίνεται ότι η HARP 

µπορεί να επάγει και τη συσσώρευση των υποδοχέων αυτών σε µυϊκά κύτταρα 

από Xenopus. Εάν τα κύτταρα αυτά καλλιεργηθούν µε αντισώµατα έναντι της 

HARP, τότε µειώνεται η συσσώρευση των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης στα 

σηµεία δηµιουργίας συνάψεων (Peng et al., 1995). 

 

1.3.7.3. Έκφραση στο γεννητικό σύστηµα  

Στο γεννητικό σύστηµα, τόσο η ΜΚ όσο και η HARP εντοπίζονται στο θηλακιακό 

υγρό βοός και επάγουν τον πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών κυττάρων από 
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αορτή βοός (Kretschmer et al., 1991). Από τη στιγµή που πολλές είναι οι 

πρωτεΐνες οι οποίες δρουν κατά τον έµµηνο κύκλο, είναι δυνατόν η HARP να είναι 

µια από αυτές. Η HARP ανιχνεύεται σε πολύ µεγάλες συγκεντρώσεις κατά την 

έναρξη του κύκλου και το δίοιστρο, ενώ επάγεται από την προγεστερόνη η οποία 

είναι και η πιο σηµαντική στερεοειδής ορµόνη κατά την εγκυµοσύνη (Milhiet et al., 

1998). H HARP εκφράζεται επίσης στους όρχεις και πιο ειδικά στις περιπτώσεις 

του συνδρόµου Peyronie (Magee et al.,  2002). 

 

1.3.8. Βιολογική δράση της HARP 
Μετά την πρώτη αναφορά για την αποµόνωση και το χαρακτηρισµό του 

µορίου, πολλές είναι οι εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί σχετικά µε τη βιολογική 

δράση του. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ακόµα και σήµερα αποκαλύπτεται η συµµετοχή 

της HARP σε νέα συστήµατα, δικαιολογώντας σε πολύ µεγάλο βαθµό την 

ονοµασία του µορίου και ως πλειοτροπίνη (pleiotrophin). 

1.3.8.1. ∆ράση στο νευρικό σύστηµα και τη νευρογένεση 

Η HARP αρχικά αποµονώθηκε ως ένας παράγοντας ο οποίος είναι ικανός 

να επάγει την προέκταση νευριτών από νευρικά κύτταρα (Rauvala 1989). Από 

επόµενες µελέτες έγινε φανερό ότι η HARP µπορεί να έχει τέτοια δράση σε 

συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 40 έως 200 ng ανά 0.2 cm2 και µόνο όταν 

είναι καθηλωµένη στον πυθµένα των µικροκυψελίδων καλλιέργειας. Επιπλέον, 

περαιτέρω µελέτες έδειξαν ότι η HARP µπορεί να επάγει την προέκταση των 

νευριτών µόνο σε νευρώνες που προέρχονται από την 17η έως την 19η ηµέρα του 

εµβρύου, ενώ δεν είχε τέτοια δράση σε νευρώνες εµβρύων µεταξύ της 20ης και της 

21ης ηµέρας του εµβρύου, ή σε κύτταρα PC12 (Raulo et al., 1992).  

Στον εγκέφαλο του αρουραίου, η έκφραση της πρωτεΐνης και του mRNA 

της HARP είναι σε χαµηλά επίπεδα κατά το εµβρυϊκό στάδιο και αυξάνεται σε 

πολύ υψηλά επίπεδα αµέσως µετά από τη γέννηση (περίοδος η οποία 

χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη επέκταση των αξόνων και των δενδριτών), ενώ 

κατόπιν τα επίπεδα αυτά µειώνονται κατά την ωρίµανση του ατόµου. Από τα 

αποτελέσµατα αυτά προκύπτει ότι η HARP παίζει σηµαντικό ρόλο στα γεγονότα 

που λαµβάνουν χώρα κατά τη διαφοροποίηση και την οργάνωση του εγκεφάλου 

(Rauvala et al., 1994). Η υπόθεση αυτή  υποστηρίζεται και από πιο πρόσφατες 

µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες η HARP είναι υπεύθυνη για την αναστολή του 
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πολλαπλασιασµού των πολυδύναµων κυττάρων του µετωπιαίου φλοιού και την 

επαγωγή της διαφοροποίησής τους, αντισταθµίζοντας ταυτόχρονα και τη δράση 

του FGF-2 στα κύτταρα αυτά (Hienola et al., 2004). 

Η HARP φαίνεται να διαδραµατίζει όντως πολύ σηµαντικό ρόλο κατά τη 

διαδικασία της ανάπτυξης του νευρικού συστήµατος και της µνήµης, καθώς 

ρυθµίζει το κατώφλιο επίπεδο της µακροχρόνιας ρύθµισης των νευρώνων της C1 

περιοχής του ιππόκαµπου. Μύες οι οποίοι δε φέρουν το γονίδιο για τη HARP 

(Harp-/-) έχουν σε σηµαντικό βαθµό µικρότερα επίπεδα της µακροχρόνιας 

ρύθµισης, γεγονός το οποίο µπορεί να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα µε τη 

χορήγηση εξωγενούς HARP (Amet et al., 2001). 

 Η ΜΚ και η HARP διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο κατά τη 

µορφογένεση των κυττάρων Purkinje στην αναπτυσσόµενη παρεγκεφαλίδα 

(Tanaka et al., 2003). Μεγάλα ποσοστά έκφρασης των δύο πρωτεϊνών 

εµφανίζονται στις πλάκες άνοιας σε ασθενείς µε νόσο Alzheimer (Yasuhara et al., 

1993) ή µε σύνδροµο Down (Wisniewski et al., 1996). Επιπλέον, η HARP φαίνεται 

να αναστέλλει τον εκφυλισµό των ντοπαµινεργικών νευρώνων σε ασθενείς µε 

νόσο του Parkinson (Hida et al., 2003). Στις διαδικασίες αυτές φαίνεται ότι η 

δράση των µορίων συνδέεται µε τον υποδοχέα που σχετίζεται µε τις 

λιποπρωτεϊνες µικρής πυκνότητας (low density lipoprotein receptor-related 

protein, LRP) (Muramatsu 2002). 

Τόσο η ΜΚ όσο και η HARP εµπλέκονται στην ανάπτυξη της νευροµυικής 

σύναψης. Και οι δύο πρωτεϊνες επάγουν τη συσσώρευση των υποδοχέων της 

ακετυλοχολίνης στον Xenopus και εντοπίζονται στην περιοχή ανάµεσα στους 

σωµίτες, όπου παρατηρείται η σύνδεση (Peng et al., 1995, Zhou et al., 1997).  H 

MK εντοπίζεται στους νευρίτες της νωτιαίας χορδής, ενώ η HARP στους µύες. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι και τα δύο µόρια δεσµεύονται στην αγγρίνη (aggrin), η 

οποία είναι µια πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης που διαδραµατίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο κατά την ανάπτυξη της νευροµυικής σύναψης. Μάλιστα, η 

εξωγενής προσθήκη της προτεογλυκάνης αυτής επαρκεί για να τροποποιηθεί το 

πρότυπο της συσσώρευσης των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης που 

δηµιουργείται από τη ΜΚ και τη HARP. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι δύο 

αυτοί αυξητικοί παράγοντες συµµετέχουν µε συµπληρωµατικό τρόπο στη 

µεταγωγή σήµατος κατά την ανάπτυξη της νευροµυικής σύναψης. 
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1.3.8.2. ∆ράση κατά την ανάπτυξη επιθηλιακών-µεσεγχυµατικών δοµών 

 Κατά την εµβρυογένεση, η HARP (αλλά και η ΜΚ) εκφράζεται σε περιοχές 

που πραγµατοποιείται αλληλεπίδραση επιθηλίου-µεσεγχύµατος (Mitsiadis et al., 

1995, Kadomatsu et al., 1990). Τα δόντια, οι πνεύµονες και τα νεφρά αποτελούν 

τυπικά παραδείγµατα (Muramatsu 2004). Ειδικότερα η HARP φαίνεται ότι 

εµπλέκεται στην οστεογένεση που επάγεται από τη µορφογενετική πρωτεϊνη των 

οστών (bone morphogenic protein, BMP), της οποίας τη δράση ρυθµίζει (Sato et 

al., 2002). Η HARP εκφράζεται έντονα στο µεσεγχυµατικό ιστό που περιβάλλει την 

ουροδόχο κύστη, ενώ παίζει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία διακλαδώσεων από 

τον αναπτυσσόµενο ιστό σε in vitro σύστηµα (Sakurai et al., 2001, Sakurai 2003). 

Επιπλέον, η HARP επάγει τη χονδρογένεση στα αναπτυσσόµενα άκρα της 

όρνιθας (Dreyfus et al., 1998), ενώ µπορεί να επάγει τη µετανάστευση 

οστεοβλαστών (Imai et al., 1998). 

 Φαίνεται ότι η HARP µπορεί να επηρεάζει τη  λειτουργία του αγγειακού 

συστήµατος γενικότερα, καθώς αποτελεί ρυθµιστή του συστήµατος ρενίνης-

αγγειοτενσίνης. Σε αορτή από µύες που έχει εξαληφθεί το γονίδιο της HARP 

παρατηρούνται πολύ µικρότερα ποσοστά του mRNA του ενζύµου µετατροπής της 

αγγειοτενσίνης (angiotensin converting enzyme, ACE). Αντίθετα, παρατηρείται 

πολύ µεγάλη αύξηση στα ώριµα µετάγραφα των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ 

τύπου 1 και τύπου 2. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ιδιαίτερης σηµασίας καθώς το 

σύστηµα ρενίνης-αγγειοτενσίνης εµπλέκεται σε πολλές φυσιολογικές διαδικασίες, 

µεταξύ των οποίων και η αγγειογένεση (Herrandon et al., 2004).  

 Τέλος, η HARP φαίνεται ότι εµπλέκεται στη διαδικασία της 

σπερµατογένεσης. Όταν εµβρυονικά κύτταρα µυών διαµολυνθούν µε ανενεργές 

µορφές του µορίου, οι χιµαιρικοί µύες που δηµιουργούνται είναι στείροι. 

Επιπλέον, οι όρχεις τους είναι ατροφικοί και τα σπερµατοζωάρια παρουσιάζουν 

µεγάλο ποσοστό απόπτωσης σε όλα τα στάδια της διαφοροποίησής τους. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η καταστολή της HARP µπορεί πιθανότατα να 

οδηγήσει σε στειρότητα (Zhang et al., 1999). 

 

1.3.8.3. Γενικότερη δράση στον πολλαπλασιασµό των κυττάρων 

Μέχρι και σήµερα η µιτογόνος δράση του µορίου είναι ένα αµφιλεγόµενο 

θέµα, αφού υπάρχουν αντικρουόµενες αναφορές, ανάλογα µε το είδος της HARP 
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που χρησιµοποιείται και το είδος των κυττάρων που µελετώνται. Η HARP 

αποµονώθηκε αρχικά ως ένα µόριο το οποίο επάγει την προέκταση νευριτών από 

νευρικά κύτταρα (Rauvala 1989), αργότερα όµως αρκετοί ήταν οι επιστήµονες οι 

οποίοι ανέφεραν και µιτογόνο δράση του µορίου, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

1.3.8.3.1. 

Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές αµφισβήτησαν την επαγωγή του 

πολλαπλασιασµού των κυττάρων από τη HARP, υποθέτοντας ότι η συγκεκριµένη 

δράση της θα µπορούσε να οφείλεται στην επιµόλυνση της HARP µε FGFs ή 

άλλους σχετικούς παράγοντες κατά τη διαδικασία της αποµόνωσης (Hampton et 

al., 1992, Raulo et al., 1992). Παρόλα αυτά, αποδείκτηκε ότι αντισώµατα έναντι 

του FGF-2 δεν ήταν ικανά να αναστείλουν τη µιτογόνο δράση της HARP σε 

κύτταρα BEL, αποδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό ότι οι δύο αυτοί αυξητικοί 

παράγοντες έχουν ανεξάρτητη δράση (Souttou et al., 1997).  

Προκειµένου να διευκρινιστεί η πιθανή µιτογόνος δράση του µορίου, 

πραγµατοποιήθηκαν µελέτες µε τη χρήση ανασυνδυασµένων µορίων HARP που 

παράγονται σε ευκαρυωτικά (Laaroubi et al., 1994, Raulo et al., 1992) ή σε 

προκαρυωτικά (Takamatsu et al., 1992, Seddon et al., 1995) συστήµατα 

έκφρασης. Από τις έρευνες αυτές φάνηκε ότι µόνο η HARP που προέρχεται από 

ευκαρυωτικά συστήµατα έκφρασης -και ιδιαίτερα θηλαστικών- επάγει τον 

πολλαπλασιασµό διάφορων ειδών κυττάρων. Ωστόσο, η ερευνητική µας οµάδα 

έχει δείξει ότι η HARP που παράγεται σε προκαρυωτικό σύστηµα έκφρασης είναι 

δυνατό να επηρεάσει το πολλαπλασιασµό, το χηµειοτακτισµό αλλά και την 

κυτταρική διαφοροποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων (Papadimitriou et al., 2000, 

Papadimitriou et al., 2001, Polykratis et al., 2004). Πολύ πρόσφατα αποτελέσµατα 

µας υποστηρίζουν την άποψη ότι η διαφορετική απόκριση στη HARP σε διάφορα 

συστήµατα να οφείλεται στη διαφορετική δράση ξεχωριστών περιοχών του 

µορίου, οι οποίες µπορούν να προκύψουν από την επιλεκτική του πρωτεόλυση 

(Polykratis et al., 2004). Γενικά, σήµερα είναι αποδεκτό ότι υπάρχουν διάφορες 

µορφές του µορίου που είναι δυνατόν να ασκούν και ποικιλία δράσεων (Zhang et 

al., 1995, Szabat et al., 1996, Souttou et al., 1997, Polykratis et al., 2004).  
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Πίνακας 1.3.8.3.1. Επίδραση της HARP στον πολλαπλασιασµό διαφορετικών τύπων 
κυττάρων. Όπως γίνεται αντιληπτό, η HARP έχει διαφορική επίδραση ανάλογα µε τα  
κύτταρα που χρησιµοποιούνται. 

 Είδος 
κυττάρων 

Προέλευση 
κυττάρων 

Τρέχουσα 
ονοµασία 

Απόκριση Παραποµπή 

Ενδοθηλιακά Αορτή βοός 
 

Τριχοειδή 
εγκεφάλου βοός 

 
Οµφάλιος λώρος 

ανθρώπου 

ABAE 
 

BBC 
 
 

HUVEC 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

Courty et al., 
1991 

 
Courty et al., 

1991 
Papadimitriou et 

al., 2000 
 

Souttou et al., 
2001 

Papadimitriou et 
al., 2000 

Επιθηλιακά Κερατοειδής βοός 
 

Ανθρώπινος 
προστάτης 

 
 

Καρκίνος 
προστάτη 
ανθρώπου 

 
Καρκίνος 
προστάτη 
ανθρώπου 

 
Καρκίνος 

επινεφριδίων 
ανθρώπου 

 
Καρκίνος µαστού 

ανθρώπου 
 

Επιδερµικό 
καρκίνωµα 
ανθρώπου 

BEL 
 
 

PNT-1A 
 
 
 

LNCaP 
 
 
 

DU-145 
 
 
 

SW-13 
 
 
 

MCF-7 
 
 

A-413 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

Fang et al., 1992 
 
 

Vacherot et al., 
1999 

 
 

Vacherot et al., 
1999 

 
 

Vacherot et al., 
1999 

 
 

Takamatsu et al., 
1992 

 
 
 

Fang et al., 1992 
 
 

Fang et al., 1992 

Ινοβλάστες Νεφρά αρουραίου 
 

Πνεύµονας 
hamster 

 
Έµβρυο ελβετικού 

µυός 

NRK 
 

CCL39 
 

NIH 3T3 

+ 
 
- 
 

+ 

Takamatsu et al., 
1992 

 
Fang et al., 1992 

 
Milner et al., 

1989 
Λεία µυϊκά Αορτή βοός BA-SMC + 

 
Fabri et al., 1992 

Χονδροκύτταρα Μετακαρπική 
άρθρωση βοοός 

 - Tapp et al., 1999 

Αδιαφοροποίητα 
νευρικά 

Φλοιός µυός  - Hienola et al., 
2004 

Ηπατικά Επίµυς  + Sato et al., 1999 
Καρκινικά από 
πάγκρεας 

Άνθρωπος Colo357 - Weber et al., 
2000 

Μονοπύρηνα 
αίµατος 

Άνθρωπος  + Achour et al., 
2001 
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1.3.9. HARP και  αγγειογένεση 
Η έκφραση της HARP σε διάφορους ιστούς συµπίπτει µε το ρόλο της στην 

αγγειογένεση. Πράγµατι, τόσο η πρωτεΐνη όσο και το mRNA εντοπίζονται σε 

ενδοθηλιακά κύτταρα από µαστικό αδένα ανθρώπου (Ledoux et al., 1997), 

ενδοµήτριο αρουραίου (Milhiet et al., 1998) και ανθρώπινο προστάτη (Vacherot et 

al., 1999). Μέχρι σήµερα πολλές είναι οι αναφορές που εµπλέκουν τη HARP στον 

πολλαπλασιασµό (Bohlen et al., 1988, Courty et al., 1991, Papadimitriou et al., 

2000, Souttou et al., 2001), το χηµειοτακτισµό (Papadimitriou et al., 2000, Souttou 

et al., 2001) και τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων (Papadimitriou et 

al., 2000, Souttou et al., 2001). Η HARP η οποία αποµονώθηκε από τον εγκέφαλο 

ενήλικου βοός, ήταν η πρώτη η οποία χαρακτηρίστηκε ως µόριο το οποίο µπορεί 

να επάγει τον πολλαπλασιασµό ενδοθηλιακών κυττάρων in vivo (Courty et al., 

1991, Bohlen et al., 1988). Επιπλέον, η ανασυνδυασµένη HARP που παράγεται 

από κύτταρα ΝΙΗ 3Τ3 έχει επίσης µιτογόνο δράση. Στο in vitro σύστηµα 

κολλαγόνου (Montesano 1986), τόσο η HARP όσο και ο FGF-2 επάγουν το 

σχηµατισµό τυπικών αυλών από ενδοθηλιακά κύτταρα (Laaroubi et al., 1994). Σε 

κύτταρα µελανώµατος τα οποία παράγουν σε πολύ µεγάλα ποσά HARP, η 

αναστολή του παράγοντα δεν έχει κανένα σηµαντικό αποτέλεσµα στην κυτταρική 

αύξηση. Αντίθετα, σε αθυµικά ποντίκια που φέρουν κύτταρα µελανώµατος στα 

οποία έχει ανασταλεί η έκφραση του mRNA της HARP, καταστέλλεται σε µεγάλο 

βαθµό η αύξηση των όγκων και η αγγειογένεση. Επίσης, η µεταστατική ικανότητα 

των καρκινικών κυττάρων µειώνεται, ενώ παρατηρούνται και αυξηµένα επίπεδα 

απόπτωσης (Czubayko et al., 1996). Κύτταρα MCF-7 από καρκίνωµα του µαστού 

τα οποία υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη, είναι ικανά να προκαλέσουν αύξηση των 

όγκων, πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων και αύξηση της 

πυκνότητας των αγγείων (Choudhouri et al., 1997).  

Ο αγγειογενετικός ρόλος της HARP µπορεί να σχετίζεται µε την 

παθογένεση του ενδοµητρίου, µια ήπια γυναικολογική διαταραχή (Chung et al., 

2002). Επιπλέον, η HARP εντοπίζεται σε ενήλικα άτοµα σε καταστάσεις 

φλεγµονής, όπως κατά τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα (Pufe et al., 2003) όπου µπορεί 

να δρα ως παρακρινής αγγειογενετικός παράγοντας. Τα επίπεδα της πρωτεϊνης 

HARP είναι ιδιαίτερα αυξηµένα στο υγρό των αρθρώσεων ασθενών µε 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα και λιγότερο σε ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα (Jager et al., 
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1997). Σηµαντική είναι η παρατήρηση ότι στα πρώτα στάδια της οστεοαρθρίτιδας, 

τα επίπεδα της HARP είναι αυξηµένα σε σχέση µε τα επόµενα στάδια (Pufe et al., 

2003). 

 

1.3.10. HARP και καρκίνος 
Το ότι η HARP µπορεί να δράσει ως ογκογόνος και αγγειογενετικός 

παράγοντας στηρίζεται σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. Για παράδειγµα,  εάν 

σε αθυµικά ποντίκια ενεθούν κύτταρα ΝΙΗ 3Τ3 µετασχηµατισµένα µε το cDNA της 

HARP, αυξάνεται τόσο το µέγεθος των όγκων που σχηµατίζονται όσο και η 

αγγείωσή τους (Chauhan et al., 1993, Zhang et al., 1997, Yeh et al., 1998). 

Επίσης, εάν σε κύτταρα Colo357, τα οποία προέρχονται από καρκίνο του 

παγκρέατος (η HARP εκφράζεται σε µεγάλα ποσά στον συγκεκριµένο τύπο 

καρκίνου αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις όγκων του γαστρεντερικού 

συστήµατος), κατασταλεί η έκφραση της HARP µε χρησιµοποίηση αντίστοιχων 

ριβοζύµων, τότε µειώνεται αισθητά ο ρυθµός πολλαπλασιασµού των κυττάρων 

αυτών, η ικανότητά τους να σχηµατίζουν αποικίες σε πήκτωµα αγαρ καθώς και το 

µέγεθος των όγκων που δηµιουργούν σε αθυµικά ποντίκια in vivo (Weber et al., 

2000).  

Η ιστοειδική έκφραση της HARP στους ενήλικες είναι µια συνθήκη που 

µπορεί να οδηγήσει στην καθιέρωση του µορίου ως διαγνωστικού µάρτυρα, αλλά 

και πιθανού στόχου κατά τη θεραπεία διαφόρων µορφών καρκίνου. Σε µύες, το 

ποσό της HARP που ανιχνεύεται στον ορό ποντικών αυξάνεται ανάλογα µε το 

µέγεθος του καρκινικού όγκου. Επιπλέον, όσον αφορά σε όγκους ανθρώπων, 

παρατηρούνται αυξηµένα επίπεδα της HARP σε ασθενείς µε καρκίνο του 

παγκρέατος, του προστάτη και του ορθού αλλά όχι σε ασθενείς µε καρκίνο του 

στοµάχου. Στην τελευταία περίπτωση σηµαντικό είναι το ποσοστό των όγκων 

(περίπου 35%) που δεν παρατηρείται εντοπισµός της πρωτεΐνης σε τοµές 

παραφίνης, ενώ στην περίπτωση του προστάτη και του παγκρέατος το ποσοστό 

αυτό είναι πολύ µικρότερο (17%), κάτι που πιθανότατα να εξηγεί και το 

παραπάνω αποτέλεσµα. Είναι επίσης µεγάλης κλινικής σηµασίας το γεγονός ότι 

τα επίπεδα της HARP στον ορό των ασθενών αυτών µειώνονται µετά από επιτυχή 

αφαίρεση του όγκου (Souttou et al., 1998). Αυξηµένα επίπεδα της πρωτεϊνης 

ανιχνεύονται επίσης στον ορό ασθενών µε χρόνια παγκρεατίτιδα, µια ασθένεια 
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που συχνά αποτελεί πρόδροµο του καρκίνου του παγκρέατος (Klomp et al., 

2002). 

Η HARP αποµονώθηκε σε πολύ µεγάλα ποσά από το θρεπτικό υλικό 

κυττάρων MDA-MB-231  που προέρχονται από καρκίνο του µαστού και 

συσχετίστηκε µε το συγκεκριµένο είδος καρκίνου (Wellstein et al., 1992). Η 

υπόθεση αυτή υποστηρίζεται και από το ότι in vivo το γονίδιο εκφράζεται στις 

περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύµονα (Fang et al., 1992) και όχι στο 

φυσιολογικό ιστό.  

Πιο φανερή είναι η συσχέτιση της HARP µε τον καρκίνο του προστάτη. Το 

µόριο ρυθµίζεται από ανδρογόνα (Vacherot et al., 1992). Το mRNA της HARP 

εντοπίζεται στο ινοµυϊκό στρώµα τόσο σε υγιείς ιστούς, όσο και σε ιστούς µε 

υπερπλασία ή µε καρκίνο του προστάτη. Το mRNA της HARP δεν εντοπίζεται στα 

επιθηλιακά κύτταρα. Είναι όµως ενδιαφέρον το ότι ενώ η πρωτεΐνη δεν εντοπίζεται 

στα επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη υπό φυσιολογικές συνθήκες, εντοπίζεται 

στην περίπτωση που ο ιστός προέρχεται από τον αντίστοιχο καρκίνο. Το γεγονός 

αυτό σηµαίνει ότι η HARP είναι δυνατό να δρα µε παρακρινή τρόπο, να εκκρίνεται 

δηλαδή από τα µεσεγχυµατικά κύτταρα του στρώµατος και να ασκεί τη δράση της 

στα επιθηλιακά κύτταρα.  

Ο πιθανός ρόλος της HARP στον καρκίνο εκφράστηκε µετά από την 

αποµόνωση του αυξητικού παράγοντα από το θρεπτικό µέσο της καρκινικής 

σειράς MDA-MB-231 (Lupu et al., 1992). Από τότε η HARP ανιχνεύτηκε σε πολλές 

καρκινικές σειρές. Τα µεγαλύτερα επίπεδα έκφρασης παρατηρήθηκαν σε 

καρκινικές σειρές από νευροβλάστωµα (Nakagawara et al., 1995), αστροκύτωµα 

(Huang et al., 2000), γλοιβλάστωµα (Mentlein και Held-Feindt 2002) µελάνωµα 

(Schulte και Wellstein 1997) και µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (small cell 

lung cancer, SCLC) (Jager et al., 1997). Είναι αξιοσηµείωτο ότι η HARP 

εκφράζεται πιο συχνά σε κύτταρα από µικροκυτταρικό παρά από µη 

µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (non-small cell lung cancer, NSCLC), 

γεγονός το οποίο µπορεί να οδηγήσει στη χρησιµοποίηση του µορίου ως 

διαγνωστικού µάρτυρα για τη διάκριση των δύο αυτών τύπων καρκίνου. 
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Πίνακας 1.3.10.1.  Εντοπισµός του µηνύµατος της HARP σε καρκινικά κύτταρα και ιστούς 
(Papadimitriou et al., 2004). 

Προέλευση Εντοπισµός HARP mRNA Βιβλιογραφική αναφορά 

Καρκινικές σειρές 
Καρκίνος µαστού T47Dco, MDA-MB-231, 

MDA-MB-361, Hs-578T 
Fang et al., 1992 

Καρκίνος προστάτη LNCaP, PC-3, DU-145  Fang et al., 1992 
Μελάνωµα WM 852, WM 239A, 1205 Lu Fang et al., 1992 

Souttou et al., 1998 
Γλοίωµα A172, U112, U118, U138, U343, 

U373 
Mentlein et al., 2002 

Γλοιογλάστωµα C6, U87MG Powers et al., 2002 
Μικροκυτταρικός 
καρκίνος του πνεύµονα 

NCI-H526, NCI-H510, SCLC-16H,
SCLC-22H, DMS-79, NCI-H69, 
NCI-H187, NCI-H146 

Jager et al., 1997 

Αδενοκαρκίνωµα 
παγκρέατος 

A816-4, BXPC-3, Panc-Tul, SW- 
850, Panc89, Colo 357 

Weber et al., 2000 

Νευροβλάστωµα SK-N-SH, IMR-32  Barthlen et al., 2003 
Καρκίνωµα ωοθηκών  A1827, PA-1  Fang et al., 1992 
Λευχαιµία HL-60  Fang et al., 1992 
Καρκίνος στοµάχου HGT-1, KATO III  Fang et al., 1992 
Καρκινικοί ιστοί 
Πρωτογενής καρκίνος 
στήθους 

 Fang et al., 1992 

Καρκίνος παγκρέατος   Souttou et al.,1998 
Καρκίνος προστάτη  Vacherot et al., 1999 
∆ιάχυτο αστροκύτωµα  WHO grade II  Huang et al., 2000 
Συµπαγή γλοιώµατα  WHO grade III,IV  Mentlein et al., 2002 
Νευροβλάστωµα Stage I, II, IV-S  Nakagawara et al., 1995 
Μελάνωµα  Souttou et al., 1998 

 
 
1.3.11. Περιοχές του µορίου της HARP µε βιολογική δράση 
 Ο εντοπισµός των περιοχών της HARP που είναι υπεύθυνες για τη 

βιολογική δράση του, ειδικά όσον αφορά στην αγγειογένεση, θεωρείται πολύ 

σηµαντικός. Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι διαφορετικές 

περιοχές του µορίου µπορεί να έχουν ακόµα και αντίθετες δράσεις. Τα δύο 

πλούσια σε λυσίνη άκρα έχει αναφερθεί ότι µπορούν να επάγουν την 

αγγειογένεση τόσο in vitro όσο και in vivo (Papadimitriou et al, 2000 και 2001). 

Επιπλέον, το τµήµα που περιλαµβάνει τα τελευταία 25 αµινοξέα του 

καρβοξυτελικού άκρου του µορίου θεωρείται πολύ σηµαντικό για τη δράση της 

HARP στην αγγειογένεση (Bernard-Pierrot et al., 2001) και για τη δέσµευση της 

HARP στην κινάση του αναπλαστικού λεµφώµατος (anaplastic lymphoma kinase, 

ALK) (Bernard-Pierrot et al., 2002). Το τµήµα της HARP που περιλαµβάνει τα 

τελευταία 43 αµινοξέα της HARP µπορεί να επάγει τον ενεργοποιητή του 
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πλασµινογόνου και να µειώνει τα επίπεδα του αντίστοιχου αναστολέα σε 

ενδοθηλιακά κύτταρα που προέρχονται από αορτή βοός (Kojima et al., 1995). Το 

τµήµα που περιλαµβάνει τα αµινοξέα 65-136 θεωρείται επίσης σηµαντικό για την 

αγγειογενετική δράση της HARP (Zhang et al., 1999). 

Μελέτες έδειξαν ότι ενεργές µορφές της HARP είναι δυνατό να προκύψουν 

µετά από πρωτεολυτική πέψη του µορίου από διάφορα ένζυµα. Η HARΡ αποτελεί  

υπόστρωµα για την τρυψίνη και τη χυµοτρυψίνη (Delbe et al., 1995). Επίσης, η 

ερευνητική µας οµάδα έχει δείξει ότι η πλασµίνη µπορεί να αποικοδοµήσει το 

µόριο της HARP και να δηµιουργήσει πέντε διαφορετικά πεπτίδια που 

επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο την αγγειογένεση in vivo και in vitro (Polykratis 

et al., 2004). Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι µορφές της HARP που 

προκύπτουν µετά από πρωτεόλυση εντοπίζονται στο θρεπτικό µέσο από 

ενδοθηλιακά κύτταρα ή καρκινικές σειρές (Bowlen et al., 1991, Papadimitriou et 

al., 2000, 2004). 

 Πρόσφατα έχει δειχτεί ότι η HARP είναι δυνατό να επηρεάσει τη δράση του 

VEGF165 (Polykratis et al., 2004, Heroult et al., 2004). Η επίδραση της HARP στο 

VEGF165 φαίνεται να πραγµατοποιείται µέσω άµεσης αλληλεπίδρασης των δύο 

µορίων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της δράσης του VEGF165. Η 

αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται µέσω των δύο TSR περιοχών της HARP που 

εντοπίζονται στις β-πτυχές του µορίου της HARP (Heroult et al., 2004). Όπως έχει 

δειχτεί, για την αναστολή της δράσης του VEGF165 είναι απαραίτητες και οι δύο β-

πτυχές του µορίου της HARP (Polykratis et al., 2004, Heroult et al., 2004). 

 

1.3.12. Συγγένεια της HARP µε µόρια-υποδοχείς και µεταγωγή 

σήµατος 
1.3.12.1.Συγγένεια µε την ηπαρίνη και γλυκοζαµινογλυκάνες 
  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η HARP έχει ισχυρή συγγένεια µε την ηπαρίνη. 

Η ιδιότητα της αυτή έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα για την αποµόνωση και τον 

καθαρισµό του µορίου από το θρεπτικό µέσο διαφόρων ειδών κυττάρων 

(Papadimitriou et al., 2000), αλλά και την ανίχνευσή του σε βιολογικής σηµασίας 

υγρά (Soulie et al., 2002, Bernard-Pierrot et al., 2004), χρησιµοποιώντας 

χρωµατογραφία συγγένειας µε την ηπαρίνη. Με παρόµοιες τεχνικές έγινε φανερό 

ότι µια περιοχή 10 µονοσακχαριτών είναι απαραίτητη στο µόριο της ηπαρίνης 
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προκειµένου αυτό να αλληλεπιδράσει µε τη HARP (Kinnunen et al., 1996). Η 

σύνδεση µε την ηπαρίνη είναι πιο ισχυρή όταν η HARP είναι ακινητοποιηµένη 

πάνω σε ένα υπόστρωµα. Στην περίπτωση αυτή, τη µεγαλύτερη ικανότητα 

δέσµευσης είχαν οι ολιγοσακχαρίτες ηπαρίνης που είχαν ένα µέσο αριθµό 

πολυµερισµού 14 σακχάρων (Fath et al., 1999). Η ικανότητα της HARP να 

δεσµεύεται στην ηπαρίνη έχει χρησιµοποιηθεί πρόσφατα και για την καλύτερη 

στόχευση του FGF-1 σε ενδοθηλιακά κύτταρα, µε τη χρησιµοποίηση χιµαιρικών 

µορίων HARP/FGF-1 (Xue et al., 2001).  Οι περιοχές στο µόριο της HARP 

µέσω των οποίων πραγµατοποιείται η σύνδεση µε την ηπαρίνη δεν είναι 

χαρακτηρισµένες σε ικανοποιητικό βαθµό. Αρκετά νωρίς στη διεθνή βιβλιογραφία 

διατυπώθηκε η άποψη ότι τα δύο πλούσια σε βασικά αµινοξέα άκρα του µορίου 

είναι υπεύθυνα για αυτήν την ιδιότητα (Kuo et al., 1990). Ωστόσο, αργότερα 

διατυπώθηκε η άποψη ότι η δέσµευση στην ηπαρίνη πραγµατοποιείται µέσω των 

δύο κεντρικών περιοχών του µορίου της HARP (Hampton et al., 1992). Επιπλέον 

µελέτες αποκάλυψαν ότι η HARP υπόκειται σε αλλαγές στη διαµόρφωσή της µετά 

από δέσµευσή της στην ηπαρίνη και ότι οι β-πτυχές του µορίου και το σύνολο των 

δισουλφιδικών δεσµών συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή (Kilpepainen et al., 

2000). 

Οι αλυσίδες θειικής ηπαράνης διαφόρων πρωτεογλυκανών της κυτταρικής 

επιφάνειας ή του εξωκυττάριου υλικού, παρουσιάζουν και αυτές ισχυρή ικανότητα 

δέσµευσης της HARP. Εκτός από τη θειική ηπαράνη (heparan sulfate, HS), η 

HARP έχει συγγένεια αλλά σε µικρότερο βαθµό µε τη θειική δερµατάνη (dermatan 

sulfate, DS), τη θειική χονδροϊτίνη Α (chondroitin sulfate A, CS-A) και C 

(chondroitin sulfate C, CS-C), αλλά όχι µε τη θειική κερατάνη (keratan sulfate,  

KS) (Vacherot et al., 1999).  

Η επίδραση των γλυκοζαµινογλυκανών φαίνεται να είναι πολύ σηµαντική 

στη βιολογική δράση της HARP. Οι γλυκοζαµινογλυκάνες που έχουν συγγένεια µε 

τη HARP είναι ικανές να αναστείλουν την επαγωγική δράση της στην επιµήκυνση 

και τη µετανάστευση των νευρικών κυττάρων (Κinnunen et al., 1996, Maeda et al., 

1998, Kinnunen et al., 1999). Από την άλλη πλευρά, οι πρωτεογλυκάνες είναι 

δυνατό να αλληλεπιδράσουν µε τη HARP (Vacherot et al., 1999) και να 

οδηγήσουν στο διµερισµό του µορίου (Bernard-Pierrot et al., 1999), αυξάνοντας 

µε τον τρόπο αυτό τη µιτογόνο δράση του. Τα αποτελέσµατα αυτά πιθανότατα να 
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σηµαίνουν ότι η µιτογόνος δράση της HARP είναι ανεξάρτητη από την δράση της 

στην κυτταρική µετανάστευση. Επιπλέον, οι διάφορες γλυκοζαµινογλυκάνες 

µπορούν να προστατέψουν τη HARP από πρωτεολυτική αποικοδόµηση από την 

πλασµίνη (Polykratis et al., 2004), αλλά όχι από την τρυψίνη και τη χυµοτρυψίνη 

(Delbe et al., 1995). Η µορφή µε την οποία η HARP παρουσιάζεται στα κύτταρα 

είναι µεγάλης σπουδαιότητας, καθώς φαίνεται να υπάρχει και διαφορετική 

βιολογική απόκριση ανάλογα µε την περιοχή του µορίου που χρησιµοποιείται. 

Εποµένως, το µικροπεριβάλλον του κυττάρου είναι πιθανό να καθορίζει τη µορφή 

της HARP µε την οποία θα παρουσιαστεί στον εκάστοτε υποδοχέα, επηρεάζοντας 

µε τον τρόπο αυτό τη βιολογική της δράση (Polykratis et al., 2004).  

 

1.3.12.2. Αλληλεπίδραση της HARP µε πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης 

(heparan sulfate proteoglycans, HSPGs). 

  Μελέτες έδειξαν ότι είναι δυνατή η αλληλεπίδραση της HARP µε δύο 

πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης (heparan sulfate proteoglycans: HSPG) της 

κυτταρικής επιφάνειας, τις συνδεκάνες 1 και 3 (syndecan-1, syndecan-3). Η 

συνδεκάνη 3, η οποία ονοµάζεται επίσης και Ν-συνδεκάνη (N-syndecan), 

αλληλεπιδρά και δεσµεύεται ισχυρά στη HARP (σταθερά διάστασης Κd=0,8 nM). 

Αυτή η HSPG εµπλέκεται στην προέκταση των νευριτών που προκαλείται από τη 

HARP, αφού εάν χρησιµοποιηθούν αντισώµατα έναντι της Ν-συνδεκάνης ή 

πραγµατοποιηθεί επώαση των νευρώνων µε ηπαριτινάση (Rauvala et al., 1994), 

η δράση αυτή αναστέλλεται (Raulo et al., 1994). Σε κύτταρα νευροβλαστώµατος 

Ν-18, τα οποία υπερεκφράζουν την Ν-συνδεκάνη, όταν προστίθεται HARP στο 

θρεπτικό µέσο η Ν-συνδεκάνη εντοπίζεται στους αναπτυσσόµενους κώνους και τα 

φιλοπόδια των νευριτών (Kinnunen et al., 1998). Σε αυτά τα κύτταρα η HARP 

δεσµεύεται στην Ν-συνδεκάνη και επάγει την προέκταση των νευριτών µέσω του 

µονοπατιού της cortactin-src κινάσης.  
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Εικόνα 1.3.12.2.1. Αλληλεπίδραση του µορίου της HARP µε την Ν-συνδεκάνη σε νευρικά 
κύτταρα (Rauvala 2000) 

 

 

Ωστόσο, η HARP ανταγωνίζεται µε τον FGF-2 (Kd=0,6 nM) για δέσµευση 

στην Ν-συνδεκάνη, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει οµοιότητα στη δοµή 

που είναι απαραίτητη για τη δέσµευση των δύο παραγόντων µε την 

πρωτεογλυκάνη. Με δεδοµένο το αποτέλεσµα αυτό, τίθεται το ερώτηµα πιθανών 

ρυθµιστικών µηχανισµών στη διαδικασία της προέκτασης των νευριτών και από 

άλλους αυξητικούς παράγοντες που δεσµεύονται µε την ηπαρίνη (HBGFs), όπως 

έχει δειχθεί για τον FGF-2 (Courty et al., 2000). Επιπλέον, η συνδεκάνη-1 

δεσµεύει τόσο τη HARP όσο και τη ΜΚ (Mitsiadis et al., 1995) και ακολουθεί το 

ίδιο πρότυπο έκφρασης µε τους αυξητικούς αυτούς παράγοντες κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης του εµβρύου ποντικού.  

 

1.3.12.3. Αλληλεπίδραση της HARP µε την κινάση του αναπλαστικού 

λεµφώµατος (anaplastic lemphoma kinase, ALK) 

 Η ALK αποτελεί τον πιο πρόσφατα χαρακτηρισµένο υποδοχέα της HARP 

(Stoica et al.,2001). Η κινάση αυτή αποτελεί µια διαµεµβρανική πρωτείνη µε 

µοριακό βάρος 200 kDa. Σε πειράµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί in vitro σε 

σύστηµα ελεύθερο κυττάρων (cell free system), η HARP δεσµεύεται στην 

εξωκυτταρική περιοχή της ALK µε υψηλή συγγένεια (Kd 32 ± 9 pM). Η δέσµευση 

αυτή είναι ειδική για τη συγκεκριµένη περιοχή του υποδοχέα και πιθανότατα 

πραγµατοποιείται µέσω του καρβοξυτελικού άκρου της HARP και πιο 
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συγκεκριµένα µε το τµήµα που περιλαµβάνει τα αµινοξέα 111-136 (Bernard-

Pierrot et al., 2002).  

∆έσµευση τόσο της HARP όσο και της ΜΚ στην ALK έχει παρατηρηθεί σε 

διάφορους τύπους κυττάρων (Stoica et al., 2002). Η δέσµευση της HARP στην 

ALK φαίνεται να επηρεάζει την επιβίωση και τον πολλαπλασιασµό των 

επιθηλιακών κυττάρων SW-13 και  των ινοβλαστών ΝΙΗ3Τ3 (Bowden et al., 

2002). Οι πιο πάνω διαδικασίες φαίνεται ότι δροµολογούνται µέσω της PI3-

κινάσης (PI3K) αλλά και του µονοπατιού των ΜΑΡ-κινασών. 

Η δέσµευση της HARP στην ALK φαίνεται ότι είναι πολύ σηµαντική για την 

ανάπτυξη του γλοιοβλαστώµατος (Powers et al., 2002). Σε κύτταρα από 

γλοιοβλάστωµα (U87MG), η καταστολή της έκφρασης της ALK έχει ως 

αποτέλεσµα όταν τα κύτταρα αυτά ενεθούν σε αθυµικούς µύες να αυξάνεται η 

επιβίωσή τους και να µειώνεται το µέγεθος των όγκων. Στο σύστηµα αυτό 

φαίνεται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο η κινάση Akt, η οποία συµµετέχει σε 

αντιαποπτωτικές διαδικασίες. Η επώαση των κυττάρων του γλοιοβλαστώµατος µε 

HARP έχει ως αποτέλεσµα τη φωσφορυλίωση της κινάσης αυτής κάτι που την 

καθιστά ανενεργή και εποµένως παρατηρείται αυξηµένη επιβίωση των κυττάρων. 

 

1.3.12.4. ∆έσµευση της HARP µε στην RPTPβ/ζ 
H HARP δεσµεύεται στην πρωτεογλυκάνη 6Β4, η οποία ονοµάζεται και 

φωσφακάνη (phosphacan). Η πρωτεογλυκάνη αυτή αντιπροσωπεύει την κύρια 

πρωτεογλυκάνη θειικής χονδροϊτίνης στον εγκέφαλο και αποτελεί µια 

εξωκυτταρικά τροποποιηµένη µορφή του διαµεµβρανικού υποδοχέα µε δράση 

φωσφατάσης τυροσινών β/ζ (receptor-like protein tyrosine phosphatase β/ζ, 

RPTPβ/ζ) (Maeda et al., 1996). Πειράµατα δέσµευσης µε τη φωσφακάνη 

αποκάλυψαν ότι υπάρχει µια περιοχή χαµηλής (Kd=3 nM) και µια περιοχή υψηλής 

(Κd=0,25 nM) συγγένειας µε τη HARP. Στην ίδια εργασία χρησιµοποιήθηκαν και 

αντισώµατα έναντι της πρωτεογλυκάνης αυτής και σε in vitro καλλιεργούµενα 

νευρικά κύτταρα επιτεύχθηκε η αναστολή της προέκτασης των νευριτών που 

προκαλείται από τη HARP. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού είναι 

γνωστό σήµερα ότι τόσο η φωσφακάνη, όσο και η διαµεµβρανική µορφή του 

υποδοχέα RPTPβ/ζ είναι δυνατό να αλληλεπιδράσουν ετεροφιλικά µε τα µόρια 

κυτταρικής προσκόλλησης N-CAM, Ng-CΑΜ και τενασίνη (tenascin) (Rauvala et 
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al., 2000), τα οποία είναι µόρια της κυτταρικής επιφάνειας ή του εξωκυττάριου 

υλικού που εµπλέκονται στη ρύθµιση της προσκόλλησης και της προέκτασης των 

νευριτών.  

Η RPTPβ/ζ αποτελείται από τµήµατα µε διαφοροποιηµένες δράσεις. Η 

αµινοτελική περιοχή του παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα µε το ένζυµο καρβονική 

ανυδράση (CAH). Ακολουθείται από την αλληλουχία της ινονεκτίνης ΙΙΙ (FNIII), η 

οποία συνδέεται στο άκρο της µε ένα επίµηκες εξωκυτταρικό τµήµα που στερείται 

κυστεϊνών. Το τµήµα αυτό συνδέεται µε τις δυο καρβοξυτελικές 

κυτταροπλασµατικές δοµές φωσφατάσης. Μέχρι σήµερα έχουν ανιχνευθεί τρεις 

διαφορετικές ισοµορφές της RPTPβ/ζ, δυο διαµεβρανικές µορφές και µια 

εκκρινόµενη, οι οποίες είναι αποτέλεσµα εναλλακτικής ωρίµανσης του 

µεταγράφου.. Η εκκρινόµενη µορφή (γνωστή και ως φωσφακάνη), που 

αποτελείται από ολόκληρη την εξωκυτταρική περιοχή, όπως και η εκτενής 

διαµεµβρανική ισοµορφή είναι πρωτεογλυκάνες θειικής χονδροϊτίνης. Η µικρή 

ισοµορφή µε δράση υποδοχέα δεν περιλαµβάνει µια αλληλουχία από 860 

αµινοξέα, η οποία είναι παρούσα στη µεγάλη ισοµορφή, και ανιχνεύεται κυρίως 

χωρίς γλυκοζαµινογλυκάνες.  

 Οι ισοµορφές της RPTPβ/ζ ανιχνεύονται στο αναπτυσσόµενο νευρικό 

σύστηµα, κυρίως στη γλοία και στα αστροκύτταρα και θεωρείται ότι παίζουν ρόλο 

στη µετανάστευση των νευρώνων και στον προσανατολισµό των νευριτών. Οι 

διαµεµβρανικές µορφές του RPTPβ/ζ  εντοπίζονται σε ζώνες πολλαπλασιασµού, 

ενώ η φωσφακάνη κατανέµεται σε µεγάλες ποσότητες σε όλο τον εγκέφαλο. Αυτό 

υποδηλώνει ότι τα πιο ώριµα κύτταρα, τα οποία έχουν µεταναστεύσει από το 

νευροεπιθήλιο εκφράζουν σε µεγαλύτερο βαθµό την εκκρινόµενη µορφή. 

Οι διαµεµβρανικές µορφές της RPTPβ/ζ εκφράζονται στους κώνους 

µετανάστευσης νευρικών κυττάρων. Σε in vitro καλλιέργειες, η µετανάστευση των 

νευριτών που επάγεται από την παρουσία της HARP στο θρεπτικό υλικό, 

αναστέλλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό εάν χρησιµοποιηθούν αντισώµατα έναντι του 

εξωκυτταρικού τµήµατος της RPTPβ/ζ, έναντι της διαλυτής µορφής της RPTPβ/ζ, 

µε αναστολείς της πρωτεϊνικής φωσφατάσης (ορθοβαναδικό νάτριο) ή µε τη 

χρήση CS-C (Maeda et al., 1998). 
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Εικόνα 1.3.12.4.1. Ισοµορφές της RPTPβ/ζ. Ο υποδοχέας απαντάται µε τρεις µορφές. Η  
βραχεία διαµεµβρανική µορφή του υποδοχέα δεν περιλαµβάνει µια περιοχή του 
πρωτεϊνικού κορµού (περιοχή Ι στο σχήµα) η οποία εντοπίζεται στην εκτενή µορφή του 
υποδοχέα αλλά και στη φωσφακάνη. Η βραχεία µορφή του υποδοχέα δεν περιλαµβάνει 
επίσης τις αλυσίδες θειικής χονδροϊτίνης που απαντώνται στην εκτενή µορφή και τη 
φωσφακάνη. 

 

 

Η δέσµευση της HARP στον RPTPβ/ζ θεωρήθηκε ότι έχει ως αποτέλεσµα 

το διµερισµό του υποδοχέα και την αναστολή της δράσης φωσφατάσης του 

υποδοχέα αλλάζοντας µε τον τρόπο αυτό την ισορροπία φωσφορυλίωσης/ 

αποφωσφορυλίωσης στο κύτταρο (Εικόνα 1.3.12.4.2). Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν 

έχει αποδειχτεί ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί διµερισµός της RPTPβ/ζ  και το 

µοντέλο αυτό δράσης της HARP βρίσκεται υπό αµφισβήτηση (Muramatsu 2002). 

Το γεγονός αυτό ενισχύεται ακόµα περισσότερο από τη στιγµή που το 

ορθοβαναδικό νάτριο, ένας γενικός αναστολέας φωσφατασών, είναι ικανός να 

αναστείλει το χηµειοτακτισµό που επάγεται από την ΜΚ σε νευρικά κύτταρα, 

δράση στην οποία είχε εµπλακεί η  RPTPβ/ζ (Qi et al., 2001). Εποµένως, το 

µοντέλο της αναστολής της δράσης του υποδοχέα µέσω διµερισµού πιθανότατα 

να µην ευσταθεί στην περίπτωση της RPTPβ/ζ. 
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Εικόνα 1.3.12.4.2. Αναπαράσταση του τρόπου που έχει προταθεί για τη µεταγωγή 
σήµατος µετά από δέσµευση της HARP στην RPTPβ/ζ. Σύµφωνα µε αυτό, η δέσµευση της 
HARP στην RPTPβ/ζ έχει ως αποτέλεσµα το διµερισµό του υποδοχέα και την αναστολή 
της δράσης φωσφατάσης του. Η αναστολή αυτή οδηγεί στη φωσφορυλίωση της β-
κατενίνης και τη µεταβίβαση ενδοκυτταρικών µηνυµάτων (Deuel et al., 2002). 
   

 

  Από τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα δε διευκρινίζεται µε σαφήνεια κάποιο 

µονοπάτι µεταγωγής σήµατος το οποίο να είναι υπεύθυνο για τη δράση της 

HARP. Επιπλέον δεν είναι σαφής ο τρόπος µε τον οποίο οι υποδοχείς της HARP 

µεταβιβάζουν το µήνυµα στα υποστρώµατά τους. Στη µεταγωγή σήµατος του 

µορίου όµως φαίνεται να συµµετέχουν, από όσα έχουν αναφερθεί, το µονοπάτι 

των ΜΑΡ-κινασών καθώς και η ΡΙ3K (Souttou et al., 1997). 
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Εικόνα 1.3.12.4.3. Τρεις υποδοχείς είναι µέχρι σήµερα γνωστό ότι είναι υπεύθυνοι για να  
µεταβιβάζουν ενδοκυτταρικά µηνύµατα µετά από δέσµευση της HARP. Περαιτέρω µελέτες 
είναι απαραίτητες για την αποσαφήνιση των µηνυµάτων αυτών αλλά και των 
υποστρωµάτων των υποδοχέων. 
 

 

1.4. Φωσφατάσες 
1.4.1. Γενικά 

Η φωσφορυλίωση σε τυροσίνη, µια πολύ σηµαντική τροποποίηση κατά την 

πορεία µεταγωγής µηνυµάτων, ελέγχεται από τη σχετική δράση των ειδικών 

πρωτεϊνών µε δράση κινασών τυροσίνης (protein tyrosine kinases, PTKs) και των 

πρωτεϊνών µε δράση φωσφατάσης τυροσίνης (protein tyrosine phosphatases, 

PTPs). Σε γενικές γραµµές, έχουµε πολύ περισσότερες γνώσεις για τις ΡTKs από 

ότι για τις PTPs. Λόγω της πολύ υψηλής τους ενεργότητας (σε σχέση µε τις 

PTKs), καθώς και της έλλειψης ειδικότητας ως προς το υπόστρωµα, οι PTPs 

θεωρήθηκαν λανθασµένα ότι είναι συστατικά ένζυµα. Ωστόσο, πρόσφατα έχει 

δειχθεί ότι οι PTPs παρουσιάζουν εκλεκτικότητα ως προς το υπόστρωµά τους, 

αλλά και in vivo ρύθµιση. Λόγω αυτής της διαπίστωσης, πολλές είναι πλέον οι 

ερευνητικές οµάδες που µελετούν τον πιο ειδικό ρόλο των PTPs στην κυτταρική 

ανάπτυξη και διαφοροποίηση. 
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 Όλες οι PTPs περιέχουν τουλάχιστον µια καταλυτική περιοχή που 

περιλαµβάνει περίπου 240 αµινοξέα. Η περιοχή αυτή περιέχει στο ενεργό κέντρο 

της την αλληλουχία (I/V)HCXXGXXR(S/T), η οποία συχνά αναφέρεται και ως 

µοτίβο C(X)5R. Ο πιο γενικός διαχωρισµός που µπορεί να γίνει για τις PTPs είναι 

σε κυτταροπλασµατικές και διαµεµβρανικές. Οι ενδοκυτταρικές φωσφατάσες 

περιέχουν µια καταλυτική περιοχή η οποία περιβάλλεται από αλληλουχίες που 

είναι υπεύθυνες για την αλληλεπίδραση µε άλλες πρωτείνες και εποµένως να 

κατευθύνουν τη κάθε φωσφατάση έναντι συγκεκριµένου υποστρώµατος. 

Επιπλέον, υπάρχει µια κατηγορία ενδοκυτταρικών φωσφατασών µε διπλή 

ειδικότητα που µπορούν να αποφωσφορυλιώνουν σε σερίνη και θρεονίνη όσο και 

σε τυροσίνη, όπως η Cdc25p και µια οικογένεια φωσφατασών µε διπλή δράση 

που στοχεύουν τις MAP-κινάσες (Li και Dixon 2000). 

 

1.4.2. ∆οµή των διαµεµβρανικών PTPs. 
Οι διαµεµβρανικές PTPs είναι γνωστές και ως πρωτεϊνικοί υποδοχείς µε 

δράση φωσφατάσης τυροσίνης  (receptor protein tyrosine phosphatases, RPTPs). 

Ο ορισµός αυτός υποστηρίζεται από τη δοµή η οποία υποδηλώνει ότι είναι 

υποδοχείς εξωκυτταρικών µορίων. Οι RPTPs αποτελούν διαµεµβρανικές 

πρωτεϊνες τύπου Ι, τον οποίων το αµινοτελικό τµήµα εντοπίζεται εξωκυτταρικά, 

ενώ περιλαµβάνουν και ένα ενδοκυτταρικό τµήµα. Η δράση φωσφατάσης 

εντοπίζεται στο συντηρηµένο µοτίβο του ενεργού τους κέντρου. Οι RPTPs 

συνήθως διαθέτουν δύο τέτοια µοτίβα στο ενδοκυτταρικό τους τµήµα (D1 και D2), 

µε την καταλυτική δράση να εντοπίζεται κυρίως στο τµήµα που είναι πλησιέστερα 

στην κυτταρική µεµβράνη (D1). Η περαιτέρω ταξινόµηση των RPTPs στηρίζεται 

στη δοµή της εξωκυτταρικής τους περιοχής. Οι RPTPs τύπου Ι 

αντιπροσωπεύονται από την πρώτη RPTP που αναγνωρίστηκε, τον υποδοχέα 

CD44, και η οικογένεια αυτή περιλαµβάνει πολλές ισοµορφές που προκύπτουν 

από διαφορική ωρίµανση στην αµινοτελική περιοχή. Τα µόρια τύπου ΙΙ 

περιλαµβάνουν τις PTPs που µοιάζουν µε το LAR (LAR-like PTPs) και 

περιλαµβάνουν εξωκυτταρικό τµήµα µε επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες που 

µοιάζουν µε εκείνες των ανοσοσφαιρινών και τηι ινονεκτίνης τύπου ΙΙΙ. Για το λόγο 

αυτό, οι τύπου ΙΙ RPTPs συχνά παραλληλίζονται µε τα µόρια που συµµετέχουν 

στην κυτταρική προσκόλληση. Με την εξαίρεση των LAR, όλα τα υπόλοιπα µόρια 
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της κατηγορίας αυτής φαίνεται να εκφράζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό στα 

νευρικά κύτταρα και να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο κατά την ανάπτυξη. Οι 

RPTPs τύπου ΙΙΙ έχουν πολλές επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες που µοιάζουν µε 

την ινονεκτίνη ΙΙΙ. Η ΡΤΡα και η ΡΤΡε  αποτελούν τις RPTPs τύπου ΙV, που κατά 

κανόνα έχουν µικρά εξωκυτταρικά τµήµατα. Τέλος, στις τύπου V RPTPs 

περιλαµβάνονται η ΡΤΡζ και η ΡΤΡγ που έχουν αµινοτελικές περιοχές που 

µοιάζουν µε την καρβονική ανυδράση. 

 

1.4.3. Αλληλεπιδράσεις των RPTPs 
 Το γεγονός ότι το εξωκυτταρικό τµήµα των RPTPs τύπου ΙΙ µοιάζει µε τα 

µόρια κυτταρικής προσκόλλησης (cell adhesion molecules, CAMs) πιθανότατα 

υποδηλώνει ότι µπορούν να δράσουν ως υποστρώµατα του ίδιου του εαυτού τους 

µέσω οµοφιλικής αλληλεπίδρασης (Bixby 2001). Αν και µια τέτοια αλληλεπίδραση 

έχει δειχτεί ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει 

βρεθεί µέχρι σήµερα η φυσιολογική σηµασία αυτών των αλληλεπιδράσεων. 

Βεβαίως, η ύπαρξη οµοφιλικών αλληλεπιδράσεων δεν αναιρεί την ύπαρξη 

ετεροφιλικών προσδετών. Για µια άλλη RPTP τύπου ΙΙ, την ΡΤΡ-σ, έχουν 

προταθεί δύο ετεροφιλικοί προσδέτες, εκ των οποίων ο ένας είναι µόριο του 

εξωκυτταρικού υλικού. Παρόµοια, ένα πλέγµα ινωδογόνου και λαµινίνης έχει 

προταθεί ότι αποτελεί προσδέτη για τη φωσφατάση LAR. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η 

πιο πάνω αλληλεπίδραση εξαρτάται από την ύπαρξη µιας αµινοτελικής 

αλληλουχίας στο µόριο της LAR, η οποία είναι δυνατόν και να εκλείπει σε αρκετές 

περιπτώσεις λόγω εναλλακτικού µατίσµατος. Το εναλλακτικό µάτισµα 

παρατηρείται πολύ συχνά στις φωσφατάσες τύπου ΙΙ και εποµένως είναι πιθανόν 

διαφορετικές µορφές του ίδιου υποδοχέα να έχουν και διαφορετικούς προσδέτες, 

µεταβιβάζοντας ενδεχοµένως και διαφορετικά µηνύµατα στο εσωτερικό του 

κυττάρου. Στην περίπτωση της ΡΤΡσ, η ύπαρξη διαφορετικών ισοµορφών 

συνοδεύεται και από την ύπαρξη διαφορετικών µορίων που δεσµεύονται σε αυτές. 

 Ένας αριθµός προσδετών έχει αναφερθεί και για την RPTPβ/ζ. Τα 

τελευταία χρόνια, πολλές είναι οι αναφορές που χαρακτηρίζουν την RPTPβ/ζ  ως 

υποδοχέα του µορίου της HARP (Maeda et al., 1996 και 1998, Meng et al., 2000). 

Μάλιστα αυτή υπήρξε ιστορικά και η πρώτη αναφορά προσδέτη για κάποια από 

τις RPTPs. Επιπλέον, η σηµασία αυτών των αναφορών έγκειται στο ότι 
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αποτελούν ακόµα και σήµερα τις µοναδικές παρατηρήσεις κατά τις οποίες η 

δέσµευση ενός προσδέτη σε κάποια RPTP συνοδεύεται και από λειτουργικό 

αποτέλεσµα. Η πρόσδεση της HARP στην RPTPβ/ζ έχει αναφερθεί ότι αναστέλλει 

την καταλυτική δράση της φωσφατάσης, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τα 

επίπεδα φωσφορυλίωσης στο εσωτερικό του κυττάρου (Meng et al., 2000). 

 Η προσπάθεια για το χαρακτηρισµό προσδετών για τις RPTPs έχει στις 

περισσότερες περιπτώσεις εστιαστεί σε trans-αλληλεπίδρασης, δηλαδή σε µόρια 

που εκφράζονται είτε ως εκκρινόµενες πρωτεϊνες είτε εντοπίζονται στο 

εξωκυτταρικό υλικό και την κυτταρική µεµβράνη άλλων κυττάρων. Ωστόσο, είναι 

πολύ πιθανό να πραγµατοποιούνται και cis-αλληλεπιδράσεις, κατά τις οποιες το 

εξωκυτταρικό τµήµα των RPTPs θα αλληλεπιδρούσε µε µόρια της οικείας 

κυτταρικής µεµβράνης. Ένα µοντέλο της υπόθεσης αυτής αποτελεί και η πιθανή 

αλληλεπίδραση της τύπου ΙΙ RPTP, ΡΤΡα και της κοντακτίνης (contactin).  

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η δέσµευση ορίων στην κοντακτίνη θα µπορούσε να 

οδηγήσει στη συσσωµάτωση ενός συµπλόκου κοντακτίνης/ ΡΤΡ-α και τη 

µεταγωγή ενδοκυτταρικού σήµατος µέσω της Src-κινάσης. Βεβαίως, είναι πιθανή 

η ύπαρξη ταυτόχρονα cis και trans αλληλεπιδράσεων. Έχει βρεθεί ότι είναι δυνατή 

η αλληλεπίδραση µεταξύ της κοντακτίνης των νευρώνων και της RPTPβ/ζ των 

κυττάρων της γλοίας, που µπορεί να οδηγήσει σε µεταγωγή σήµατος στο 

εσωτερικό και των δύο τύπων κυττάρων. Σε αυτήν την περίπτωση, η RPTPβ/ζ θα 

µπορούσε να αποτελεί τον trans-προσδέτη ενός cis-συµπλόκου µεταξύ της ΡΤΡα 

και της κοντακτίνης, ενώ το ίδιο αυτό σύµπλοκο θα µπορούσε να θεωρηθεί και ως 

προσδέτης για την RPTPβ/ζ (Εικόνα 1.4.3.1).  
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Εικόνα 1.4.3.1. Πολυπλοκότητα των συνδέσεων των RPTPs. Παρουσιάζονται ορισµένες 
από τις πιο τυπικές κατηγορίες αλληλεπιδράσεων. Οι RPTPs φαίνεται να πραγµατοποιούν 
τόσο οµοφιλικές όσο και ετεροφιλικές συνδέσεις. Επιπλέον, µπορούν να συνδέονται µε 
µόρια της εξωκυττάριας ουσίας ή αυξητικούς παράγοντες. Ενδιαφέρον αποτελεί το 
γεγονός ότι η RPTPβ/ζ είναι πιθανό να δηµιουργεί σύµπλοκο µε κινάσες της οικογένειας 
JAK µετά από σύνδεση της Midkine. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί µέχρι 
σήµερα (Bixby 2001). 
 
 
1.4.4. Θεωρία της αναστολής της δράσης των RPTPs  µετά από το 

διµερισµό τους 
 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η καταλυτική δράση φωσφατάσης είναι 

απαραίτητη για τη βιολογική δράση των RPTPs, όµως λίγα είναι τα στοιχεία τα 

οποία επιβεβαιώνουν αυτήν την υπόθεση. Η έρευνα εστιάζεται τα τελευταία 

χρόνια στη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο ενδεχόµενη δέσµευση ενός 

προσδέτη σε κάποια RPTP είναι δυνατό να αλλάξει την ενεργότητα της 

φωσφατάσης.  Σύµφωνα µε την πιο απλή υπόθεση, η δέσµευση ενός προσδέτη 

στο εξωκυτταρικό τµήµα της RPTP θα είχε ως αποτέλεσµα την τροποποίηση της 

καταλυτικής της δράσης µε προβλέψιµο τρόπο. Σε αντιστοιχία µε την  περίπτωση 

της ενεργοποίησης των διαµεµβρανικών υποδοχέων µε δράση κινάσης τυροσίνης 

(receptor protein tyrosine kinases, RPTKs), οι οποίοι ασκούν τη βιολογική τους 

δράση µετά από διµερισµό τους στην κυτταρική µεµβράνη, έχει βρεθει ότι και οι 

RPTPs είναι δυνατό να διµεριστούν. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, όπως της 

ΡΤΡα και του CD45, ο διµερισµός αυτός φαίνεται να αναστέλλει την καταλυτική 

δράση της φωσφατάσης. Σύµφωνα µε το µοντέλο που έχει προταθεί, η αναστολή 

της δράσης της φωσφατάσης πραγµατοποιείται µετά από την αλληλεπίδραση των 
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µορίων και τη δηµιουργία µιας ανασταλτικής διασύνδεσης µεταξύ των 

καταλυτικών D1 περιοχών τους, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό των 

πιθανών υποστρωµάτων των φωσφατασών  από το ενεργό τους κέντρο (Ostman 

και Bohmer 2001).  

 

 
Εικόνα 1.4.4.1.  Μοντέλο κατά το οποίο ο διµερισµός αναστέλλει τη δραστικότητα των 
RPTPs. Ο µονοµερής υποδοχέας παρουσιάζει αυξηµένη καταλυτική δραστικότητα 
(ενεργός). Ο επαγόµενος διµερισµός µετά από δέσµευση του προσδέτη στον υποδοχέα 
επιτυγχάνεται µε το διµερισµό των περιοχών µε δράση φωσφατάσης που βρίσκονται 
κοντά στην πλασµατική µεµβράνη. Με τον τρόπο αυτό, το υπόστρωµα της φωσφατάσης 
αποκλείεται από την καταλυτική περιοχή µε αποτέλεσµα την αναστολή της δράσης της 
PTP (ανενεργή φωσφατάση). 

 

 

Ωστόσο το µοντέλο του διµερισµού µπορεί να µη βρίσκει εφαρµογή σε όλες 

τις περιπτώσεις των RPTPs, καθώς η κρυσταλλική δοµή κάποιων RPTPs (LAR 

και ΡΤΡα) δεν εµφανίζει αυτή τη διµερή διαφόρφωση (Hoffman et al., 1997, Nam 

et al., 1999). Επιπλέον, είναι πιθανόν η δέσµευση του εκάστοτε µορίου στο 

εξωκυτταρικό τµήµα των RPTPs να µην οδηγεί στο διµερισµό της φωσφατάσης, 

αλλά στην στρατολόγησή της σε υπερµοριακά και πιο πολύπλοκα σύµπλοκα 

µεταγωγής σήµατος. Στα σύµπλοκα αυτά, η βιολογική δράση των RPTPs θα 

µπορούσε να οφείλεται στην πιο εύκολη σύνδεσή τους µε το εκάστοτε 

υπόστρωµά τους. 

Οι RPTPs δε φαίνεται µόνο να διµερίζονται αλλά και να δηµιουργούν 

ετεροδιµερή µε άλλες RPTPs. Η D2 περιοχή της ΡΤΡδ αλληλεπιδρά µε την D1 
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περιοχή της ΡΤΡσ και µε τον τρόπο αυτό αναστέλλει την καταλυτική της δράση. 

Επιπλέον το ενδοκυτταρικό τµήµα της RPTPα δεσµεύεται στην D2 περιοχή της 

ΡΤΡσ, στην D2 περιοχή της ΡΤΡδ, την  D2 περιοχή της ΡΤΡµ και την D2 περιοχή 

της LAR µε διαφορετική συγγένεια (Blanchelot και den Hertog, 2000). Σε πολλές 

από αυτές τις περιπτώσεις η αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται µε παρόµοιο 

τρόπο µε εκείνον της υπόθεσης του διµερισµού (Bixby 2001).  

Αν και η καταλυτική δράση των RPTPs είναι πολύ σηµαντική για τη 

βιολογική τους δράση, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πιθανότατα να µην αποτελεί 

και τον µοναδικό τρόπο µε τον οποίο να µεταβιβάζουν ενδοκυτταρικά σήµατα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εξωκυτταρικές περιοχέες των φωσφατασών αυτών 

έχουν πολλές οµοιότητες µε τα µόρια κυτταρικής προσκόλλησης. Τα µόρια αυτά 

είναι δυνατόν να µεταβιβάζουν ενδοκυτταρικά σήµατα χωρίς να έχουν τα ίδια 

κάποια καταλυtική δράση, καθώς διασυνδέονται απ’ ευθείας µε τον 

κυτταροσκελετό. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα δελεαστική για την περίπτωση 

των RPTPs, και ενδεχοµένως να αποσαφήνιζε σε πολύ σηµαντικό βαθµό τις 

trans-αλληλεπιδράσεις τους. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ 
 Στα ενδιαφέροντα της ερευνητικής µας οµάδας εντάσσεται η µελέτη της 

δράσης του αυξητικού παράγοντα HARP στην αγγειογένεση. Με παλιότερες 

µελέτες (Papadimitriou et al., 2000 και 2001) η οµάδα µας έχει δείξει ότι 

ανασυνδυασµένη HARP µπορεί να επάγει την αγγειογένεση τόσο in vitro, 

επάγοντας τον πολλαπλασιασµό, τη µετανάστευση και τη διαφοροποίηση 

διαφορετικών τύπων ενδοθηλιακών κυττάρων (από τριχοειδή εγκεφάλου βοός/ 

bovine brain capillary ή από µυελό επινεφριδίου επίµυος/rat adrenal medulla), 

όσο και in vivo στο σύστηµα µελέτης της χοριοαλλαντοϊκής µεµβράνης εµβρύου 

όρνιθας. Επίσης, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι πεπτίδια της HARP τα οποία 

αντιστοιχούν σε διαφορετικά τµήµατα του µορίου της είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν µε διαφορετικό τρόπο την αγγειογένεση αλλά και τη δράση του 

VEGF (Polykratis et al., 2004, Heroult et al., 2004). Ωστόσο, οι µηχανισµοί µε 

τους οποίους η HARP είναι δυνατόν να ασκεί τη δράση της στην αγγειογένεση δεν 

είναι πολύ καλά χαρακτηρισµένοι. Από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι η 

δράση δροµολογείται µέσω πρωτεογλυκανών της κυτταρικής επιφάνειας ή πιο 

ειδικών υποδοχέων, όπως η RPTPβ/ζ ή η ALK. Τα ενδοκυτταρικά σήµατα επίσης 

πιθανότατα να περιλαµβάνουν την ΡΙ3Κ, τις ΜΑΡ-κινάσες (Souttou et al., 1997, 

2001) ή την κινάση Src (Qi et al., 2001), χωρίς όµως να έχει εξακριβωθεί ο 

ακριβής τρόπος µε τον οποίο συµµετέχουν τα µόρια αυτά στη µεταγωγή σήµατος 

από τη HARP. Προκειµένου να αποσαφηνίσουµε τη δράση της HARP σε 

ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα θελήσαµε να ελέγξουµε την επίδρασή του 

αυξητικού αυτού παράγοντα στο χηµειοτακτισµό και τη διαφοροποίηση 

ενδοθηλιακών κυττάρων που αποµονώνονταν από φλέβα οµφάλιου λώρου 

ανθρώπου. Επιπλέον, µελετήσαµε τα µόρια τα οποία εµπλέκονται στη µεταγωγή 

σήµατος της HARP στις παραπάνω διαδικασίες. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
3.1. Παρασκευή ECGS (endothelial cell growth supplement) από 

εγκέφαλο βοός 
(Maciag et al., 1979) 

 

Κάθε είδος κυττάρων καλλιεργείται, ανάλογα µε τις µεταβολικές του 

απαιτήσεις, σε θρεπτικό µέσο στο οποίο εξασφαλίζεται η οµαλή ανάπτυξη των 

κυττάρων. Το θρεπτικό µέσο των κυττάρων παρέχει τα απαραίτητα συστατικά για 

την κυτταρική ανάπτυξη εντός ενός ορίου οξύτητας (pH) και θερµοκρασίας. Τα 

θρεπτικά µέσα είναι δυνατό να διαχωριστούν σε συνθετικά, όταν είναι πλήρως 

γνωστή η ταυτότητα των συστατικών που περιέχουν αλλά και η µεταξύ τους 

αναλογία, ή σε εµπειρικά θρεπτικά µέσα τα οποία περιέχουν και συστατικά των 

οποίων η σύσταση δεν είναι επακριβώς καθορισµένη. O συµπληρωµατικός 

παράγοντας ανάπτυξης των ενδοθηλιακών κυττάρων (endothelial cell growth 

supplement) χρησιµοποιείται ευρύτατα κατά την παραγωγή εµπειρικών θρεπτικών 

µέσων ενδοθηλιακών κυττάρων. Η παρασκευή του παράγοντα αυτού 

πραγµατοποιείται µε την οµογενοποίηση εγκεφάλων βοών που έχουν θυσιαστεί 

πρόσφατα. Ο αποµονωµένος εγκέφαλος µπορεί να διατηρηθεί στους –200C έως 

ότου χρησιµοποιηθεί. 

 

Υλικά, όργανα και διαλύµατα 
• Εγκέφαλος βοδιού (περίπου 600 g) ο οποίος έχει ληφθεί σε όσο το δυνατόν πιο 

άσηπτες συνθήκες. 

• PBS 1X (αποστειρωµένο). 

• ∆ιάλυµα 0,1 Μ NaCl (παγωµένο). 

• ∆ιάλυµα πενικιλλίνης/στρεπτοµυκίνης. 

• Μεµβράνες διαπίδυσης περιοριστικού µεγέθους 10 kDa (Sigma D-9527). 

• Οµογενοποιητής µε µαχαιρίδια. 

• Φυγόκεντρος και υποδοχές φυγοκέντρου Sorvall. 

• Λυοφιλοποιητής. 



Υλικά και Μέθοδοι 

 56 

Πειραµατική πορεία 
1. Αποµάκρυνση των περιοχών του εγκεφάλου που περιέχουν πολύ αίµα και τα 

αιµοφόρα αγγεία και τεµαχισµός του υπόλοιπου ιστού σε µικρά κοµµάτια 

(περίπου 2-3 cm2 το καθένα). 

2. Τοποθέτηση των τµηµάτων του εγκεφάλου σε διάλυµα 0,1 Μ NaCl (περίπου 

500 ml διαλύµατος απαιτούνται για 600 gr ιστού). 

3. Οµογενοποίηση των κοµµατιών του ιστού για 3 λεπτά, χρησιµοποιώντας 

παγωµένο οµογενοποιητή µε µαχαιρίδια. Κατά τη διάρκεια της οµογενοποίησης το 

pH του οµογενοποιήµατος πρέπει να διατηρείται σταθερό και ίσο µε 7,0. 

4. Ήπια ανάδευση του οµογενοποιήµατος (pH 7,0) για 2 ώρες στους 40C. 

5. Φυγοκέντρηση του οµογενοποιήµατος για 40 λεπτά, στα 13.800 g στους 4oC. 

6. Συλλογή του υπερκείµενου και προσθήκη στρεπτοµυκίνης σε τελική 

συγκέντρωση 0,5 % (β/ό). Επώαση σε ηρεµία στους 40C για περίπου 12 ώρες, 

προκειµένου να αποµακρυνθούν τα λιπίδια. Εάν το pH του διαλύµατος δεν έχει 

παραµείνει σταθερό, ρυθµίζεται στην τιµή 7,0. 

7. Φυγοκέντρηση του οµογενοποιήµατος για 40 λεπτά, στα 13800 g στους 4oC. 

8. ∆ιαπίδυση του υπερκειµένου έναντι διαλύµατος 0,1 Μ NaCl για 2 ηµέρες στους 

4οC, αλλάζοντας τουλάχιστον 5 φορές το διάλυµα. 

9. Φυγοκέντρηση του οµογενοποιήµατος για 40 λεπτά, στα 13.800 g στους 40C. 

10. Συλλογή του υπερκείµενου και διατήρησή του στους -20oC, έως ότου 

λυοφιλοποιηθεί. 

11. ∆ιατήρηση του λυοφιλοποιηµένου υλικού στους 40C (είναι σταθερό για 

περισσότερο από 6 µήνες). 

 

3.2. Αποµόνωση κυττάρων HUVEC από φλέβα οµφάλιου λώρου 

ανθρώπου 
(Pipili-Synetos et al., 1998) 

  

 Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία 

αποµονώνονταν από φλέβα οµφάλιου λώρου ανθρώπου. Οι οµφάλιοι λώροι 

προµηθεύονταν από ιδιωτική κλινική της Πάτρας και προέρχονταν από καισαρικές 

επεµβάσεις, oι οποίες πραγµατοποιούνταν 1-5 ώρες πριν από την έναρξη της 

αποµόνωσης των ενδοθηλιακών κυττάρων. Μετά το τέλος της καισαρικής, κάθε 
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οµφάλιος λώρος εµβαπτίζεται σε αποστειρωµένο ισοτονικό ρυθµιστικό διάλυµα 

(PBS 1Χ) και µεταφέρεται στον εργαστηριακό χώρο όπου και πραγµατοποιείται η 

αποµόνωση των ενδοθηλιακών κυττάρων.  

 

∆ιαλύµατα 

• PBS (10X)  pH 7.2-7.4 
NaHPO4 100 mM
KH2PO4 40 mM 

NaCl  40 mM 
Το διάλυµα διατηρείται στους 40C και αραιώνεται 10 φορές πριν από τη χρήση 

του, οπότε και επαναρυθµίζεται το pH του.   

 
• ∆ιάλυµα κολλαγενάσης 1 % 

100 mg κολλαγενάσης τύπου 1Α σε 10 ml Μ199* 

 

Το διάλυµα κατανέµεται σε ποσότητες µικρότερου όγκου και φυλάσσεται στους -

20oC µέχρι να χρησιµοποιηθεί. Για την αποµόνωνση των κυττάρων η 

κολλαγενάση χρησιµοποιείται σε τελική συγκέντρωση 0,01%. 

 

• Θρεπτικό µέσο Μ199* 

M199 (ΕARL’S) 500 mL 
Πενικιλλίνη-στρεπτοµυκίνη 100 ΙU/ml 

Γενταµυκίνη 50 µg/ml 
Αµφοτερικίνη 2,5 µg/ml 

Ν-ακετυλ- L –αλάνυλ-L-γλουταµίνη 2 mΜ 
 

• Πλήρες θρεπτικό µέσο για HUVEC 

M199* 85 ml 
Ορός νεογέννητου βοός (fetal calf serum, FCS) 15 ml 

Endothelial cell growth supplement (ECGS) 15 mg 
Ηπαρίνη 5 IU/ml 

 
To εκχύλισµα ECGS είναι εµπλουτισµένο σε αυξητικό παράγοντα των ινοβλαστών 

(FGF) και είναι απαραίτητο για την ικανοποιητική ανάπτυξη των HUVEC. Η 

ηπαρίνη χρησιµοποιείται προκειµένου να αυξηθεί η σταθερότητα του ECGS. Το 
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θρεπτικό µέσο αποστειρώνεται µε διοχέτευσή του µε σύριγγα των 20 ml µέσα από 

φίλτρο µε πόρους που έχουν διάµετρο 0,2 µm και φυλάσσεται στους 4οC. 

 

Πειραµατική πορεία 
1. Αραίωση της κολλαγενάσης µε θρεπτικό µέσο µέχρι τελικής συγκένρωσης 1%. 

Η αραίωση γίνεται πάντα σε θρεπτικό µέσο ή σε άλλο διάλυµα το οποίο περιέχει 

Ca2+, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δράση του ενζύµου. Το θρεπτικό µέσο που 

χρησιµοποιείται δεν πρέπει να περιέχει ορό, ο οποίος περιέχει αναστολείς 

διαφόρων ενζύµων. 

2.  Ο οµφάλιος λώρος έχει δύο αρτηρίες και µία φλέβα, η οποία είναι µεγαλύτερη, 

πιο εύκολα διακριτή και µε µαλακότερα τοιχώµατα. Σταθεροποιούµε µε αιµοστάτες 

τον οµφάλιο λώρο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στη φλέβα. 

3. Ξεπλένεται η φλέβα µε PBS, ώστε να αποµακρυνθούν υπολείµµατα αίµατος και 

θρόµβοι. Στο σηµείο αυτό παρατηρείται εάν η φλέβα του οµφάλιου λώρου είναι 

ακέραια. Τυχόν αλλοιώσεις του τοιχώµατος της φλέβας καθιστούν αδύνατη την 

αποµόνωση κυττάρων.  

4.  Ερµητικό κλείσιµο µε τη βοήθεια αιµοστάτη του ενός άκρου του οµφάλιου 

λώρου. 

5. ∆ιοχέτευση του θρεπτικού µέσου µε την κολλαγενάση από την άλλη είσοδο της 

φλέβας του οµφάλιου λώρου, χρησιµοποιώντας σύριγγα των 20 ml. Η φλέβα 

αρχίζει να διογκώνεται λόγω του εισερχοµένου διαλύµατος. 

6. Ερµητικό κλείσιµο, µε τη βοήθεια αιµοστάτη αιµοστάτη, και του δεύτερου άκρου 

του οµφάλιου λώρου. Σε αυτό το στάδιο, αυτός είναι κλεισµένος και από τα δύο 

άκρα ενώ στο εσωτερικό της φλέβας βρίσκεται το διάλυµα της κολλαγενάσης. 

7. O οµφάλιος λώρος τοποθετείται σε αποστειρωµένο δοχείο και επωάζεται σε 

υδατόλουτρο για 15-25 λεπτά στους 37oC. 

8. Μετά τη συµπλήρωση της επώασης αφαιρείται ο αιµοστάτης από τη µια 

πλευρά του οµφάλιου λώρου. 

9. Συλλογή του υπερκειµένου (θρεπτικό µέσο µε κολλαγενάση, HUVEC) σε 

αποστειρωµένο σωλήνα των 50 ml. 

10.Αφαίρεση του αιµοστάτη και από το άλλο άκρο του οµφάλιου λώρου. 

11.Έκπλυση της φλέβας µε PBS συλλέγοντας το έκλουσµα στον ίδιο σωλήνα 

όπου βρίσκεται το θρεπτικό µέσο µε τα κύτταρα. 
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12.Φυγοκέντρηση των κυττάρων σε θερµοκρασία δωµατίου, στα 500 g για 4 

λεπτά. 

13.Απόρριψη του υπερκειµένου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 10 ml 

πλήρους θρεπτικού µέσου. 

14.Μεταφορά του θρεπτικού µέσου µε τα κύτταρα σε τρυβλίο κατάλληλο για την 

καλλιέργεια κυττάρων. 

15.Επώαση των κυττάρων σε ολική υγρασία, στους 37οC και σε ατµόσφαιρα 5% 

CO2 για µία ηµέρα. 

16.Την επόµενη ηµέρα αφαιρείται µε πιπέτα Pasteur υπό κενό το θρεπτικό µέσο, 

στο οποίο περιέχονται και τα ερυθρά αιµοσφαίρια που δεν έχουν προσκολληθεί 

στο δάπεδο του τρυβλίου. 

17.Έκπλυση των κυττάρων που έχουν προσκοληθεί στον πυθµένα του τρυβλίου 

δύο φορές µε PBS. 

18.Προσθήκη 10 ml πλήρους θρεπτικού µέσου και παρατήρηση στο µικροσκόπιο. 

Εάν η αποµόνωση των κυττάρων είναι επιτυχής, διακρίνονται οµάδες κυττάρων τα 

οποία είναι προσκολληµένα στο δάπεδο του τρυβλίου και τα οποία 

αναπτύσσονται γύρω από νοητές εστίες. 

19.Επώαση των κυττάρων, ανανεώνοντας το θρεπτικό µέσο κάθε 3-4 ηµέρες, 

µέχρι να φτάσουν σε έναν βαθµό 80-90% πλήρους κάλυψης του πυθµένα του 

τρυβλίου. 

 

Παρατήρηση 
Από τη στιγµή της αραίωσης της κολλαγενάσης, αυτή δε διατηρείται για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα (µέχρι 1 εβδοµάδα στους 4oC). Ιδανικά, πρέπει να αραιώνεται 

αµέσως πριν χρησιµοποιηθεί. Η τελική συγκέντρωση της κολλαγενάσης αποτελεί 

ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία για την αποµόνωση των κυττάρων. 

 

3.3. Ανακαλλιέργεια κυττάρων 
 Η καλλιέργεια των κυττάρων αποσκοπεί στη συνεχή παροχή του 

απαραίτητου προς µελέτη βιολογικού υλικού. Τα κύτταρα, όταν  καλλιεργούνται σε 

στερεό υπόστωµα, αφήνονται κατά γενικό κανόνα να αναπτυχθούν εώς ότου 

καλύψουν το 80-90% της επιφάνειας του τρυβλίου κυτταρικής επιφάνειας, ένα 

σηµείο δηλαδή µέχρι το οποίο η ανάπτυξή τους δεν παρεµποδίζεται από την 
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έλλειψη χώρου. Σε πολλά είδη κυττάρων, όταν παρατηρείται έλλειψη χώρου, 

αναστέλλεται ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός και τροποποιούνται οι µεταβολικές 

τους διαδικασίες µε αδιερεύνητες µέχρι και σήµερα συνέπειες (contact inhibition) . 

Σε κάποια µάλιστα είδη κυττάρων, όπως είναι τα κύτταρα HUVEC, όταν δεν 

υπάρχει διαθέσιµη επιφάνεια για να προσκολληθούν, πεθαίνουν, αποκολλώνται 

και αιωρούνται στο θρεπτικό µέσο της καλλιέργειας. Το φαινόµενο αυτό κατά 

κανόνα δεν παρατηρείται σε καρκινικά κύτταρα τα οποία έχουν απολέσει τον 

ελεγχόµενο κυτταρικό κύκλο και πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Εποµένως, σε 

καλλιέργειες πρωτογενών φυσιολογικών κυττάρων η ανακαλλιέργεια τους θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ο κατάλληλος αριθµός των κυττάρων για πειράµατα αλλά και η 

οµαλή τους ανάπτυξη. Η αποκόλληση των κυττάρων από το υπόστρωµά είναι 

δυνατή α) µε µηχανικό τρόπο, β) µε χηµικά µέσα, γ) µε ενζυµική δράση. Κατά την 

τελευταία περίπτωση συνήθως χρησιµοποιείται διάλυµα τρυψίνης το οποίο 

διασπά τις συνδέσεις των κυττάρων µεταξύ τους αλλά και µε το στερεό τους 

υπόστρωµα. Για την ανακαλλιέργεια των κυττάρων HUVEC χρησιµοποιούνται 

τρυβλία Petri που ο πυθµένας τους έχει επιστρωθεί µε ζελατίνη, επειδή έχει 

διαπιστωθεί ότι µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη προσκόλληση των 

κυττάρων.  

 
Υλικά και διαλύµατα 

• Τρυψίνη/EDTA  

(0.05 %-0.02 % σε PBS χωρίς Ca2+). 

• M199*. 

• Πλήρες θρεπτικό µέσο καλλιέργειας κυττάρων HUVEC. 

• Ζελατίνη 

∆ιάλυµα ζελατίνης 2%, το οποίο αραιώνεται πριν από τη χρήση του σε τελική 

συγκέντρωση 1% µε PBS 1X. ∆ιατηρείται στους 4οC. 

 

 
Πειραµατική πορεία 

1. Παρατήρηση του τρυβλίου µε τα κύτταρα στο µικροσκόπιο. Η εικόνα των 

κυττάρων είναι ενδεικτική της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Κύτταρα 
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(HUVEC) τα οποία είναι προσκολληµένα στο δάπεδο του τρυβλίου θεωρούνται 

υγιή ενώ επιπλέοντα κύτταρα στο θρεπτικό µέσω είναι κατά πάσα πιθανότητα 

νεκρά. Η ανακαλλιέργεια γίνεται όταν τα κύτταρα έχουν καλύψει κατά 80-90% την 

επιφάνεια του τρυβλίου στο οποίο καλλιεργούνται. 

2. Μεταφορά του τρυβλίου µε τα κύτταρα σε θάλαµο νηµατικής ροής, όπου είναι 

δυνατή η εργασία υπό άσηπτες συνθήκες. 

3. Αναρρόφηση του θρεπτικού µέσου της καλλιέργειας µε πιπέτα Pasteur υπό  

κενό. 

4. Έκπλυση των κυττάρων δύο φορές µε PBS. Με τη διαδικασία αυτή 

αποµακρύνονται τυχόν εναποµείναντα ίχνη ορού, τα οποία περιέχουν αναστολείς 

της τρυψίνης. Τα κύτταρα δεν πρέπει να µένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

χωρίς θρεπτικό µέσο ή PBS, αφού είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε επαφή τους µε τον 

αέρα. Επιπλέον, και ο χρόνος παραµονής των κυττάρων στο PBS (το οποίο δεν 

περιέχει ιόντα Ca2+) δεν πρέπει να είναι µεγάλος, γιατί παρατηρείται απώλεια της 

επαφής τους µε το υπόστρωµα. 

5. Προσθήκη 1 ml τρυψίνης ανά τρυβλίο διαµέτρου 100 mm. 

6. Παρατήρηση της αποκόλλησης των κυττάρων στο µικροσκόπιο. Τα κύτταρα 

υπό την επίδραση της τρυψίνης χάνουν το σχήµα τους και αποκτούν σφαιρική 

µορφή κατά την απώλεια της επαφής τους µε το στερεό υπόστρωµα. Τα κύτταρα 

δεν πρέπει να µένουν για πολύ ώρα στην τρυψίνη, καθώς παρατεταµένη δράση 

της στα κύτταρα είναι δυνατό να οδηγήσει σε αυξηµένη θνητότητα. 

7. Αµέσως µόλις πραγµατοποιηθεί η αποκόλληση των κυττάρων, αναστέλλεται η 

τρυψίνη µε την προσθήκη 3 ml θρεπτικού µέσου Μ199* που περιέχει 10% ορό. 

8. Μεταφορά του εναιωρήµατος των κυττάρων σε αποστειρωµένο σωλήνα των 15 

ml. 

9. Προσθήκη 3-5 ml Μ199* ή PBS και συλλογή των κυττάρων που έχουν 

αποµείνει µέσα στο τρυβλίο. 

10. Μεταφορά του εναιωρήµατος των κυττάρων σε αποστειρωµένο σωλήνα των 

15 ml. 

11. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στους 260C στα 500 g. 

12. Αναρρόφηση του υπερκείµενου θρεπτικού µέσου µε πιπέτα Pasteur. 

13. Προσθήκη Μ199* µέχρι τελικού όγκου 3 ml. 
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14. Επαναιώρηση των κυττάρων µε τη βοήθεια πιπέτας, µέχρις ότου να µην 

υπάρχουν συσσωµατώµατα που θα κάνουν δύσκολο τον υπολογισµό του 

αριθµού των κυττάρων στο αιµατοκυτταρόµετρο. 

15. Προσθήκη 10 µl από το εναιώρηµα των κυττάρων στην ειδική υποδοχή του 

αιµατοκυτταρόµετρου. 

16. Υπολογισµός του αριθµού των κυττάρων στο µικροσκόπιο. 

17. Για κάθε ανακαλλιέργεια τα κύτταρα χρησιµοποιούνται σε συγκέντρωση 1-

1,5Χ104 κύτταρα ανά cm2, συγκέντρωση η οποία για την περίπτωση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC αντιστοιχεί σε αρχική κάλυψη του τρυβλίου κατά 

περίπου 25-30% της συνολικής του επιφάνειας. Τα κύτταρα HUVEC 

ανακαλλιεργούνται σε τρυβλία ή µικροκυψελίδες κυτταρικής καλλιέργειας τα οποία 

έχουν επιστρωθεί µε διάλυµα ζελατίνης 1% τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από τη 

χρησιµοποίησή τους. 

 

3.4. Κατάψυξη κυττάρων 
Η διατήρηση των ζωικών κυττάρων για µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι δυνατή µε 

την αποθήκευση τους σε υγρό άζωτο σε θερµοκρασίες µεταξύ -1350C και -1750C. 

Για την επιτυχή διατήρηση τους είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε καλή 

µεταβολική κατάσταση πριν από την ψύξη τους και για το λόγο αυτό κατά γενικό 

κανόνα η ψύξη των κυττάρων πραγµατοποιείται όταν τα κύτταρα έχουν καλύψει 

80-90% της επιφάνειας του τρυβλίου. Επιπλέον, η ψύξη των κυττάρων 

πραγµατοποιείται βαθµιαία (περίπου 10C ανά ώρα) µέχρι η θερµοκρασία τους να 

φτάσει ένα κρίσιµο σηµείο (-200C), προκειµένου να αποφευχθεί ο σχηµατισµός 

πάγου στο εσωτερικό τους και να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια νερού. Επίσης, για 

να αποφευχθεί ο σχηµατισµός πάγου στο εσωτερικό των κυττάρων, καταψύχονται 

παρουσία διµέθυλου-σουλφοξύδιου (DMSO) ή γλυκερόλης. 
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Υλικά και διαλύµατα 

• DMSO (dimethylsulfoxide, διµέθυλο-σουλφοξύδιο). 

• M199*.  

• Ορός νεογέννητου βοός (fetal calf serum, FCS). 

• Ειδικά φιαλίδια για την ψύξη των κυττάρων (cryovials). 

• Ειδικό δοχείο ψύξης κυττάρων µε ισοπροπανόλη. 

• ∆οχείο ψύξης κυττάρων (υγρό άζωτο) το οποίο περιέχει ισοπροπανόλη και 

επιτρέπει την ήπια αρχική ψύξη των κυττάρων. 

 

Πειραµατική πορεία 
1. Αποκόλληση των κυττάρων από την επιφάνεια του τρυβλίου στο οποίο 

καλλιεργούνται, όπως περιγράφτηκε παραπάνω. Υπολογίζεται ο όγκος του 

θρεπτικού µέσου που περιέχει τον αριθµό των κυττάρων που θα ψυχθούν 

(περίπου 1.000.000 κύτταρα ανά ml ανά cryovial). 

2. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στα 500 g και τους 260C. 

3. Ενώ πραγµατοποιείται η φυγοκέντρηση, προστίθενται σε ένα cryovial 100 µl 

DMSO. Σηµειώνουµε στο cryovial τον κυτταρικό τύπο, τη γενιά (που θα είναι τα 

κύτταρα όταν θα ξεπαγώσουν), την ηµεροµηνία ψύξης  και τον αριθµό των 

κυττάρων. 

4. Όταν ολοκληρωθεί η φυγοκέντρηση, αφαιρείται το υπερκείµενο θρεπτικό µέσο. 

5. Επαναιώρηση του ιζήµατος των κυττάρων σε 900 µl ορού. 

6. Προσθήκη του εναιωρήµατος των κυττάρων στα 100 µl DMSO και πολύ 

γρήγορη ανάδευσή τους προκειµένου να επιτευχθεί η οµοιογενής κατανοµή του 

DMSO. Η τελική συγκέντρωση του DMSO είναι 10% (δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

20% καθώς αυξάνεται η τοξική του επίδραση στα κύτταρα) και χρησιµοποιείται 

προκειµένου να αµβλυνθεί η επίδραση της δηµιουργίας κρυστάλλων νερού στο 

εσωτερικό των κυττάρων. 

7. Τοποθέτηση των κυττάρων σε κατάλληλες υποδοχές σε δοχείο ψύξης 

κυττάρων που περιέχει παγωµένη ισοπροπανόλη, στους -200C για 12-36 ώρες. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σταδιακή µείωση της θερµοκρασίας των 

κυττάρων (περίπου 10C ανά ώρα). Η σταδιακή µείωση της θερµοκρασίας 

συµβάλλει στη µεγαλύτερη βιωσιµότητα τους. 
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8. Τοποθέτηση των κυττάρων σε ειδικές υποδοχές στο υγρό άζωτο, έως ότου 

απαιτηθεί η επαναχρησιµοποίησή τους. 

 

Παρατηρήσεις 
Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου κυττάρων, είναι απαραίτητος ο 

πειραµατισµός, προκειµένου να βρεθεί η κατάλληλη διαδικασία ψύξης. Ο 

πειραµατισµός αφορά στο ποσοστό του DMSO και του ορού που θα πρέπει να 

ψύχονται τα κύτταρα ή στην ταχύτητα ψύξης τους. 

 

3.5. Απόψυξη κυττάρων 
Κατά τη διαδικασία αυτή κύτταρα τα οποία έχουν παραµείνει παγωµένα ακόµα και 

για πολύ µεγάλο χρονικά διάστηµα είναι δυνατόν να επανακαλλιεργηθούν. Η 

διαδικασία γίνεται και αυτή υπό άσηπτες συνθήκες και όσο το δυνατόν ταχύτερα, 

προκειµένου τα κύτταρα να µην εκτεθούν στο DMSO, το οποίο µπορεί να δράσει 

τοξικά. 

 

∆ιαλύµατα 
• Μ199* 

• Πλήρες θρεπτικό µέσο HUVEC 

• ∆ιάλυµα ζελατίνης 

 
Πειραµατική πορεία 

1. Σε αποστειρωµένο σωληνάκι των 15 ml προστίθενται 9 ml θρεπτικού µέσου 

Μ119*. 

2. Αφαίρεση των κυττάρων από το υγρό άζωτο. 

3. Ξεπάγωµα των κυττάρων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, µε ανακίνηση σε 

υδατόλουτρο 370C. 

4. Μεταφορά των κυττάρων στα 9 ml του θρεπτικού µέσου που είναι ήδη έτοιµο 

και ανάµιξη µε γρήγορες κινήσεις. Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην αραίωση του 

DMSO στο οποίο βρίσκονται τα κύτταρα, που σε θερµοκρασία δωµατίου είναι 

πολύ τοξικό για αυτά. 

5. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στα 500 g σε θερµοκρασία δωµατίου. 

6. Αφαίρεση του υπερκείµενου µε πιπέτα Pasteur υπό κενό. 
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7. Επαναιώρηση του ιζήµατος των κυττάρων σε 1 ml Μ199*. 

8. Προσθήκη επιπλέον θρεπτικού µέσου Μ199*µέχρι τελικού όγκου 10 ml. 

9. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στα 500 g και σε θερµοκρασία δωµατίου. 

10.Αφαίρεση του υπερκείµενου µε πιπέτα Pasteur υπό κενό. 

11.Επαναιώρηση του ιζήµατος των κυττάρων σε 1 ml πλήρους θρεπτικού µέσου. 

Προσθήκη επιπλέον πλήρους θρεπτικού µέσου µέχρι τελικού όγκου 10 ml. 

12.Μεταφορά των κυττάρων σε τρυβλίο καλλιέργειας, του οποίου ο πυθµένας έχει 

επιστρωθεί µε διάλυµα ζελατίνης 1%. 

13.Παρατήρηση των κυττάρων στο µικροσκόπιο. 

14.Καλλιέργεια των κυττάρων, ανανεώνοντας το θρεπτικό µέσο κάθε 3-4 ηµέρες, 

µέχρι να φτάσουν σε ένα βαθµό 80-90% κάλυψης του τρυβλίου. 

 

 

3.6. Αποµόνωση και καθαρισµός της HARP 
Η HARP εκφράζεται σε βακτηριακά κύτταρα E. coli BL21, τα οποία έχουν 

µετασχηµατιστεί µε το πλασµίδιο pETHH8, που φέρει το γονίδιο της ανθρώπινης 

HARP κάτω από την επίδραση του υποκινητή της λακτόζης. Η καλλιέργεια των 

κυττάρων πραγµατοποιείται σε θρεπτικό µέσο LB µέχρι η οπτική πυκνότητα της 

καλλιέργειας των κυττάρων είναι η επιθυµητή (0,4 στα 600 nm), ακολουθεί η 

επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης µε την προσθήκη 

ισοπροπυλογαλακτοζιδίου (IPG). Ακολουθεί η αποµόνωση και ο καθαρισµός της 

πρωτεΐνης που σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει καθαρισµό της µε τη χρήση 

χρωµατογραφίας συγγένειας και ιοντοανταλλαγής. 

 
Υλικά, όργανα και διαλύµατα 

• Σωλήνες υπερφυγοκέντρου Sorvall των 50 ml. 

• Ρυθµιστικό διάλυµα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 το οποίο περιέχει 1mM EDTA, 1 mg 

ανά ml λειοπεπτίνης, 1 µg ανά ml πεπστατίνης Α και 1 µg ανά ml απροτινίνης. 

• Ρυθµιστικό διάλυµα 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, το οποίο περιέχει 10 mM 

διθειοθρεϊτόλη, 0,1 Μ EDTA, 0,1 M NaCl και 8 Μ ουρία. 

• Μεµβράνες διαπίδυσης (Sigma D-9527). 

• Ρυθµιστικό διάλυµα HEPES 20 mM pH 7,4. 

• Ρυθµιστικό διάλυµα HEPES 20 mM pH 7,4 που περιέχει 1 M NaCl. 
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• Ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCl 50 mM pH 7,4 που περιέχει 0,5 M NaCl. 

• Ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCl 50 mM pH 7,4 που περιέχει 2 M NaCl. 

• Στήλη Heparin-Sepharose (10 ml) της Amersham Pharmacia Biotech. 

• Στήλη mono-S της Amersham Pharmacia Biotech. 

 
Πειραµατική πορεία 

1. Συλλογή 1.000 ml από την καλλιέργεια των κυττάρων σε σωλήνες 

υπερφυγοκέντρου Sorvall των 50 ml. 

2. Φυγοκέντρηση για 20 λεπτά σε 200 g σε θερµοκρασία δωµατίου. 

3. Απόχυση του υπερκείµενου και επαναιώρηση του ιζήµατος των κυττάρων σε 

διάλυµα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 το οποίο περιέχει 1mM EDTA, 1 mg ανά ml 

λειοπεπτίνη, 1 µg ανά ml πεπστατίνη Α και 1 µg ανά ml απροτινίνη. 

4. Φυγοκέντρηση του παραπάνω διαλύµατος των κυττάρων σε 27.000 g για 30 

λεπτά στους 40C. 

5. Απόχυση του υπερκείµενου και διαλυτοποίηση του ιζήµατος σε 120 µl 

διαλύµατος 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, το οποίο περιέχει 10 mM διθειοθρεϊτόλη, 0,1 

Μ EDTA, 0.1 M NaCl και 8 Μ ουρία. 

6. Ήπια ανάδευση του παραπάνω διαλύµατος για 12 ώρες περίπου στους 40C. 

7. Φυγοκέντρηση του διαλύµατος των κυττάρων σε 27.000 g για 30 λεπτά στους 

40C. 

8. Συλλογή του υπερκείµενου και πραγµατοποίηση διαπίδυσης για 8 ώρες στους 

40C έναντι 4 λίτρων διαλύµατος 25 mM Hepes, pH 7.4 το οποίο περιέχει 1 Μ 

NaCl. 

9. Λαµβάνοντας υπόψη τον τελικό όγκο του διαλύµατος, µετά από τη διαπίδυση 

ρυθµίζεται η ιοντική ισχύς σε 0,5 Μ NaCl. 

10. Μεταφορά του παραπάνω διαλύµατος σε στήλη Heparin-Sepharose µε ροή 

0,5 ml ανά λεπτό. 

11. Μετά την προσρόφηση των πρωτεϊνών στην ακίνητη φάση της κολώνας 

ηπαρίνης, πραγµατοποιείται εξαντλητική έκπλυση της στήλης µε διάλυµα 50 mM 

Tris-HCl, pH 7,4 το οποίο περιέχει 0,5 Μ NaCl. 

12. Έκλουση των πρωτεϊνών, χρησιµοποιώντας διάλυµα 50 mM Tris-HCl, pH 7.4 

το οποίο περιέχει 2 Μ NaCl. 
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13. Συλλογή του εκλούµατος και ρύθµιση της ιοντικής ισχύς σε 0,5 Μ NaCl 

χρησιµοποιώντας διάλυµα Tris-HCl pH 7,4. 

14. Μεταφορά του προκύπτοντος διαλύµατος σε κολώνα mono-S, η οποία έχει 

προηγουµένως εξισορροπηθεί µε διάλυµα 50 mM Tris-HCl pH 7,4. 

15. Έκλουση των πρωτεϊνών χρησιµοποιώντας διάλυµα 50 mM Tris-HCl, pH 7.4 

το οποίο περιέχει 2 Μ NaCl και µε ταχύτητα έκλουσης 0,5 ml ανά λεπτό. 

16. Συλλογή των κλασµάτων που εκλούονται από τη στήλη και προσδιορισµός 

των κλασµάτων στα οποία περιέχεται HARP, καθώς εκτίµηση της ποσότητας της 

HARP που περιέχεται σε αυτά.  

 

 

3.7. Εκτίµηση της βιωσιµότητας των κυττάρων µε τη χρήση 
κυανού της τρυπάνης 
 

Το κυανούν της τρυπάνης είναι µια από τις χρωστικές που χρησιµοποιούνται για 

τη καταµέτρηση ζώντων κυττάρων. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα 

κύτταρα είναι ικανά να απορροφήσουν ορισµένες χρωστικές µόνο όταν δεν είναι 

µεταβολικώς ενεργά, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες (σε ζωντανά κύτταρα) οι 

χρωστικές αυτές δεν είναι δυνατό να διαπεράσουν την κυτταρική µεµβράνη. 

 

Υλικά, όργανα και διαλύµατα 

• ∆ιάλυµα κυανούν της τρυπάνης (1%) 

• PBS 1X 

 

Πειραµατική πορεία 
1. Καλλιέργεια των ενδοθηλιακών κυττάρων µέχρι να καλύψουν περίπου το 

80% της επιφάνειας του τρυβλίου. 

2. Έκπλυση των κυττάρων 3 φορές µε PBS και καλλιέργεια των κυττάρων σε 

θρεπτικό µέσο απουσία ορού για 16 ώρες. 

3. Ανανέωση του θρεπτικού µέσου. 

4. Επώαση των κυττάρων (370C, 5% CO2, απόλυτη υγρασία) για 6 ώρες µε 

τις υπό εξέταση ουσίες (Πίνακας 3.7.1). 
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5. Αποµάκρυνση του θρεπτικού µέσου και έκπλυση των κυττάρων 3 φορές µε 

PBS. 

6. Συλλογή των κυττάρων µε ενζυµική αποκόλληση. 

7. Φυγοκέντρηση των κυττάρων (4 λεπτά, 500 g, 260C) 

8. Αποµάκρυση του υπερκείµενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε PBS. 

9. Μεταφορά 100 µl από το εναιώρηµα των κυττάρων σε σωληνάριο 

eppendorf. 

10. Προσθήκη στο σωληνάριο  eppendorf 100 µl χρωστικής κυανού της 

τρυπάνης (τελική συγκέντρωση 0,5%). 

11. Επώαση των κυττάρων µε το κυανούν της τρυπάνης για 5 λεπτά. 

12. Προσθήκη 10 µl από το µίγµα κυττάρων-χρωστικής σε 

αιµατοκυτταρόµετρο. 

13. Υπολογισµός της βιωσιµότητας των κυττάρων. 

 
 
Πίνακας 3.7.1. Αναστολείς που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Καµία από τις 
ουσίες που µελετήθηκαν δεν προκαλούσε µείωση στη βιωσιµότητα των κυττάρων, στις 
τελικές συγκεντρώσεις και στο χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιήθηκαν. 
 

 Εταιρεία Τελική συγκέντρωση 
Ορθοβαναδικό νάτριο Sigma (S-6508) 20 nM 
Θειική χονδροϊτίνη C Sigma (C-438) 100 µg/ml 

Genistein Euromedex (KB 40) 20 nM 
PP1 TOCRIS (#1397) 20 nM 

Wortmannin Sigma (W-1628) 100 nM 
LY29004 Sigma (L-9908) 200 nM 
U0126 TOCRIS (#1144) 20 nM 
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3.8. Μελέτη του χηµειοτακτισµού των κυττάρων (Θάλαµος 

Transwell) 
Σε αυτό το πείραµα χρησιµοποιείται µικροπλακίδιο, στην κάθε 

µικροκυψελίδα του οποίου εισέρχεται µία ένθεση που χωρίζει το κελί σε δύο µέρη 

µε τη βοήθεια µιας πολυµερούς κινητής µεµβράνης ανθρακικών (transwell plates). 

Στη µικροκυψελίδα υποδοχής προσθέτουµε το θρεπτικό µέσο και τον παράγοντα 

που θέλουµε να µελετήσουµε, ενώ στην ένθετη υποδοχή προσθέτουµε τα 

κύτταρα στο ανάλογο θρεπτικό µέσο. Η ποσοτική εκτίµηση της επίδρασης του 

υπό µελέτη παράγοντα στο χηµειοτακτισµό των κυττάρων επιτυγχάνεται µετά από 

τη µονιµοποίηση, τη χρώση και την καταµέτρηση των κυττάρων που έχουν 

µεταναστεύσει σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα µέσα από τους πόρους της 

µεµβράνης (φίλτρο). 

 

 

 

Εικόνα 3.7.1. Ο θάλαµος Transwell που χρησιµοποιείται για τη µελέτη της κυτταρικής 
µετανάστευσης. (Α) Εξωτερική µικροκυψελίδα (Β) Εσωτερική µικροκυψελίδα µε πυθµένα 
από πορώδη µεµβράνη. 
 

Υλικά και διαλύµατα 
• Θάλαµοι µελέτης χηµειοτακτισµού (Μικροπλακίδια Transwell, Costar #3244). 

 

• Μ199* 0,25 % BSA 

Μ199* 100 ml 
BSA 250 mg 

 



Υλικά και Μέθοδοι 

 70 

Το διάλυµα επωάζεται για 15 λεπτά στους 370C και κατόπιν αποστειρώνεται µε 

διήθηση από βακρηριοστατικό φίλτρο. 

 

• ∆ιάλυµα θειαζίνης 

Κυανούν της τολουϊδίνης 30 mg 
PBS 100 ml 

 

• ∆ιάλυµα µονιµοποίησης Carson’s 

Φορµαλδεΰδη 37 % 100 ml 
NaH2PO4 18,6 g 

NaOH 4,2 g 
Απεσταγµένο Η2Ο 900 ml 

 

Πειραµατική πορεία 
1. Σε κάθε µικροκυψελίδα και στο κάτω µέρος της µεµβράνης (εξωτερική 

µικροκυψελίδα), προστίθενται 600 µl θρεπτικού µέσου Μ199* που περιέχει 0,25% 

BSA, αν πρόκειται για κελί αναφοράς (µάρτυρας). Στην περίπτωση που θέλουµε 

να µελετήσουµε τη χηµειοτακτική δράση µιας ουσίας, στο κάτω µέρος της 

µεµβράνης προστίθεται και η ουσία σε θρεπτικό µέσο ίδιο µε αυτό του κελιού- 

µάρτυρα. 

2. Στη συνέχεια προστίθενται 100 µl θρεπτικού µέσου Μ199* που περιέχει 0,25% 

BSA και 100.000 κύτταρα στο πάνω µέρος της µεµβράνης (εσωτερική 

µικροκυψελίδα). 

3. Επώαση του πλακιδίου στον κλίβανο των κυττάρων για 4 ώρες. 

4. Μονιµοποίηση των κυττάρων εµβαπτίζοντας τη µεµβράνη σε µονιµοποιητικό 

διάλυµα Carson’s για τουλάχιστον 20 λεπτά. 

5. Αποµάκρυνση των κυττάρων που βρίσκονται στο πάνω µέρος της µεµβράνης 

µε ένα βαµβακοφόρο στυλεό. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς εάν ασκηθεί 

ισχυρή πίεση υπάρχει κίνδυνος να παραµορφωθεί η µεµβράνη. 

6. Με µεγάλη προσοχή κόβεται περιφερειακά η µεµβράνη µε τη βοήθεια 

νυστεριού. 

7. Τοποθέτηση της µεµβράνης σε αντικειµενοφόρο πλάκα έτσι ώστε τα κύτταρα τα 

οποία έχουν µεταναστεύσει µέσα από τους πόρους να βρίσκονται στην πάνω 

επιφάνεια. 
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8. Χρώση των κυττάρων µε προσθήκη 1-2 σταγόνων διαλύµατος θειαζίνης στη 

µεµβράνη για 15 λεπτά. 

9. Αποχρωµατισµός της µεµβράνης µε 3-4 διαδοχικές εµβαπτίσεις σε νερό και 

τοποθέτηση σε αντικειµενοφόρο πλάκα, µε τα κύτταρα προς την κάτω επιφάνεια. 

10. Καταµέτρηση των κυττάρων στο µικροσκόπιο, µε τη βοήθεια κατάλληλα 

διαµορφωµένου πλέγµατος που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. 

 

3.9. Μελέτη της δηµιουργίας ψευδαγγείων in vitro σε υπόστρωµα 

MatrigelTM 

 Κατά την πειραµατική αυτή διαδικασία παρατηρείται η επίδραση διαφόρων 

παραγόντων στην κυτταρική διαφοροποίηση, και συγκεκριµένα στην ικανότητα 

των ενδοθηλιακών κυττάρων να πραγµατοποιούν ψευδαγγεία. Το matrigel 

αποτελεί εκχύλισµα από βασική µεµβράνη καρκινικού όγκου περιτοναίου 

ποντικού και είναι πλούσιο σε λαµινίνη. Λόγω της ιδιαίτερης σύστασής του είναι 

σε ηµίρευστη κατάσταση σε θερµοκρασία πάγου ενώ σε θερµοκρασία µεγαλύτερη 

των 80C σχηµατίζει πήκτωµα. Όταν ενδοθηλιακά κύτταρα καλλιεργούνται στην 

επιφάνεια του πηκτώµατος αυτού προσκολλώνται και διαφοροποιούνται 

µετακινούµενα, δηµιουργώντας σχηµατισµούς που προσοµοιάζουν αγγεία και 

καλούνται ψευδαγγεία. Η εκτίµηση του µήκους του δικτύου των ψευδαγγείων 

αποτελεί και ένδειξη για το ποσοστό διαφοροποίησης των ενδοθηλιακών 

κυττάρων. Κατά τα πειράµατα που εκτελέστηκαν χρησιµοποιήθηκε matrigel το 

οποίο περιείχε χαµηλή συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων, προκειµένου να 

εκτιµηθεί καλύτερα η δράση της HARP στη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών 

κυττάρων. 

 

Υλικά και διαλύµατα 

• Μικροπλακίδιο καλλιέργειας κυττάρων µε 96 µικροκυψελίδες. 

• MatrigelΤΜ 

• ∆ιάλυµα θειαζίνης 

• Φωτογραφική µηχανή προσαρµοσµένη σε στερεοσκόπιο και λογισµικό 

σύστηµα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης εικόνας σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή 
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Πειραµατική πορεία 
1. Ξεπάγωµα του matrigel, το οποίο βρίσκεται παγωµένο στους –200C, γρήγορα 

και τρίβοντάς το µε το χέρι. Εναλλακτικά το matrigel  είναι δυνατό να τοποθετηθεί 

σε πάγο και να αφεθεί να ρευστοποιηθεί οµαλά στους 40C  για 8-16 ώρες.  

2. Όταν το matrigel ξεπαγώσει, αφήνεται σε ηρεµία σε πάγο για τουλάχιστον 30 

λεπτά, προκειµένου οι φυσαλίδες που εγκλωβίζονται στο εσωτερικό του κατά την 

απόψυξή να µετακινηθούν προς την επιφάνεια του. 

3. Σε κάθε µικροκυψελίδα του µικροπλακιδίου 96 θέσεων προστίθεται ποσότητα 

ίση µε 40 µl matrigel. Όλες οι κινήσεις γίνονται κρατώντας το matrigel σε πάγο και 

προσέχοντας να µην εγκλωβιστούν φυσαλίδες στη µάζα του, οι οποίες θα είναι 

εµπόδιο κατά το τελικό στάδιο ποσοτικοποίησης των αυλών που θα 

δηµιουργηθούν από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. 

4. Πολυµερισµός του matrigel στις µικροκυψελίδες, επωάζοντας για τουλάχιστον 

20 λεπτά στους 370C σε απόλυτη υγρασία. 

5. Κατά τη διάρκεια πήξης του matrigel, πραγµατοποιείται η αποκόλληση των 

κυττάρων και ο υπολογισµός του αριθµού τους στο αιµατοκυτταρόµετρο σύµφωνα 

µε τη διαδικασία που έχει ήδη αναφερθεί. 

6. Προσθήκη 15.000 κυττάρων ανά µικροκυψελίδα σε τελικό όγκο 150 µl M199*. 

7. Προσθήκη των ουσιών και επώαση για 6 ώρες σε ολική υγρασία στους 370C σε 

ατµόσφαιρα 5% CO2. 

8. Αποµάκρυνση του θρεπτικού µέσου που περιέχεται στις µικροκυψελίδες. 

9. Χρώση των αυλών µε διάλυµα θειαζίνης για 5 λεπτά. 

10.Παρατήρηση των αυλών σε στερεοσκόπιο και φωτογράφησή τους µε τη 

βοήθεια φωτογραφικής µηχανής που είναι προσαρµοσµένη στο στερεοσκόπιο. 

11.Ποσοτικοποίηση του συνολικού µήκους των ψευδαγγείων που δηµιουργούνται 

µε τη βοήθεια συστήµατος ανάλυσης εικόνας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

3.10. Εκχύλιση πρωτεϊνών από κύτταρα σε καλλιέργεια 
Η ανάλυση και µελέτη των πρωτεϊνών έγινε σε ολικά εκχυλίσµατα από τις 

καλλιέργειες των κυττάρων που χρησιµοποιήθηκαν. Κατά τη διαδικασία αυτή τα 

κύτταρα λύονται µε διάλυµα το οποίο περιέχει απορρυπαντικό, προκειµένου να 

σπάσουν οι µεµβράνες των κυττάρων, και αναστολείς πρωτεϊνασών για να 

προστατευθούν οι πρωτεΐνες από πρωτεολυτική διάσπαση. Κατόπιν, 
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πραγµατοποιείται φυγοκέντρηση και το υπερκείµενο περιλαµβάνει το διαλυτό 

κλάσµα των ολικών πρωτεϊνών των κυττάρων. Η διαδικασία πραγµατοποιείται σε 

πάγο ή στους 40C προκειµένου να ανασταλεί η δράση των πρωτεϊνασών και να 

παραταθεί η διατήρηση των πρωτεϊνών. 

 

Υλικά και διαλύµατα 

• PBS 1X 

• ∆ιάλυµα οµογενοποίησης 

PBS 1X pH 7,4 99 ml 
Triton X-100 1 ml 

SDS 0,1% 
EDTA 1 mM 

Απροτινίνη 2 µg ανά ml 
PMSF 1 mM 

Na3VO4 1 mM 
 

Πειραµατική πορεία 
1. Αποµάκρυνση υπό κενό του θρεπτικού µέσου της καλλιέργειας. 

2. Έκπλυση των κυττάρων 2 φορές µε PBS. 

3. Προσθήκη στο τρυβλίο 1 ml διαλύµατος οµογενοποίησης. Επώαση για 5 λεπτά 

σε πάγο ώστε να µεγιστοποιηθεί η ποσότητα των εκχυλιζόµενων πρωτεϊνών . 

4. Φυγοκέντρηση του δείγµατος για 20 λεπτά στα 12.000 g και στους 40C. 

5. Λήψη του υπερκειµένου οµογενοποιήµατος. Το οµογενοποίηµα 

χρησιµοποιείται άµεσα ή διατηρείται µέχρι 2 µήνες στους -200C. 

 

3.11. Εκτίµηση της συγκέντρωσης πρωτεϊνών σε διάλυµα 
Η εύρεση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών που περιέχονται σε ένα 

διάλυµα γίνεται εύκολα µε χρωµατοµετρικές µεθόδους, ή µε τη µέτρηση της 

οπτικής απορρόφησης των δειγµάτων σε µήκος κύµατος 280 nm. Οι µέθοδοι 

Bradford και Lowry χρησιµοποιούνται πιο συχνά για τον υπολογισµό 

µικροµοριακών ποσοτήτων πρωτεϊνών. Τα τελευταία χρόνια ως µέθοδος εκλογής 

χρησιµοποιείται η µέθοδος Bradford, λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας µε την 

οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Η µέθοδος αυτή εξαρτάται από τη δέσµευση 

της χρωστικής Coomasie G-250, κυρίως στα βασικά αµινοξέα των πρωτεϊνών, 
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αλλάζοντας ταυτόχρονα το µήκος κύµατος της µέγιστης απορρόφησης τους. Η 

δέσµευση αυτή είναι ανάλογη του ποσού των πρωτεϊνών (Bradford 1976). Με τη 

µέθοδο Bradford µπορεί να µετρηθεί συγκέντρωση πρωτεϊνών από 1-100 µg. Για 

τον υπολογισµό της συγκέντρωσης αγνώστου δείγµατος χρησιµοποιείται 

πρότυπη καµπύλη, η οποία κατασκευάζεται µε τη βοήθεια γνωστών 

συγκεντρώσεων της πρωτεΐνης αλβουµίνης ορού βοός (BSA). Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η πρότυπη πρωτεΐνη διαλύεται σε ίδιας σύστασης ρυθµιστικό 

διάλυµα, στο οποίο είναι διαλυµένες οι άγνωστες πρωτεΐνες. 

 

Υλικά και διαλύµατα 

• Αντιδραστήριο Bradford 

Coomasie G-250 20 mg 
H3PO4 85% 20 ml 

Αιθανόλη 95% 10 ml 
Απεσταγµένο H2O 170 ml 

NaOH 1N 10 ml 
 

Πειραµατική πορεία 
1. Σε σωλήνες τύπου eppendorf προσθίθεται µία ποσότητα από το άγνωστο 

διάλυµα (µέχρι όγκου 10 µl) ή το πρότυπο διάλυµα BSA. 

2. Προσθήκη 1 ml αντιδραστηρίου Bradford σε κάθε σωλήνα και έντονη ανάδευση 

(vortex). 

3. Επώαση των δειγµάτων σε θερµοκρασία δωµατίου για 5 λεπτά. 

4. Μέτρηση της οπτικής απορρόφησης των δειγµάτων σε φασµατοφωτόµετρο, σε 

µήκος κύµατος 595 nm.  

5. Υπολογισµός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στο άγνωστο δείγµα γίνεται µε 

τη βοήθεια πρότυπης καµπύλης κατασκευασµένης µε τη βοήθεια γνωστών 

συγκεντρώσεων BSA. 

 

3.12. Ανοσοκατακρήµνιση 
 Η ανοσοκατακρήµνιση αποτελεί µία µορφή χρωµατογραφίας συγγένειας. 

Σε αυτήν, ως στερεή φάση χρησιµοποιούνται σφαιρίδια από αγαρόζη ή κάποιο 

ανάλογο υλικό. Πάνω στα σφαιρίδια βρίσκεται οµοιοπολικά δεσµευµένη πρωτεΐνη 
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Α, µια πρωτεΐνη βακτηριακής προέλευσης η οποία δεσµεύει µε µεγάλη συγγένεια 

την Fc περιοχή ορισµένων τύπων IgG ανοσοσφαιρινών. Με τη χρήση της 

δηµιουργείται ένα σύµπλοκο σφαιριδίων-πρωτεΐνης Α-αντισωµάτων στο οποίο 

δεσµεύεται επιλεκτικά το αντιγόνο που θέλουµε να κατακρηµνίσουµε. Το 

σύµπλοκο αυτό είναι δυνατό να συλλεχθεί µετά από φυγοκέντρηση και οι 

πρωτεϊνες που υπάρχουν σε αυτό να αποδεσµευτούν µε τη χρήση 

αποδιατακτικών παραγόντων. 

 

Υλικά και διαλύµατα 

• Ρυθµιστικό διάλυµα TBS-Τ 

• Εναιώρηµα 50% πρωτεΐνης –Α σεφαρόζης (Sigma P-1406) 
 

Πίνακας 3.11.1. Αντισώµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά τις ανοσοκατακρηµνίσεις 
στην παρούσα εργασία. 

Αντίσωµα Εταιρεία Χρησιµοποιούµενη 
αραίωση 

FAK (sc-932, rabbit) Santa Kruz 1:500 
RPTPβ/ζ (sc-1110, goat) Santa Kruz 1:500 

Src (clone GD11, #05-184, 
mouse) 

Upstate 1:1.000 

HARP C19 (sc-1394, goat) Santa Kruz 1:500 
HARP N17 (sc-1395, goat) Santa Kruz 1:500 

. 
 

Πειραµατική πορεία 
1. Πραγµατοποιείται λύση κυττάρων που έχουν καλύψει πλήρως την επιφάνεια 

του τρυβλίου. Το πρωτεϊνικό εκχύλισµα συλλέγεται και ποσοτικοποιείται η 

περιεκτικότητά του σε ολική πρωτείνη µε τη µέθοδο Bradford. 

2. 400 µg από το πρωτεϊνικό εκχύλισµα προστίθενται σε σωληνάριο eppendorf 

και αραιώνεται µέχρι όγκου 1 ml µε ρυθµιστικό διάλυµα PBS. 

3. Το δείγµα επωάζεται µε 50 µl ενυδατωµένων σφαιριδίων πρωτεϊνης Α για 30 

λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Στο στάδιο αυτό αποµακρύνονται τυχόν 

πρωτεΐνες οι οποίες µη ειδικά δεσµεύονται στα σφαιρίδια. 

4. Φυγοκέντρηση του δείγµατος (1.000 g, 5 λεπτά, 40C) και µεταφορά του 

υπερκείµενου σε νέο σωλήνα eppendorf. 



Υλικά και Μέθοδοι 

 76 

5. Στο υπερκείµενο του προηγούµενου σταδίου προστίθεται αντίσωµα έναντι του 

αντιγόνου που θέλουµε να ανοσοκατακρηµνίσουµε. Η ποσότητα του αντισώµατος 

που θα χρησιµοποιηθεί είναι σηµαντική για την επιτυχία του πειράµατος και 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η ποσοτική δέσµευση του αντιγόνου, 

χωρίς όµως να δεσµεύεται µη ειδικά σε άλλες πρωτεΐνες.  

6. Το δείγµα επωάζεται (60 λεπτά, 40C) υπό συνεχή ανακίνηση. 

7. Προσθήκη 80 µl εναιωρήµατος 50% κ.ό. πρωτεΐνης-Α σεφαρόζης. Η επώαση 

συνεχίζεται για 16 ώρες στους 40C. 

8. Συλλογή των σφαιριδίων µε φυγοκέντρηση του δείγµατος (1.000 g, 5 λεπτά, 

40C). 

9. Απόρριψη του υπερκειµένου. 

10.Επαναδιάλυση  των σφαιριδίων σε 1 ml κρύου διαλύµατος λύσης των 

κυττάρων (ξέπλυµα των σφαιριδίων). 

11.Επανάληψη των σταδίων 8-10 ακόµα 2 φορές. 

12.Τα σφαιρίδια τα οποία έχουν συλλεχθεί µετά από την τελευταία φυγοκέντρηση 

αναδιαλύονται σε 100 µl ρυθµιστικού διαλύµατος δειγµάτων για SDS-PAGE 

ηλεκτροφόρηση 2Χ το οποίο περιέχει 0.1Μ διθειοθρεϊτόλη. 

13.Πραγµατοποιείται ηλεκτροφορητική ανάλυση των δειγµάτων. 

 

3.13. SDS ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (SDS-

PAGE) 
Η ανάλυση των πρωτεϊνών έγινε µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδίου, παρουσία αποδιατακτικών παραγόντων (SDS, DTT). Το SDS 

είναι ένα ιοντικό απορρυπαντικό το οποίο δεσµεύεται στις πρωτεΐνες µε σταθερή 

αναλογία βάρους (1,4gr SDS ανά gr πρωτεΐνης). Η επιπλέον χρήση αναγωγικών 

παραγόντων, όπως είναι η διθειοθρεϊτόλη (DTT) ή η β-µερκατοαιθανόλη, έχει ως 

αποτέλεσµα την αναγωγή των δισουλφιδικών δεσµών των πρωτεϊνών. Η πλήρης 

αποδιάταξη των πρωτεϊνών επιτυγχάνεται µε θέρµανση των πρωτεϊνικών 

δειγµάτων για 5 λεπτά στους 1000C, παρουσία όλων των παραπάνω 

αποδιατακτικών παραγόντων. Εξαιτίας του SDS, οι πρωτεïνες που περιέχονται 

στα δείγµατα έχουν φορτιστεί αρνητικά και είναι δυνατή η κίνησή τους όταν 

βρεθούν εντός ηλεκτρικού πεδίου. Η ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα είναι 

συνάρτηση του µοριακού τους βάρους.  
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Υλικά 

• 1,5 M Tris-HCl pH 8,8 

Tris-base 45,4 g 
Απεσταγµένο H2O 180 ml 

  
Το διάλυµα ρυθµίζεται σε pH=8,8 µε τη χρήση διαλύµατος HCl 37% και 

συµπληρώνεται απεσταγµένο H2O µέχρι τελικού όγκου 250 ml. 

 

• 0,5 M Tris-HCl pH 6,8 

Tris-base 6,055 g 
Απεσταγµένο H2O 80 ml 

  
Το διάλυµα ρυθµίζεται σε pH=6,8 µε τη χρήση διαλύµατος HCl 37% και 

συµπληρώνεται απεσταγµένο H2O µέχρι τελικού όγκου 100 ml. 

 

• Ρυθµιστικό διάλυµα δειγµάτων ( 5Χ ) 

Tris-HCl pH 6,8 0,25 M 
SDS 4% κ.β. 

Γλυκερόλη 40% κ.β. 
DTT 100 mM 

Κυανούν της βρωµοφαινόλης 0,05% κ.β. 
  

Η DTT προστίθεται λίγο πριν την χρήση του ρυθµιστικού διαλύµατος δειγµάτων. 

• Ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροδίων (5Χ) 

Tris-base 250 mM 
Γλυκίνη 2 M 

SDS 0,5% 
Απεσταγµένο H2O Μέχρι τελικού όγκου 1 lt 

 
Το διάλυµα διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου και αραιώνεται 1:5 µε 

απεσταγµένο Η2Ο πριν από τη χρήση του. 

• ∆ιάλυµα ακρυλαµιδίου / µεθυλεν-δις-ακρυλαµιδίου 30% (30:1) 

Ακρυλαµίδιο 150 gr 
Μεθυλεν-δις-ακρυλαµιδίου 5 gr 

Απεσταγµένο H2O Μέχρι τελικού όγκου 500 ml 
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• ∆ιάλυµα SDS 10% κ.β. 

SDS 10 g 
Απεσταγµένο H2O 100 ml 

• ∆ιάλυµα υπερθεϊικού αµµωνίου 20% κ.β. 

Υπερθεϊικό αµµώνιο 20 g 
Απεσταγµένο H2O Μέχρι τελικού όγκου 100 ml 

  
• TEMED 

• ∆ιάλυµα χρώσης 

Coomasie brilliant blue R-250 0,6 gr 
Μεθανόλη 200 ml 
Οξικό οξύ 70 ml 

Απεσταγµένο H2O 630 ml 
  

• ∆ιάλυµα αποχρωµατισµού  

Μεθανόλη 200 ml 
Οξικό οξύ 70 ml 

Απεσταγµένο H2O 630 ml 
 

• Πήκτωµα συµπηκτώσης (3,5%) 

dH2O 2 ml 
∆ιάλυµα ακρυλαµιδίου / µεθυλεν-δις-ακρυλαµιδίου 4,9 ml 

0,5 M Tris-HCl pH 6,8 0,94 ml 
SDS 80 µl 

AP (ammonium persulfate) 20% 80 µl 
TEMED 8 µl 
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• Πήκτωµα διαχωρισµού 

 5% 7,5% 10% 
dH2O 5,08 ml 4,24 ml 3,41 ml 

∆ιάλυµα ακρυλαµιδίου / µεθυλεν-δις-ακρυλαµιδίου 1,67 ml 2,92 ml 3,24 ml 
1,5 M Tris-HCl pH 8,8 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 

SDS 100 µl 100 µl 100 µl 
AP (ammonium persulfate) 20% 100 µl 100 µl 100 µl 

TEMED 10 µl 10 µl 10 µl 
 

Πειραµατική πορεία 
1. ∆ιαµορφώνεται ειδική υάλινη µήτρα διαστάσεων 9,5 cm X 7,5 cm X 0,1 cm, 

µέσα στην οποία θα πραγµατοποιηθεί ο πολυµερισµός των πηκτωµάτων 

διαχωρισµού και συµπυκνώσεως. 

2. Πραγµατοποιείται πολύ καλή και γρήγορη ανάδευση των συστατικών που 

απαρτίζουν το πήκτωµα διαχωρισµού. 

3. Απόχυση των υγρών ακόµα συστατικών του πηκτώµατος διαχωρισµού στην 

υάλινη µήτρα και επικάλυψη µε απεσταγµένο νερό. Παρατηρούµε τον 

πολυµερισµό του πηκτώµατος έτσι ώστε να βεβαιωθούµε ότι πραγµατοποιείται 

φυσιολογικά (2-15 λεπτά, ανάλογα µε τη σύσταση του πηκτώµατος ή/και τη 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος). 

4. Απόχυση του απεσταγµένου νερού από την επιφάνεια του πηκτώµατος. 

5. Πραγµατοποιείται πολύ καλή και γρήγορη ανάδευση των συστατικών που 

απαρτίζουν το πήκτωµα συµπυκνώσεως. 

6. Απόχυση των υγρών ακόµα συστατικών του πηκτώµατος συµπυκνώσεως στην 

υάλινη µήτρα, πάνω από την επιφάνεια του πηκτώµατος διαχωρισµού. Προσθήκη 

κατάλληλης ελαστικής µήτρας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία των 

φρεατίων στο πήκτωµα συµπυκνώσεως. Παρατηρούµε τον πολυµερισµό του 

πηκτώµατος για να βεβαιωθούµε ότι πραγµατοποιείται φυσιολογικά (5-15 λεπτά 

ανάλογα µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος). 

7. Ανάµιξη των δειγµάτων που θα ηλεκτροφορηθούν µε ρυθµιστικό διάλυµα 

δειγµάτων 5Χ σε αναλογία 4:1. 

8. Θέρµανση των δειγµάτων για 5 λεπτά στους 1000C. 
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9. Φυγοκέντρηση των δειγµάτων για 5 λεπτά στα 12.000 g και σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

10.Προσθήκη των δειγµάτων στις ειδικές υποδοχές του πηκτώµατος 

συµπύκνωσης. 

11.Πραγµατοποίηση της ηλεκτροφόρησης σε θερµοκρασία δωµατίου µε την 

εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου σταθερής έντασης 35 mA, µέχρι η χρωστική µπλε 

της βρωµοφαινόλης να φθάσει 0,5 cm πριν το άκρο του πηκτώµατος της 

ηλεκτροφόρησης. 

12.Το πήκτωµα χρωµατίζεται σε διάλυµα χρώσης Coomassie brilliant blue 

συνήθως για 15 λεπτά, ενώ στη συνέχεια τοποθετείται σε αποχρωστικό διάλυµα. 

Ο υπολογισµός των µοριακών βαρών των πολυπεπτιδίων γίνεται µε βάση 

πρότυπη καµπύλη που κατασκευάζεται σε ηµιλογαριθµικό χαρτί µε τη βοήθεια 

πρωτεϊνών-δεικτών γνωστού µοριακού βάρους. 

 

3.14. Χρώση πηκτώµατος πολυακρυλαµιδίου µε Coomasie 
∆ιαλύµατα 

• ∆ιάλυµα χρωστικής Coomasie 

Mεθανόλη 45 ml 
Oξικό οξύ 10 ml 

Coomasie R-250 250 mg 
Απεσταγµένο Η2Ο 45 ml 

 

• Αποχρωστικό διάλυµα 

Mεθανόλη 45 ml 
Oξικό οξύ 10 ml 

Απεσταγµένο Η2Ο 45 ml 
 

• ∆ιάλυµα οξικού οξέος 7% 

Oξικό οξύ 70 ml 
Απεσταγµένο Η2Ο 930 ml 
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Πειραµατική πορεία 
1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής ανάλυσης των δειγµάτων, το 

πήκτωµα εµβαπτίζεται σε διάλυµα χρωστικής Coomasie, µέχρι να 

πραγµατοποιηθεί πλήρης χρώση του πηκτώµατος (περίπου 30 λεπτά) υπό 

συνεχή και ήπια ανακίνηση. 

2. Ακολουθεί αποχρωµατισµός του πηκτώµατος µε επώαση υπό ανακίνηση σε 

αποχρωστικό διάλυµα. Το διάλυµα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

µέχρις ότου να µην υπάρχει µη ειδική χρώση στο πήκτωµα. 

3. ∆ιατήρηση του πηκτώµατος σε διάλυµα οξικού οξέος µέχρι να φωτογραφηθεί. 

 

3.15. Χρώση του πηκτώµατος πολυακρυλαµιδίου µε νιτρικό 

άργυρο 
∆ιαλύµατα 

•  Μεθανόλη 

• Οξικό οξύ 

• Απεσταγµένο Η2Ο2 

• Καθαρά λεκανάκια 

• ∆ιάλυµα Α: 

AgNO3 0,8 g 
Απεσταγµένο H2O2 4 ml 

 
• ∆ιάλυµα Β: 

NaOH 0,36 % 21 ml 
NH4OH 14,8 % 1,4 ml 

 

• ∆ιάλυµα νιτρικού αργύρου 

Πολύ αργή προσθήκη του διαλύµατος Α στο διάλυµα Β υπό συνεχή ανάδευση. 

• ∆ιάλυµα εµφάνισης 

Κιτρικό οξύ 1 % 2,5 ml 
Φορµαλδεΰδη 38 % 250 µl 
Απεσταγµένο H2O2 Μέχρι τελικού όγκου 500 ml 



Υλικά και Μέθοδοι 

 82 

Πειραµατική πορεία 
1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής ανάλυσης, το πήκτωµα 

εµβαπτίζεται σε ένα διάλυµα 50% µεθανόλης. 

2. Επώαση το πηκτώµατος στο διάλυµα µεθανόλης για 2 ώρες µε ανανέωση του 

διαλύµατος τουλάχιστον µια φορά. 

3. Μεταφορά του πηκτώµατος σε άλλο δοχείο και εµβάπτισή του σε φρέσκο 

διάλυµα νιτρικού αργύρου. 

4. Επώαση του πηκτώµατος στο διάλυµα νιτρικού αργύρου για 15 λεπτά υπό 

ήπια ανακίνηση. 

5.Απόχυση του διαλύµατος νιτικού αργύρου και συνεχείς εκπλύσεις του 

πηκτώµατος µε απεσταγµένο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Η τελευταία 

έκπλυση γίνεται σε άλλο δοχείο, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν επιµόλυνση 

από εναποµείναντα νιτρικό άργυρο. 

6. Εµβάπτιση του πηκτώµατος στο διάλυµα εµφάνισης και επώαση υπό συνεχή 

και ήπια ανακίνηση, µέχρι να εµφανιστούν οι ζώνες των πρωτεϊνών. 

7. Ολοκλήρωση της χρώσης του πηκτώµατος µε την προσθήκη πυκνού οξικού 

οξέος σε τελική συγκέντρωση 1% κατ’ όγκο. 

8. Εµβάπτιση του πηκτώµατος σε διάλυµα 50% µεθανόλης και 10% οξικού οξέος, 

όπου και διατηρείται έως ότου φωτογραφηθεί. 

 

3.16. Ανοσοαποτύπωµα (Western blot) 
Η µέθοδος αυτή επιτρέπει την εκλεκτική ανίχνευση µιας πρωτεΐνης-

αντιγόνου, µε τη χρήση ειδικών αντισωµάτων που έχουν παρασκευαστεί γι’ αυτό. 

Η µέθοδος περιλαµβάνει την ηλεκτροφορητική ανάλυση ενός πρωτεϊνούχου 

διαλύµατος σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου, την ηλεκτροµεταφορά των 

πρωτεϊνών σε µεµβράνες και τέλος τη δέσµευση των ειδικών αντισωµάτων στο 

αντιγόνο. Μετά από την κάλυψη των κενών θέσεων της µεµβράνης (blocking) 

πραγµατοποιείται επώαση της µεµβράνης µε ειδικό έναντι του υπό µελέτη 

αντιγόνου αντίσωµα. Στη συνέχεια, η µεµβράνη επωάζεται µε αντίσωµα που 

αναγνωρίζει την Fc περιοχή του πρώτου αντισώµατος. Το δεύτερο αντίσωµα είναι 

σηµασµένο είτε ενζυµικά είτε ραδιενεργά, οπότε είναι δυνατή η ανίχνευση του 

συµπλόκου αντιγόνου αντισώµατος µετά από την προσθήκη κατάλληλου 

υποστρώµατος. Στα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, 
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όλα τα δεύτερα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν σηµασµένα ενζυµικά µε 

την υπεροξειδάση (horse-raddish peroxidase, HRP). 

 

 

 

∆ιαλύµατα 

• Ρυθµιστικό διάλυµα για τη συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών (10Χ) 

Γλυκίνη 400 mM 
Tris –base 500 mM 

SDS 0,37% κ.β. 
  

Το διάλυµα διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου και αραιώνεται πριν από τη 

χρήση του µε αναλογία ρυθµιστικού διαλύµατος:απεσταγµένο Η2Ο:µεθανόλη ίση 

µε 1:7:2. 

• Ρυθµιστικό διάλυµα TBS pH 7,6 (10Χ) 

Tris –base 200 mΜ 
NaCl 1,36 Μ 

Απεσταγµένο Η2Ο 800 ml 
  

Ρυθµίζεται το pH του διαλύµατος σε τιµή ίση µε 7,6 µε τη χρήση πυκνού 

διαλύµατος HCl (37%) και συµπληρώνεται ο όγκος του µέχρι 1lt µε απεσταγµένο 

Η2Ο. Το διάλυµα διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου και χρησιµοποιείται ως 1Χ 

µετά από αραίωση 1:9 µε απεσταγµένο Η2Ο. 

• Μεµβράνη PVDF (polyvinylidene fluoride): Millipore Immobilon-P Transfer 

Membrane 

• Απαχο γάλα σε σκόνη (Regilait) 

• Ρυθµιστικό διάλυµα TBS –Tween 20 pH 7,6 (ΤΒS-T) 

• Σύστηµα Χηµειοφωταύγειας: Χρησιµοποιήθηκε το ολοκληρωµένο σύστηµα 

χηµειοφωταύγειας από την εταιρεία Chemicon (ChemiLucentTM #2600). 
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Πίνακας 3.16.1. Αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τα πειράµατα µε 
ανοσοαποτύπωµα. 

Αντίσωµα Προέλευση 
HARP C19 (sc-1394, goat) Πολυκλωνικό αντίσωµα, Santa Kruz 

HARP N17 (sc-1395, goat) Πολυκλωνικό αντίσωµα, Santa Kruz 

RPTPβ/ζ (sc-1110, goat) Πολυκλωνικό αντίσωµα, Santa Kruz 
PY20 (#sc-508, mouse)  Μονοκλωνικό αντίσωµα Santa Kruz 
FAK (#sc-932, rabbit)  Πολυκλωνικό αντίσωµα, Santa Kruz 
Nonphospho-Src (#2107, rabbit) Πολυκλωνικό αντίσωµα, Cell Signaling 

Src (#05-184, mouse, clone GD11)  Μονοκλωνικό αντίσωµα, Upstate 
Phospho Akt (#9271, rabbit)  Πολυκλωνικό αντίσωµα, Cell Signaling 
Akt (#9272, rabbit)   Πολυκλωνικό αντίσωµα, Cell Signaling 
ΡΙ3-kinase p85 (#06-497, rabbit)  Μονοκλωνικό αντίσωµα, Upstate 
α-tubulin (Τ-5168, clone B-5-1-2, mouse) Μονοκλωνικό αντίσωµα, Sigma 
β-actin (MAB1501, mouse) Μονοκλωνικό αντίσωµα, Sigma 

Phospho Erk1/2 (#9101, rabbit)  Πολυκλωνικό αντίσωµα, Cell Signaling 
Erk1/2 (#06-182, mouse)   Μονοκλωνικό αντίσωµα, Cell Signaling 
Anti-rabbit IgG (A0545, goat)  Συνδεδεµένο µε υπεροξειδάση, Sigma 
Anti-goat IgG (B3148, mouse, clone GT-
34)  

Συνδεδεµένο µε υπεροξειδάση, Sigma 

Anti-mouse IgG (A9917, goat) Συνδεδεµένο µε υπεροξειδάση, Sigma 
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Πίνακας 3.16.2. Συνθήκες οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τα ανοσοαποτυπώµατα που 
πραγµατοποιήθηκαν. 

 Παρεµπόδιση µη 
ειδικής δέσµευσης 

1ο αντίσωµα (16 ώρες) 2ο αντίσωµα (1 ώρα) 

PTN (goat) 3% BSA σε TBS-T (2 
ώρες) 

1:5.000 σε TBS-T µε 1% BSA Anti-goat 1:25.000 σε TBS-T 

RPTPβ/ζ 
(goat) 

3% BSA σε TBS-T (2 
ώρες) 

1:1.000 σε TBS-T µε 1% BSA Anti-goat 1:25.000 σε TBS-T 

PY20 
(mouse) 

3% BSA σε TBS-T (2 
ώρες) 

1:5.000 σε TBS-T µε 1% BSA Anti-mouse 1:7.500 σε TBS-T 

FAK (rabbit) 5% άπαχο γάλα σε 
TBS-T (2 ώρες) 

1:600 σε TBS-T µε 3% άπαχο 
γάλα 

Anti-rabbit 1:15.000 σε TBS-T 
µε 3% άπαχο γάλα 

Nonphospho-
Src (rabbit) 

5% άπαχο γάλα σε 
TBS-T (2 ώρες) 

1:1.000 σε TBS-T µε 5% BSA Anti-rabbit 1:15.000 σε TBS-T 
µε 3% άπαχο γάλα 

Src (mouse, 
clone GD11) 

5% άπαχο γάλα σε 
TBS-T (2 ώρες) 

1:5.000 σε TBS-T µε 3% 
άπαχο γάλα 

Anti-mouse 1:7.500 σε TBS-T 
µε 3% άπαχο γάλα 

Phospho 
Erk1/2 
(rabbit) 

5% άπαχο γάλα σε 
TBS-T (2 ώρες) 

1:1.000 σε TBS-T µε 5% BSA Anti-rabbit 1:15.000 σε TBS-T 
µε 3% άπαχο γάλα 

Erk1/2 
(rabbit) 

5% άπαχο γάλα σε 
TBS-T (2 ώρες) 

1: 5.000 σε TBS-T µε 3% 
άπαχο γάλα 

Anti-rabbit 1:15.000 σε TBS-T 
µε 3% άπαχο γάλα 

Actin 
(mouse) 

5% άπαχο γάλα σε 
TBS-T (2 ώρες) 

1:1.000 σε TBS-T µε 3% 
άπαχο γάλα 

Anti-mouse 1:7.500 σε TBS-T 
µε 3% άπαχο γάλα 

Tubulin 
(mouse) 

5%  άπαχο γάλα σε 
TBS-T (2 ώρες) 

1:5.000 σε TBS-T µε 3% 
άπαχο γάλα 

Anti-mouse 1:7.500 σε TBS-T 
µε 3% άπαχο γάλα 

 

Πειραµατική πορεία 
1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής ανάλυσης, γίνεται τοποθέτηση 

του πηκτώµατος διαχωρισµού σε κατάλληλη συσκευή, για µεταφορά των 

πρωτεϊνών από το πήκτωµα σε µεµβράνη PVDF. 

2. Εφαρµογή σταθερής ένταση ρεύµατος 400 mA για 3 ώρες. Τα δείγµατα 

µεταφέρονται από τον αρνητικό στο θετικό πόλο. 

3. H µεµβράνη υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία ανάλογα µε το είδος της 

πρωτεΐνης που αναλύεται, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παρεµποδιστεί η 

µη ειδική δέσµευση των αντισωµάτων (Πίνακας 3.15.2). 
4. Πραγµατοποιούνται 3 ξεπλύµατα της µεµβράνης για 5 λεπτά µε διάλυµα TBS 

–T σε θερµοκρασία δωµατίου. 

5. Εµβάπτιση της µεµβράνης και επώαση σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει το 

πρώτο αντίσωµα σε κατάλληλη αραίωση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.15.2.  

6. Συλλογή του πρώτου αντισώµατος. 
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7. Πραγµατοποιούνται 3 ξεπλύµατα της µεµβράνης για 5 λεπτά µε διάλυµα TBS 

–T σε θερµοκρασία δωµατίου. 

8. Επώαση της µεµβράνης σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει το δεύτερο 

αντίσωµα, σε θερµοκρασία δωµατίου υπό ανακίνηση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

3.15.2.  

9. Πραγµατοποιούνται 3 ξεπλύµατα της µεµβράνης για 5 λεπτά µε διάλυµα TBS 

–T σε θερµοκρασία δωµατίου και ένα ξέπλυµα των 5 λεπτών µε TBS.  

10. Εµφάνιση του ανοσοστυπώµατος της πρωτεΐνης στη µεµβράνη µε σύστηµα 

χηµειοφωταύγειας. 

 

3.17. Αποδέσµευση αντισωµάτων και επαναχρησιµοποίηση 

αποτυπωµάτων 
Η ανάπτυξη τεχνικών ανίχνευσης των αντιγόνων στα ανοσοαποτυπώµατα 

που βασίζονται στη µέθοδο της χηµειφωταύγειας, παρέχει τη δυνατότητα 

επαναχρησιµοποίησης των µεµβρανών µε τη χρήση διαφορετικών αντισωµάτων, 

καθώς δεν έχει πραγµατοποιηθεί αλλοίωση της µεβράνης αλλά και των 

µεταφεροµένων σε συτήν αντιγόνων. Κατά τη διαδικασία της αποδέσµευσης των 

αντισωµάτων (stripping) η µεµβράνη επωάζεται σε ζέων ρυθµιστικό διάλυµα που 

περιέχει αποδιατακτικούς παράγοντες (SDS, β-µερκαπτοαιθανόλη). Με τον τρόπο 

αυτό, επιτυγχάνεται η διάσπαση του συµπλόκου αντιγόνου-αντισώµατος και η 

απελευθέρωση των αντισωµάτων από την µεµβράνη. Οι µοναδικές πρωτείνες 

που παραµένουν δεσµευµένες στη µεµβράνη είναι εκείνες οι οποίες είναι 

δεσµευµένες ισχυρά σε αυτήν λόγω των υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων κατά την 

ηλεκτροµεταφορά τους. Στη συνέχεια η µεµβράνη ξεπλένεται εξαντλητικά 

προκειµένου να αποµακρυνθούν οι αποδιατακτικοί παράγοντες και στη συνέχεια, 

πραγµατοποιείται εκ νέου κορεσµός των θέσεων δέσµευσης της µεµβράνης και 

επώαση µε τα επιθυµητά αντισώµατα. 

 

Υλικά και διαλύµατα 

• ∆ιάλυµα αποδέσµευσης αντισωµάτων  

Tris-HCl pH 6.8 62,5 mM 
SDS 2% κ.β. 

β-µερκαπτοαιθανόλη 100 mM 
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Πειραµατική πορεία 
1. Μετά την έκθεση της µεµβράνης στο φίλµ, ακολουθεί ξέπλυµα της µεµβράνης 

4 φορές, για 5 λεπτά κάθε φορά µε ρυθµιστικό διάλυµα TBS 1Χ - 0,05% Tween-

20.  

2. Επώαση της µεµβράνης για 30 λεπτά στους 50-550C, µε το διάλυµα 

αποδέσµευσης του αντισώµατος. 

3. Έκπλυση της µεµβράνης 5 φορές µε ρυθµιστικό διάλυµα TBS 1Χ - 0,05% 

Tween-20.  

4. Έλεγχος αποδέσµευσης του αντισώµατος από τη µεµβράνη µε σύστηµα 

χηµειοφωταύγειας.  

5. Ξέπλυµα της µεµβράνης 4 φορές µε ρυθµιστικό διάλυµα TBS 1Χ - 0,05% 

Tween-20.  

6. Επώαση της µεµβράνης µε ρυθµιστικό διάλυµα παρεµπόδισης της µη ειδικής 

δέσµευσης.  

 

3.18. Αποµόνωση RNA από κύτταρα σε καλλιέργεια 
Για την αποµόνωση RNA έχει αναπτυχθεί µια πληθώρα από διαφορετικές 

τεχνικές. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε ολοκληρωµένο σύστηµα (kit) 

αποµόνωσης RNA της Macherey-Nagel (NucleoSpin RNA II®),  µε οποίο η 

αποµόνωση του RNA πραγµατοποιείται εύκολα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

µε προσρόφηση των νουκλεικών οξέων σε ειδικές χρωµατογραφικές στήλες. Το 

σύστηµα αυτό επιτρέπει επίσης την αποµόνωση του RNA σε θερµοκρασία 

δωµατίου, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πιο γρήγορη. Λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας του RNA σε νουκλεάσες που µπορούν να το πέψουν, οι κινήσεις 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και τα διαλύµατα και τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται σε όλα τα στάδια της αποµόνωσης και χειρισµού του δείγµατος 

γενικότερα, πρέπει να είναι αποστειρωµένα και απαλλαγµένα από RNAάσες. 

 

Πειραµατική πορεία 
1. Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε τρυβλία κυτταρικής καλλιέργειας ή σε 

µικροπλακίδια πολλαπλών µικροκυψελίδων µέχρι την τελική επιθυµητή 

συγκέντρωση κυττάρων ανά cm2.  

2. Αφαίρεση του θρεπτικού υλικού των κυττάρων υπό κενό. 
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3. Έκπλυση των κυττάρων 2 φορές µε PBS. 

4. Προσθήκη διαλύµατος τρυψίνης. Ο όγκος του διαλύµατος τρυψίνης που 

προστίθεται εξαρτάται από τη συνολική επιφάνεια του τρυβλίου ή της 

µικροκυψελίδας στο οποίο περιέχονται τα κύτταρα τα οποία επιθυµούµε να 

συλλέξουµε.  

5. Επώαση των κυττάρων µε το διάλυµα τρυψίνης στους 370C για περίπου 1 

λεπτό.  

6. Αναστολή της δράσης της τρυψίνης µε ίσο όγκο θρεπτικού µέσου καλλιέργειας 

των κυττάρων το οποίο περιέχει ορό. 

7. Μεταφορά των κυττάρων σε σωληνάριο eppendorf του 1,5 ml ή σωληνάριο 

των  15 ml (εξαρτάται από τον όγκο της τρυψίνης που απαιτείται για την 

αποκόλληση των κυττάρων από το στερεό τους υπόστρωµα και εποµένως από το 

συνολικό όγκο στον οποίο έχουν συλλεχθεί τα κύτταρα). 

8. Συλλογή των κυττάρων µε φυγοκέντρηση (6.000 g, 30 δευτερόλεπτα). 

9. Απόρριψη του υπερκειµένου θρεπτικού µέσου και ταχεία ψύξη των κυττάρων 

(ίζηµα) µε την εµβάπτισή τους άµεσα σε υγρό άζωτο.  

10. ∆ιατήρηση του ιζήµατος των κυττάρων στους –800C µέχρι να  χρησιµοποιηθεί. 

11. Λύση των κυττάρων µε 350 µl διαλύµατος λύσης το οποίο περιέχει β-

µερκαπτοαιθανόλη και οµογενοποίηση του δείγµατος µε έντονη ανάδευση. 

12. Μεταφορά του οµογενοποιήµατος των κυττάρων σε στήλη µε φίλτρο και 

συλλογή του διαλύµατος των νουκλεϊκών οξέων µε φυγοκέντρηση (11.000 g, 1 

λεπτό). 

13. Απόρριψη της στήλης και προσθήκη 350 µl αιθανόλης (70% ό/ό) στο διάλυµα 

που έχει συλλεχθεί. Ανάµιξη µε ήπια ανάδευση. 

14. Μεταφορά του διαλύµατος (~700 µl) σε νέα στήλη και φυγοκέντρηση (8.000 g, 

30 δευτερόλεπτα). Σε αυτό το στάδιο τα νουκλεϊκά οξέα προσροφούνται στη 

στήλη και οι πρωτεϊνες διέρχονται από τη στήλη και συλλέγονται σε σωληνάριο 

eppendorf. 

15. Αφαλάτωση της στήλης-φίλτρου στο οποίο περιέχονται τα νουκλεϊκά οξέα µε 

τη προσθήκη 350 µl διαλύµατος αφαλάτωσης (membrane desαlting solution) και 

φυγοκέντρηση (11.000 g, 1 λεπτό). 

16. Προσθήκη στην επιφάνεια του φίλτρου διαλύµατος DNάσης και επώαση του 

φίλτρου σε αυτό το διάλυµα για 15 λεπτά. 
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17. Αναστολή της DNάσης µε την προσθήκη 200 µl διαλύµατος αναστολής της 

στην επιφάνεια του φίλτρου. 

18. Φυγοκέντρηση (8.000 g, 30 δευτερόλεπτα) και µεταφορά του φίλτρου σε νέο 

σωληνάριο eppendorf. 

19. Προσθήκη 600 µl διαλύµατος έκλουσης του DNA (RA3). 

20. Φυγοκέντρηση (8.000 g, 30 δυετερόλεπτα), απόρριψη του εκλούµατος και 

προσθήκη στην επιφάνεια του φίλτρου εκ νέου 350 µl από διάλυµα έκλουσης του 

DNA. 

21. Φυγοκέντρηση (8.000 g, 30 δευτερόλεπτα) και µεταφορά του φίλτρου σε νέο 

σωληνάριο eppendorf. 

22. Έκλουση του RNA µε προσθήκη 60 µl H2O το οποίο είναι απαλλαγµένο από 

RNAάσες στην επιφάνεια του φίλτρου και φυγοκέντρηση (11.000 g, 1 λεπτό). 

23. ∆ιατήρηση του RNA στους –80ΟC µέχρι να χρησιµοποιηθεί. 

 

3.19. Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων σε πήκτωµα αγαρόζης 
Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτώµατα αγαρόζης είναι η κύρια µέθοδος που 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση των νουκλεϊκών οξέων. Για να αποφευχθεί η 

δηµιουργία δοµών κατά την ηλεκτροφόρηση του RNA χρησιµοποιούνται 

αποδιατακτικά πηκτώµατα τα οποία περιέχουν ως αποδιατακτικό παράγοντα 

φορµαλδεΰδη, ενώ και τα δείγµατα περιέχουν φορµαµίδιο και απόδιατάσσονται µε 

θέρµανση πριν από την ηλεκτροφόρηση. Ωστόσο, αν δεν µας ενδιαφέρει το 

ακριβές µέγεθος των µορίων RNA αλλά θέλουµε να ελέγξουµε την ποιότητα του 

τότε η ηλεκτροφόρηση µπορεί να γίνει σε ουδέτερα πηκτώµατα αγαρόζης, σαν 

αυτά που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση δίκλωνων µορίων DNA. Στα 

πηκτώµατα αγαρόζης, η ηλεκτροφορητική κινητικότητα γραµµικών µορίων έχει 

βρεθεί ότι είναι αντιστρόφως ανάλογη του λογαρίθµου του µοριακού τους βάρους. 

Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα εξαρτάται επίσης και από τη συγκέντρωση της 

αγαρόζης στο πήκτωµα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα µεγέθη τµηµάτων 

DNA που είναι δυνατόν να αναλυθούν σε πηκτώµατα διαφορετικού ποσοστού 

αγαρόζης. 

 
Πίνακας 3.19.1. Οι συγκεντρώσεις αγαρόζης που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση 
δίκλωνων µορίων DNA διαφόρων µεγεθών.  
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Ποσοστό αγαρόζης (%) Μέγεθος µορίων DNA (Κbp) 
0.3  60-5 

0.6 20-1 
0.7 10-0.8 
0.9 7-0.5 
1.2 6-0.4 
1.5 4-0.2 
2.0 3-0.1 

 
Υλικά-∆ιαλύµατα 

• 5Χ ΤΒΕ 

Tris-borate 225 mM 
EDTA pH 8.0 5 mM 

 

Το διάλυµα διατηρελιται σε θερµοκρασία δωµατίου και χρησιµοποιείται σε 

συγκέντρωση 0,5Χ. 

• Βρωµιούχο αιθίδιο 10 mg /ml  

Το διάλυµα φυλάσσεται στους 40C στο σκοτάδι και ο χειρισµός του γίνεται µε 

προσοχή γιατί είναι ισχυρό µεταλλαξιγόνο. 

• 6Χ διάλυµα δειγµάτων 

Φυκόλη 20% 
Κυανούν της βρωµοφαινόλης 0,30% 

Κυανούν του ξυλενίου 0,30% 
 

Πειραµατική πορεία 
1. ∆ιαµορφώνεται κατάλληλη µήτρα διαστάσεων 13 Χ 11,5 cm. 

2. Προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας αγαρόζης σε 30 ml διαλύµατος 

ηλεκτροφόρησης 0,5Χ ΤΒΕ. 

3. ∆ιάλυση της αγαρόζης µε θέρµανση του διαλύµατος σε φούρνο µικροκυµάτων 

(στο 50% της µέγιστης έντασης) για περίπου 2 λεπτά. 

4. Ψύξη του διαλύµατος αγαρόζης αργά σε θερµοκρασία 50 - 600C και προσθήκη 

σε αυτό 3 µl διαλύµατος βρωµιούχου αιθιδίου από αρχικό διάλυµα συγκέντρωσης 

10 mg/ml. 

5. Στερεοποίηση του διαλύµατος στη µήτρα.  

6. Προσθήκη στα δείγµατα του RNA διαλύµατος δειγµάτων 6Χ σε αναλογία 1 : 5. 
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7. Προσθήκη των δειγµάτων στα κατάλληλα διαµορφωµένα φρεάτια της µήτρας. 

Ανάλυση των δειγµάτων σε οριζόντια συσκευή ηλεκτροφόρησης υπό σταθερή 

τάση ρεύµατος 60 V. 

 

3.20. Ανάλυση της έκφρασης γονιδίων µε τη χρήση 

συνδυασµένης αντίστροφης µεταγραφής και αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (RT-PCR) 
Για τη µελέτη της γονιδιακής έκφρασης έχει αναπτυχθεί µία πλειάδα 

τεχνικών, όπως είναι η ανάλυση κατά Southern, η in situ υβριδοποίηση, οι δοκιµές 

προστασίας από RNAάση (RNase protection assays) και η χρήση συνδυασµένης 

αντίστροφης µεταγραφής και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (RT-PCR). Η 

RT-PCR αποτελεί την µέθοδο εκλογής σε πολλές περιπτώσεις σήµερα, καθώς: α) 

παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία, β) είναι αρκετά απλή και γρήγορη στην εφαρµογή 

της και γ) σε αντίθεση µε άλλες τεχνικές δεν απαιτεί την χρήση ραδιοϊσοτόπων για 

την εφαρµογή της. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρησιµοποίηση ειδικών 

εναρκτήριων αλληλουχιών για το γονίδιο του οποίου θέλουµε να µελετήσουµε την 

έκφραση, ώστε από το mRNA  του να δηµιουργηθεί το συµπληρωµατικό του DNA 

(cDNA) µε τη βοήθεια κατάλληλων ενζύµων. Το τµήµα του δίκλωνου DNA που 

δηµιουργείται ενισχύεται στην συνέχεια µε την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης και αναλύεται κατάλληλα. Στην εργασία αυτή για την ανάλυση της 

έκφρασης των γονιδίων µε την τεχνική RT-PCR χρησιµοποιήθηκε το 

ολοκληρωµένο σύστηµα αντιδραστηρίων (kit) Access RT-PCR system της 

εταιρίας PROMEGA (# Α1280).  
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Υλικά 
Ρυθµιστικό διάλυµα AMV/ Tfl 5X 

∆ιάλυµα νουκλεοτιδίων (10 mM έκαστο) 

25 mM MgSO4 

Νοηµατική (sence) εναρκτήρια αλληλουχία 

Aντινοηµατική (antisence) εναρκτήρια αλληλουχία 

AMV αντίστροφη µεταγραφάση (5u/µl) 

Tfl πολυµεράση (5u/µl) 

Rnase free H2O 

 
Πίνακας 3.20.1. Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται για την 
πραγµατοποίηση των αντιδράσεων RT-PCR. 

 Όγκος Τελική συγκέντρωση 
Rnase free H2O µέχρι τελικού όγκου 25 µl Χ µl  

Ρυθµιστικό διάλυµα AMV/ Tfl 5X 5 µl 1Χ 
∆ιάλυµα νουκλεοτιδίων  

(10 mM έκαστο) 
0,5 µl 0,2 mM 

Νοηµατική (sence) εναρκτήρια αλληλουχία 25 pmol 1 µΜ 
Aντινοηµατική (antisence) εναρκτήρια αλληλουχία 25 pmol 1 µΜ 

25 mM MgSO4 1 µl 1 mM 
AMV αντίστροφη µεταγραφάση (5u/µl) 0,5 µl 0,1 u/µl 

Tfl πολυµεράση (5u/µl) 0,5 µl 0,1 u/µl 
250 ng RNA Υ µl  

Τελικός όγκος 25 µl  
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Πίνακας 3.20.2. Πρότυπο των συνθηκών που χρησιµοποιήθηκαν στις αντιδράσεις RT-
PCR που πραγµατοποιήθηκαν στην εργασία αυτή. 

  RΡΤΡβ/ζ β-ακτίνη GAPDH 
1 

κύκλος 
Αντίστροφη µεταγραφή 480C (45 min) 480C (45 min) 480C (45 min) 

1 
κύκλος 

Απενεργοποίηση της AMV 
αντίστροφης µεταγραφάσης 

αποδιάταξη  cDNA και εναρκτήριων 
αλληλουχιών 

940C (2 min) 940C (2 min) 940C (2 min) 

Αποδιάταξη 940C (30 sec) 940C (1 min) 940C (30 sec) 

Επανασύνδεση 550C (1 min) 530C (1 min) 550C (1 min) 

35 
κύκλοι 

Σύνθεση 2ης 
αλυσίδας cDNA 
και ενίσχυση 

του 
Επιµήκυνση 680C (2 min) 680C (2 min) 680C (2 min) 

1 
κύκλος 

Τελική επιµήκυνση DNA 680C (7 min) 680C (10 min) 680C (7 min) 

1 
κύκλος 

 40C 40C 40C 

 
 
Πίνακας 3.20.3. Αλληλουχία και χαρακτηριστικά των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τις αντιδράσεις Rt-PCR που πραγµατοποιήθηκαν. 
εκκινητής αλληλουχία %GC Tm (0C) 

hRPTPβ/ζ (5’) 5΄-TCTCCAGACTAATTACACC-3΄ 42,1 38 

hRPTPβ/ζ (3’) 5΄-ATCACTACTTGAAGCAGC-3΄ 44,4 38,8 

hβ-ακτίνη (5’) 5΄-GCACACTTAGCCGTGTTCTTTGCACTTTCT-3΄ 46,7 65,2 

hβ-ακτίνη (3’) 5΄-AGGCGTACAGGGATAGCACAGCCTGGATAG -3΄ 56,7 67,3 

hGAPDH (5’) 5΄-TCTAGACGGCAGGTCAGGTCCACC-3΄ 62,5 62,3 

hGAPDH (3’) 5΄-CCACCCATGGCAAATTCCATGGCA-3΄ 54,2 67,7 

 

Πειραµατική πορεία 
1. 250 ng ολικού RNA χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση κάθε 

αντίδρασης RT-PCR. Όλες οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται σε τελικό όγκο 25 

µl. 

2. Σε σωληνάριο κατάλληλο για την πραγµατοποίηση αντιδράσεων PCR 

αναµειγνύονται τα αντιδραστήρια µε τη σειρά και τις ποσότητες που αναγράφονται 

στον πίνακα 3.20.1. 

3. Οι αντιδράσεις τοποθετούνται σε µηχάνηµα εκτέλεσης αντιδράσεων PCR (PCR 

cycler). Στον πίνακα 3.20.2 παρουσιάζονται οι συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν 

στις αντιδράσεις RT-PCR. Οι εναρκτήριες αλληλουχίες που χρησιµοποιήθηκαν 

φαίνονται στον πίνακα 3.20.3. 



Υλικά και Μέθοδοι 

 94 

3.21. ∆ιαµόλυνση των κυττάρων HUVEC µε παρεµβαλόµενο RNA 

(siRNA, RNAi) 
Κατά την πειραµατική αυτή διαδικασία πραγµατοποιήθηκε παροδική 

διαµόλυνση των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC µε παρεµβαλλόµενο RNA, το 

οποίο έχει ως στόχο το mRNA της RPTPβ/ζ. Η µεταφορά του παρεµβαλλόµενου 

RNA στο εσωτερικό των κυττάρων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρησιµοποίηση 

ανιονικής ιµίνης ως φορέα. Με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι δυνατή η 

διαµόλυνση των κυττάρων µε ικανοποιητική απόδοση και σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. Λόγω της χαµηλής θνητότητας που παρατηρείται, είναι δυνατή η λήψη 

ικανοποιητικής ποσότητας βιολογικού υλικού προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε 

περαιτέρω βιολογικές µελέτες και λειτουργικά πειράµατα. Κρίνεται όµως 

απαραίτητος ο πειραµατισµός προκειµένου να εντοπισθεί η κατάλληλη 

συγκέντρωση παρεµβαλλοµένου RNA αλλά και η αρχική συγκέντρωση των 

κυττάρων που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν τόσο το ποσοστό µετασχηµατισµού αλλά και την παρατηρούµενη 

τοξικότητα. 

 

Υλικά και διαλύµατα 

• Μ199 (χωρίς αντιβιοτικά) 

• Πλήρες θρεπτικό µέσο (χωρίς αντιβιοτικά) 

• jetSI-ENDO (Polyplus transfection, # 1111) 

• SilencerTM β-actin siRNA Control (Ambion, #4607) 

• RPTPβ/ζ siRNA  

 

Νοηµατική αλληλουχία 5’-AAAUGCGAAUCCUAAAGCGUU-3’ 

Αντι-νοηµατική αλληλουχία 5’-AACGCUUUAGGAUUCGCAUUU-3’
 

Πειραµατική πορεία 
1. Καλλιέργεια των κυττάρων σε µικροκυψελίδες ή σε τρυβλία κυτταρικής 

καλλιέργειας. Ο αριθµός των κυττάρων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε 

µικροκυψελίδα ή τρυβλίο είναι πολύ σηµαντικός, καθώς µπορεί να επηρεάσει 

σηµαντικά το ποσοστό µετασχηµατισµού των κυττάρων. Στον πίνακα που 
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ακολουθεί φαίνεται ένα πρότυπο, το οποίο σε γενικές  γραµµές αντικατοπτρίζει 

την αρχική ποσότητα κυττάρων που απαιτείται ανάλογα µε την επιφάνεια στην 

οποία αυτά καλλιεργούνται.  

 

 

 Επιφάνεια µικροκυψελίδας 
ή τρυβλίου (cm2) 

Αριθµός κυττάρων που προστίθενται 
µια ηµέρα πριν από τη διαµόλυνση 

Μικροπλακίδιο 96 
µικροκυψελίδων 

0,3 5.000*-10.000** 

Μικροπλακίδιο 48 
µικροκυψελίδων 

1 10.000*-20.000** 

Μικροπλακίδιο  24 
µικροκυψελίδων 

1,9 20.000*-40.000** 

Μικροπλακίδιο 12 
µικροκυψελίδων 

3,8 30.000*-80.000** 

Μικροπλακίδιο 6 
µικροκυψελίδων / 
τρυβλίο 35 mm 

9,4 100.000*-200.000** 

Τρυβλίο 60 mm 28 200.000*-400.000** 

(*) Ενδεικνυόµενος αριθµός κυττάρων στην περίπτωση που η αποσιώπηση του 
επιθυµητού γονιδίου µελετάται 48-96 ώρες µετά από τη διαµόλυνση. 
(**)Ενδεικνυόµενος αριθµός κυττάρων στην περίπτωση που η αποσιώπηση του 
επιθυµητού γονιδίου µελετάται 24 ώρες µετά από τη διαµόλυνση 

 
 

2. Επώαση των κυττάρων για 24 ώρες σε θρεπτικό µέσο, το οποίο δεν περιέχει 

αντιβιοτικά. 

3. Παρατήρηση των κυττάρων. Την εποµένη ηµέρα που πραγµατοποιείται η 

διαµόλυνση τους, τα κύτταρα θα πρέπει να έχουν καλύψει περίπου 30-50% της 

επιφάνειας του τρυβλίου ή της µικροκυψελίδας κυτταρικής καλλιέργειας.  

4. Προετοιµασία των συµπλόκων ιµίνης-παρεµβαλόµενου RNA και διαµόλυνση. 

• Για κάθε µικροκυψελίδα ή τρυβλίο προστίθεται η αναγκαία ποσότητα ιµίνης 

jetSITM-ENDO σε θρεπτικό µέσο που δεν περιέχει ορό, σύµφωνα µε τον Πίνακα 

3.21.1. 

• Ανάµιξη µε έντονη ανάδευση (vortex) και διατήρηση σε θερµοκρασία 

δωµατίου για 10 λεπτά. 

• Για κάθε µικροκυψελίδα ή τρυβλίο προστίθεται η αναγκαία ποσότητα 

παρεµβαλόµενου RNA σε θρεπτικό µέσο που δεν περιέχει ορό. 

• Ανάµιξη µε ήπια ανάδευση (vortex). 
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• Προσθήκη του θρεπτικού µέσου µε την ιµίνη στο θρεπτικό µέσο µε το 

παρεµβαλλόµενο RNA. Είναι υποχρεωτική η ανάµιξη των συστατικών µε αυτή τη 

φορά. 

• Άµεση ανάδευση του δείγµατος για 10 δευτερόλεπτα. 

• Επώαση των συµπλόκων ιµίνης-παρεµβαλλόµενου RNA σε θερµοκρασία 

δωµατίου για 30 λεπτά. 

5. Κατά τη διάρκεια της επώασης των συµπλόκων αµίνης-παρεµβαλλόµενου 

RNA αποµακρύνεται το θρεπτικό µέσο των κυττάρων µε αναρρόφηση υπό κενό 

και αναπληρώνεται µε νέα ποσότητα θρεπτικού µέσου, σύµφωνα µε τον Πίνακα 

3.21.1, το οποίο έχει προηγουµένως θερµανθεί στους 370C. 

6. Προσθήκη στο θρεπτικό µέσο των κυττάρων των συµπλόκων ιµίνης-

παρεµβαλλόµενου RNA και ήπια ανακίνηση προκειµένου να γίνει όσο το δυνατόν 

καλύτερη η κατανοµή τους στο θρεπτικό µέσο. 

7. Επώαση των κυττάρων για 4 ώρες στους 370C. 

8. Προσθήκη σε κάθε µικροκυψελίδα ή τρυβλίο κυτταρικής καλλιέργειας του 

υπόλοιπου θρεπτικού µέσου που απαιτείται προκειµένου να συµπληρωθεί ο 

όγκος που είναι απαραίτητος για την οµαλή ανάπτυξη των κυττάρων. 

9. Συνεχής παρατήρηση των κυττάρων και λήψη των δειγµάτων για περαιτέρω 

Έκπλυση των κυττάρων 2 φορές µε PBS. 

10. Τα κύτταρα χρησιµοποιούνται περαιτέρω είτε για την αποµόνωση του ολικού 

RNA είτε για ανάλυση του πρωτεϊνικού τους περιεχοµένου είτε για λειτουργικά 

πειράµατα. 
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Πίνακας 3.21.1. Συνθήκες που χρησιµοποιούνται για τη διαµόλυνση κυττάρων HUVEC µε 
παρεµβαλλόµενο RNA. 

 Ποσότητα 
siRNA ανά 

µικροκυψελιδα 

Όγκος 
απαιτούµενου 
jetSI-ENDOTM 

Όγκος που 
απαιτείται 
για τη 
διάλυση 

του siRNA ή 
του jetSI-
ENDOTM 

Όγκος 
θρεπτικού 

µέσου κατά 
τη 

διαµόλυνση 

Όγκος 
θρεπτικού 
µέσου που 
προστίθεται 
µετά από 4 

ώρες 

Μικροπλακίδιο 
96 

µικροκυψελίδων 

5 pmoles 0,2 µl 10 µl 100 µl 100 µl 

Μικροπλακίδιο 
48 

µικροκυψελίδων 

15 pmoles 0,6 µl 25 µl 250 µl 250 µl 

Μικροπλακίδιο  
24 

µικροκυψελίδων 

25 pmoles 1 µl 50 µl 500 µl 500 µl 

Μικροπλακίδιο 
12 

µικροκυψελίδων 

50 pmoles 2.1 µl 50 µl 1000 µl 1000 µl 

Μικροπλακίδιο 6 
µικροκυψελίδων 
ή τρυβλίο 35 mm 

100 pmoles 4,2 µl 100 µl 2000 µl 2000 µl 

 
3.22. Ποσοτικοποίηση ανοσοτυπωµάτων και ηλεκτροφορηµάτων 

νουκλεϊκών οξών µε σύστηµα ανάλυσης εικόνας 
Προκειµένου να εξάγουµε ποσοτικά συµπεράσµατα από ανοσοαποτυπώµατα ή 

ηλεκτροφορήµατα νουκλεϊκών οξέων, έγινε ποσοτικοποίηση των ζωνών µε τη 

χρήση συστήµατος ανάλυσης εικόνας. Η διαδικασία της ποσοτικοποίησης 

περιλαµβάνει τρία στάδια: 

1. Τη φωτογράφηση των ανοσοαποτυπωµάτων ή των ηλεκτροφορηµάτων. 

2. Την προκαταρκτική επεξεργασία των φωτογραφιών. 

3. Την πραγµατοποίηση των ποσοτικοποιήσεων. 

Η φωτογράφηση των ανοσοαποτυπωµάτων και των ηλεκτροφορηµάτων 

πραγµατοποιήθηκε µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Olympus Camedia C-

2500L. Στην περίπτωση των ανοσοαποτυπωµάτων, η φωτογράφηση 

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση διερχόµενου λευκού φωτός, ενώ όταν 

φωτογραφίζονταν νουκλεϊκά οξέα  µε τη χρήση διερχόµενου υπεριώδους φωτός, 

ώστε να καταστούν ορατές οι ζώνες των νουκλεϊκών οξέων µε τη βοήθεια του 

βρωµιούχου αιθιδίου που περιέχονταν στο πήκτωµα. 
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Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες µεταφέρονταν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

αναλύονταν µε το πρόγραµµα Scion Image (Scion Corporation). Το λογισµικό είχε 

ρυθµιστεί κατάλληλα, έτσι ώστε για κάθε ζώνη που περιγράφαµε καταγράφονταν 

αυτόµατα σε ένα λογιστικό φύλλο η επιφάνεια της ζώνης και η µέση ένταση της. 

Το γινόµενο των δύο αυτών παραµέτρων είναι ανάλογο της ποσότητας της 

πρωτεΐνης ή του DNA που αντιστοιχεί σε κάθε ζώνη του ηλεκτροφορήµατος και 

χρησιµοποιήθηκε για τις ποσοτικές αναλύσεις και συγκρίσεις που έγιναν στην 

παρούσα εργασία. 

 

3.23. Στατιστική ανάλυση 
 Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση του ελέγχου one way anova. Οι συγκρίσεις (µέση τιµή ± τυπικό σφάλµα) 

έγιναν µεταξύ της κάθε πειραµατικής οµάδας και του αντίστοιχου µάρτυρα. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
4.1. Αποµόνωση και καθαρισµός της HARP 
 Βακτήρια Echerichia coli µετασχηµατίστηκαν µε πλασµίδιο το οποίο έφερε 

το cDNA το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του mRNA της HARP 

(Papadimitriou et al., 2000). Μετά από επαγωγή της έκφρασης του αυξητικού 

παράγοντα, η πρωτεΐνη αποµονώθηκε ως εξής: Αρχικά πραγµατοποιήθηκε λύση 

των βακτηρίων, αποµόνωση του πρωτεϊνικού τους κλάσµατος και µετά από µια 

σειρά διαπιδύσεων πραγµατοποιήθηκε χρωµατογραφία συγγένειας µε την 

ηπαρίνη (heparine-sepharose). Κατά το στάδιο αυτό, το πρωτεϊνικό κλάσµα 

εµπλουτίστηκε στις πρωτεΐνες που έχουν συγγένεια µε την ηπαρίνη. Στη συνέχεια, 

πραγµατοποιήθηκε χρωµατογραφία ιοντοανταλλαγής (σε στήλη mono-S, βλέπε 

Υλικά και Μέθοδοι) και η έκλουση της HARP πραγµατοποιήθηκε σε συγκέντρωση 

άλατος 0,8-1,2Μ. Στην Εικόνα 4.1.1 παρουσιάζεται ένα τυπικό χρωµατογράφηµα, 

όπου διακρίνονται τα κλάσµατα έκλουσης από τη στήλη ιοντοανταλλαγής. 

 

 

 
Εικόνα 4.1.1. Τυπικό χρωµατογράφηµα το οποίο λαµβάνεται κατά την αποµόνωση της 
HARP µε τη χρήση χρωµατογραφίας ιοντοανταλλαγής. Η έκλουση πραγµατοποιείται µε 
κλίση συγκέντρωσης NaCl. Όπως φαίνεται και από το χρωµατογράφηµα, η HARP 
αποµονώνεται σε ένα εύρος συγκεντρώσεων NaCl 0,8-1,2 Μ, εξ’ αιτίας της ύπαρξης στο 
µόριο αρκετών περιοχών µέσω των οποίων µπορεί να αλληλεπιδράσει µε διαφορετική 
ισχύ µε τη ρητίνη. 
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 Ακολούθως, τα κλάσµατα που αποµονώθηκαν από τη χρωµατογραφία 

ιοντοανταλλαγής αναλύθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικές συνθήκες 

(SDS-PAGE) και εξετάστηκε το περιεχόµενό τους σε πρωτεΐνη µετά από χρώση 

µε νιτρικό άργυρο. Στην Εικόνα 4.1.2 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα αυτής της 

ανάλυσης, όπου γίνεται φανερό ότι αποµονώθηκαν ορισµένα κλάσµατα στα οποία 

η HARP αποτελεί τη µοναδική πρωτεΐνη. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν 

και µε ανάλυση κατά Western. Η HARP που αποµονώθηκε µε τη διαδικασία αυτή 

χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια προκειµένου να διερευνηθεί η επίδρασή της σε 

λειτουργίες των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC, αλλά και να διευκρινιστεί ο 

µηχανισµός µεταγωγής σήµατος που είναι υπεύθυνος για τη δράση αυτή. 

 

 

 
Εικόνα 4.1.2. Ανάλυση σε SDS-PAGE (χρώση µε νιτρικό άργυρο) κλασµάτων της 
χρωµατογραφίας mono-S για την αποµόνωση της HARP. Οι αριθµοί αντιστοιχούν σε 
εκλουόµενα κλάσµατα της χρωµατογραφίας. Μ: Μάρτυρες µοριακού βάρους. Εξαιτίας της 
δοµής και του ισχυρού της φορτίου, η HARP είναι δυνατό να εκλουστεί σε περισσότερα 
από ένα κλάσµατα, σε ιοντική ισχύ που κυµαίνεται από 0,8-1,2 M NaCl. Η ταυτοποίηση 
του µορίου πραγµατοποιείται τελικώς και µε ανοσοαποτύπωµα µε χρήση ειδικών 
αντισωµάτων έναντι της HARP. 
 

 

4.2. Μελέτη της επίδρασης της HARP σε αγγειογενετικές 

διαδικασίες των ενδοθηλιακών κυττάρων 
4.2.1. Η HARP επάγει το χηµειοτακτισµό των ενδοθηλιακών κυττάρων 

HUVEC 
 Αρχικά, θελήσαµε να ελέγξουµε την επίδραση της HARP στο 

χηµειοτακτισµό των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα του θαλάµου Boyden. Τα κύτταρα αφέθηκαν να 
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καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας του τρυβλίου καλλιέργειας και κατόπιν 

επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η 

επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων της HARP (1-1.000 ng/ml) στην ικανότητά 

τους να µεταναστεύουν µέσα από τους πόρους (διαµέτρου 8 µm) του φίλτρου του 

θαλάµου Boyden. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 4.2.1, η HARP επάγει µε 

στατιστικά σηµαντικό τρόπο τη µετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων 

HUVEC και η δράση αυτή είναι εξαρτώµενη από τη συγκέντρωση της HARP που 

χρησιµοποιείται. Η µέγιστη επαγωγή της µετανάστευσης των κυττάρων 

παρατηρείται στη συγκέντρωση των 100 ng/ml. Το αποτέλεσµα αυτό συνάδει µε 

παλαιότερες παρατηρήσεις της ερευνητικής µας  οµάδας (Papadimitriou et al., 

2000 και 2001), σύµφωνα µε τις οποίες η συγκέντρωση αυτή της HARP επάγει 

τον πολλαπλασιασµό, την κυτταρική µετανάστευση και τη διαφοροποίηση 

αρκετών τύπων κυττάρων. Με τα παραπάνω δεδοµένα, η συγκέντρωση των  100 

ng/ml χρησιµοποιήθηκε και στα επόµενα πειράµατα. 
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Εικόνα 4.2.1.1. Η HARP προκαλεί στατιστικά σηµαντική επαγωγή του χηµειοτακτισµού 
των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC. Η  µέγιστη επαγωγή παρατηρείται στη 
συγκέντρωση των 100 ng/ml. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως η µέση τιµή ± το τυπικό 
σφάλµα του ποσοστού των κυττάρων κάθε δείγµατος που µετανάστευσαν, ως προς την 
οµάδα του µάρτυρα (που θεωρείται 100%), από τρία ανεξάρτητα πειράµατα. Τα ** και *** 
αντιστοιχούν σε Ρ<0.01 και Ρ<0.001 αντίστοιχα. 
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4.2.2. Η HARP επάγει  τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων 
HUVEC  
 Στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση της HARP στην ικανότητα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC να σχηµατίζουν δοµές που προσοµοιάζουν 

αγγεία (ψευδαγγεία) όταν καλλιεργηθούν στην επιφάνεια υποστρώµατος Matrigel. 

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας 

του τρυβλίου καλλιέργειας και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο 

χωρίς ορό για 16 ώρες. Στη συνέχεια, τα κύτταρα συλλέχθηκαν µετά από ενζυµική 

αποκόλληση και επωάστηκαν για 6 ώρες στην επιφάνεια υποστρώµατος Matrigel, 

το οποίο είχε µειωµένη συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων. Σε όσες 

περιπτώσεις ήταν απαραίτητο, η HARP προστέθηκε στο θρεπτικό µέσο των 

κυττάρων στη συγκέντρωση των 100 ng/ml. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 

4.2.2.1, η HARP επάγει τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων κατά 

40% και η αύξηση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. 
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Εικόνα 4.2.2.1. Η HARP προκαλεί στατιστικά σηµαντική επαγωγή της διαφοροποίησης 
των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC στην επιφάνεια υποστρώµατος Matrigel που 
περιείχε χαµηλή συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων. Η HARP προστέθηκε όπου 
απαιτούνταν (100 ng/ml) απ’ ευθείας στο θρεπτικό µέσο των κυττάρων. Μετά από 6 ώρες 
επώασης φωτογραφήθηκαν οι αυλοί που είχαν σχηµατιστεί και υπολογίστηκε το συνολικό 
τους µήκος. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως η µέση τιµή του κάθε δείγµατος ± το 
τυπικό σφάλµα από τρία ανεξάρτητα πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001. 
 

 
4.3. ∆ιερεύνηση της έκφρασης της RPTPβ/ζ στα κύτταρα HUVEC 

4.3.1. Η RPTPβ/ζ εντοπίζεται στα κύτταρα  HUVEC 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βιολογική δράση της HARP στα διάφορα είδη 

κυττάρων θεωρείται ότι προκαλείται µετά από δέσµευση σε πρωτεογλυκάνες του 
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εξωκυτταρικού υλικού ή σε ειδικούς υποδοχείς, όπως οι RPTPβ/ζ και ALK. Στην 

παρούσα εργασία διερευνήθηκε η πιθανή έκφραση της RPTPβ/ζ στα κύτταρα 

HUVEC. 

Ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν πλήρως 

την επιφάνεια των τρυβλίων καλλιέργειας. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν µετά από 

ενζυµική αποκόλληση και αποµονώθηκε το ολικό τους RNA. Σε 250 ng από ολικό 

RNA των κυττάρων πραγµατοποιήθηκε ένας κύκλος αντιδράσεων RT-PCR 

χρησιµοποιώντας εκκινητές που είχαν σχεδιαστεί ειδικά έναντι του mRNA της 

RPTPβ/ζ. Όπως φαίνεται, η RPTPβ/ζ εκφράζεται ως µήνυµα στα κύτταρα 

HUVEC. 

 

  
Εικόνα 4.3.1.1. Η RPTPβ/ζ εκφράζεται ως µήνυµα στα κύτταρα HUVEC. Κύτταρα 
HUVEC καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν πλήρως την επιφάνεια του τρυβλίου 
καλλιέργειας και στη συνέχεια το ολικό τους RNA ελέγχθηκε για τη ύπαρξη mRNA για την 
RPTPβ/ζ, χρησιµοποιώντας ειδικούς εκκινητές. Το προϊόν της RT-PCR (διαδροµή 2) έχει 
µέγεθος 355 bp, το οποίο είναι και το προβλεπόµενο µέγεθος, µε βάση τους εκκινητές που 
χρησιµοποιήθηκαν. 

 

 

Σε παράλληλα πειράµατα, ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν 

µέχρι να καλύψουν πλήρως την επιφάνεια των τρυβλίων καλλιέργειας και στη 

συνέχεια τα κύτταρα λύθηκαν προκειµένου να αποµονωθούν οι ολικές τους 

πρωτεΐνες. Σε 400 µg από το ολικό πρωτεϊνικό εκχύλισµα των κυττάρων 

πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακρήµνιση µε αντισώµατα έναντι της RPTPβ/ζ. Το 

ανοσοΐζηµα αναλύθηκε σε αποδιατακτικές συνθήκες, χρησιµοποιώντας πήκτωµα 

διαχωρισµού 5% σε ακρυλαµίδιο και διερευνήθηκε η παρουσία της RPTPβ/ζ µε τη 

µέθοδο του ανοσοαποτυπώµατος. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3.1.2, η 
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RPTPβ/ζ εντοπίζεται στα κύτταρα HUVEC ως πρωτεΐνη, ως µια ζώνη µε 

εκτιµώµενο µοριακό µέγεθος περίπου 200 kDa.  

 

 
Εικόνα 4.3.1.2. Η RPTPβ/ζ εκφράζεται ως πρωτεΐνη στα κύτταρα HUVEC. Κύτταρα 
HUVEC καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν πλήρως την επιφάνεια του τρυβλίου 
καλλιέργειας και στη συνέχεια το ολικό πρωτείνικό εκχύλισµα ελέγχθηκε για RPTPβ/ζ µετά 
από ανοσοκατακρήµνιση και ανοσοαποτύπωµα, χρησιµοποιώντας κατάλληλο 
πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι του καρβοξυτελικού άκρου της RPTPβ/ζ. ∆ιαδροµή 1: 
Ανοσοκατακρήµνιση µε αντίσωµα έναντι της RPTPβ/ζ. ∆ιαδροµή 2: Ανοσοκατακρήµνιση 
µε IgG το οποίο δεν έχει συγγένεια µε την RPTPβ/ζ. Η RPTPβ/ζ ανιχνεύεται ως µια ζώνη 
εκτιµώµενου µοριακού βάρους 200 kDa.  
 

 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς είναι η πρώτη φορά 

που η RPTPβ/ζ εντοπίζεται σε ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ προηγουµένως η 

έκφρασή της είχε µελετηθεί µόνο στο νευρικό ιστό ή σε νευρικής προέλευσης 

κύτταρα. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι η ζώνη η οποία ανιχνεύεται µετά από 

ανοσοκατακρήµνιση για την RPTPβ/ζ και ανοσοαποτύπωµα έναντι του ίδιου 

αντιγόνου, αντιστοιχεί σε µια διαµεµβρανική µορφή του υποδοχέα αυτού, καθώς 

το αντίσωµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε αναγνωρίζει ειδικά το καρβοξυτελικό άκρο 

του µορίου της RPTPβ/ζ. Η διαλυτή µορφή του υποδοχέα, η φωσφακάνη, δεν 

περιέχει το συγκεκριµένο επίτοπο και εποµένως, δεν αναγνωρίζεται από το 

αντίσωµα στο ολικό εκχύλισµα κατά τη διάρκεια της ανοσοκατακρήµνισης ή στο 

ανοσοαποτύπωµα.  
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4.3.2. Η RPTPβ/ζ αλληλεπιδρά µε  τη HARP στα κύτταρα  HUVEC 
Από παλαιότερες αναφορές της ερευνητικής µας οµάδας είναι γνωστό ότι η 

HARP παράγεται από τα κύτταρα HUVEC (Papadimitriou et al., 2000). Από τη 

στιγµή που η RPTPβ/ζ εκφράζεται στα κύτταρα αυτά, θελήσαµε να ελέγξουµε εάν 

πραγµατοποιείται αλληλεπίδραση των δύο αυτών µορίων, γεγονός που θα 

υποδήλωνε πιθανή αυτοκρινή δράση της HARP στο συγκεκριµένο είδος κυττάρων 

σε κυτταρική καλλιέργεια.  

Προκειµένου να ελέγξουµε εάν η HARP αλληλεπιδρά µε την RPTPβ/ζ που 

εντοπίζεται στην κυτταρική επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, 

καλλιεργήσαµε κύτταρα HUVEC µέχρι να καλύψουν πλήρως την επιφάνεια των 

τρυβλίων καλλιέργειας. Σε 400 µg ολικής πρωτεΐνης από το πρωτεϊνικό εκχύλισµα 

των κυττάρων πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακρήµνιση µε ειδικά αντισώµατα τα 

οποία αναγνωρίζουν είτε το καρβοξυτελικό είτε το αµινοτελικό άκρο της HARP ή 

µε αντισώµατα τα οποία αναγνωρίζουν την RPTPβ/ζ. Το ανοσοΐζηµα αναλύθηκε 

ηλεκτροφορητικά σε αποδιατακτικές συνθήκες και ελέγχθηκε το περιεχόµενό του 

σε RPTPβ/ζ. Όπως φαίνεται και από την εικόνα που ακολουθεί, η HARP 

συνανοσοκατακρηµνίζεται µε την RPTPβ/ζ. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει 

άµεση αλληλεπίδραση των δύο µορίων σε κυτταρική καλλιέργεια, υποδηλώνοντας 

ότι η RPTPβ/ζ αποτελεί υποδοχέα για τη HARP στα κύτταρα HUVEC. 
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Εικόνα 4.3.2.1. Η HARP αλληλεπιδρά µε την RPTPβ/ζ. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν 
µέχρι να καλύψουν πλήρως την επιφάνεια των τρυβλίων. Στο ολικό τους πρωτεϊνικό 
εκχύλισµα πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακρήµνιση µε αντισώµατα τα οποία αναγνώριζαν 
το αµινοτελικό άκρο της HARP (διαδροµή 1), το καρβοξυτελικό άκρο της HARP (διαδροµή 
2) ή το καρβοξυτελικό άκρο της RPTPβ/ζ (διαδροµή 3). Τα ανοσοϊζήµατα αναλύθηκαν µε 
SDS-PAGE και η σύστασή τους σε RPTPβ/ζ ελέγχθηκε µε ανοσοαποτύπωµα και χρήση 
αντισωµάτων έναντι της RPTPβ/ζ. Όπως φαίνεται και από την εικόνα, σε όλες τις 
περιπτώσεις ανιχνεύεται η RPTPβ/ζ, γεγονός που υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η in vitro 
αλληλεπίδραση της HARP µε την RPTPβ/ζ.  

 

4.4. ∆ιερεύνηση του µονοπατιού µεταγωγής σήµατος της HARP 

στα κύτταρα HUVEC 

4.4.1. Η HARP επηρεάζει τη φωσφορυλίωση σε τυροσίνη διάφορων 
πρωτεϊνών των κυττάρων HUVEC  
 Είναι κοινά αποδεκτό στη σύγχρονη βιβλιογραφία ότι η ενδοκυτταρική 

µεταγωγή µηνυµάτων από τους αυξητικούς παράγοντες πραγµατοποιείται κατά 

κύριο λόγο µέσω της τροποποίησης της φωσφορυλίωσης αµινοξέων διαφόρων 

πρωτεϊνών. Η µεταβολή των επιπέδων φωσφορυλίωσης σε τυροσίνη διαφόρων 

πρωτεϊνών, θεωρείται ότι είναι το κύριο ενδοκυτταρικό σήµα µε το οποίο 

µεταβιβάζεται η πληροφορία στο εσωτερικό του κυττάρου µετά από τη πρόσδεση 

του αυξητικού παράγοντα σε κάποιον υποδοχέα.  
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 Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της HARP στη 

φωσφορυλίωση τυροσινών διαφορετικών πρωτεϊνών. Για το λόγο αυτό, κύτταρα 

HUVEC καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία καλλιέργειας µέχρι να καλύψουν περίπου το 

80% της επιφάνειας των τρυβλίων και στη συνέχεια επωάστηκαν για 16 ώρες σε 

θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό. Μετά από ανανέωση του θρεπτικού 

µέσου, τα κύτταρα επωάστηκαν µε HARP για 15 λεπτά. Στα πειράµατα αυτά 

χρησιµοποιήθηκε HARP στη συγκέντρωση 100 ng/ml, η οποία είχε βρεθεί ότι έχει 

επαγωγική δράση στο χηµειοτακτισµό και τη διαφοροποίηση των HUVEC. Στη 

συνέχεια, τα κύτταρα λύθηκαν µε ζέον ρυθµιστικό διάλυµα δειγµάτων 

ηλεκτροφόρησης που περιείχε αποδιατακτικούς παράγοντες και το ολικό 

εκχύλισµα των κυττάρων αναλύθηκε µε SDS–PAGE. Μετά από ηλεκτροµεταφορά 

των πρωτεϊνών και ανοσοαποτύπωµα µε ειδικά αντισώµατα έναντι 

φωσφορυλιωµένης τυροσίνης, αποκτήθηκε το ολικό πρότυπο σε 

φωσφορυλιωµένη τυροσίνη των πρωτεϊνών των κυττάρων HUVEC.  Όπως 

φαίνεται, η HARP επηρεάζει τη φωσφορυλίωση σε τυροσίνη κυρίως σε τέσσερις 

διαφορετικές πρωτεΐνες που έχουν εκτιµώµενα µοριακά µεγέθη 125, 60, 44 και 40 

kDa.  
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Εικόνα 4.4.1.1. Η HARP επηρεάζει τη φωσφορυλίωση σε τυροσίνη διαφόρων 
πρωτεϊνών. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό και στη 
συνέχεια µελετήθηκε η επίδραση της HARP στο ποσοστό σε φωσφορυλιωµένη τυροσίνη 
των πρωτεϊνών τους. Όπως φαίνεται στην εικόνα, η HARP επηρεάζει τη φωσφορυλίωση 
τεσσάρων τουλάχιστον πολυπεπτιδίων. Επαγωγή της φωσφορυλίωσης παρατηρείται σε 
τρεις ζώνες µε εκτιµούµενα µοριακά βάρη 125, 44 και 42 kDa, ενώ µείωση του 
περιεχοµένου σε φωσφορυλιωµένη τυροσίνη παρατηρείται σε µια περιοχή που αντιστοιχεί 
σε µοριακό βάρος περίπου 60 kDa. ∆ιαδροµή 1: Κύτταρα απουσία HARP, ∆ιαδροµή 2: 
Κύτταρα παρουσία HARP (100 ng/ml). 
 
 

4.4.2. Η RPTPβ/ζ αλληλεπιδρά µε την κινάση Src των κυττάρων  

HUVEC και συνδέει τον υποδοχέα µε την κινάση εστιακής 
προσκόλλησης 
 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαφαίνεται ότι η RPTPβ/ζ αποτελεί τον 

υποδοχέα µέσω του οποίου η HARP ασκεί τη βιολογική της δράση στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC. Η περαιτέρω µελέτη του µηχανισµού µε το οποίο η 

HARP ασκεί τη βιολογική της δράση, εστιάστηκε στην ταυτοποίηση των µορίων 

που εµπλέκονται στο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος της HARP στα συγκεκριµένα 

κύτταρα και εποµένως στο χαρακτηρισµό του υποστρώµατος της RPTPβ/ζ. Μέχρι 

και σήµερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό τα µόρια µε τα οποία 

µπορεί να αλληλεπιδράσει ενδοκυτταρικά η RPTPβ/ζ.  Ωστόσο, για κάποιους από 

τους διαµεµβρανικούς υποδοχείς µε δράση φωσφατάσης (RPTPs) έχουν 

χαρακτηριστεί ορισµένα υποστρώµατα. Πιο συγκεκριµένα, για την RΡΤΡα έχει 

αναφερθεί ότι µπορεί να επηρεάσει τη φωσφορυλίωση της κινάσης Src, 
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πρωτεΐνηw µε αναµενόµενο µοριακό µέγεθος 60 kDa (Brown και Cooper 1996). Η 

αναφορά αυτή, καθώς και το ότι  η HARP επηρεάζει τη φωσφορυλίωση σε 

τυροσίνη µιας πρωτεΐνης µε µοριακό βάρος περίπου 60 kDa, µέγεθος 

αναµενόµενο για την Src, µας οδήγησαν να ελέγξουµε εάν η κινάση Src αποτελεί 

υπόστρωµα της RPTPβ/ζ. 

Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν περίπου το 80% της 

επιφάνειας των τρυβλίων και στη συνέχεια τα επωάστηκαν για 16 ώρες σε 

θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό. Μετά από ανανέωση του θρεπτικού 

µέσου των κυττάρων, προστέθηκε σε αυτό HARP στη συγκέντρωση  των 100 

ng/ml για 15 λεπτά. Τα κύτταρα λύθηκαν και αποµονώθηκε το εκχύλισµα των 

ολικών πρωτεϊνών τους. Σε 400 µg ολικών πρωτεϊνών από αυτό το εκχύλισµα 

πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακρήµνιση έναντι της RPTPβ/ζ. Το ανοσοΐζηµα 

αναλύθηκε µε ηλεκτροφόρηση ακρυλαµιδίου σε αποδιατακτικές συνθήκες και 

ελέγχθηκε για το περιεχόµενό του σε κινάση Src. Όπως φαίνεται και στην Eικόνα 

4.4.2.1, η κινάση Src αλληλεπιδρά µε την RPTPβ/ζ. 

Ένα από τα πιο γνωστά υποστρώµατα της κινάσης Src είναι η κινάση 

εστιακής προσκόλλησης (focal adhesion kinase, FAK). Από προηγούµενες 

µελέτες (Polykratis et al., 2004) αλλά και αδηµοσίευτα µέχρι σήµερα 

αποτελέσµατα της ερευνητικής µας οµάδας έχει έµµεσα προταθεί η συµµετοχή  

της κινάσης εστιακής προσκόλλησης (FAK, focal adhesion kinase) στη βιολογική 

δράση της HARP. Προκειµένου να ελέγξουµε ενδεχόµενη άµεση αλληλεπίδραση 

της Src-κινάσης και της FAK, κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν µέχρι να 

καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας των τρυβλίων καλλιέργειας. Στη 

συνέχεια τα κύτταρα επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο απουσία ορού 

και ακολούθησε περαιτέρω διέγερση των κυττάρων µε HARP (100 ng/ml) για 15 

λεπτά. Τα κύτταρα λύθηκαν και αποµονώθηκε το εκχύλισµα των ολικών 

πρωτεϊνών τους. Σε ίσες ποσότητες (400 µg) ολικών πρωτεϊνών από αυτό το 

εκχύλισµα πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακρήµνιση έναντι της FAK. Το 
ανοσοΐζηµα αναλύθηκε σε SDS-PAGE και ελέγχθηκε για το περιεχόµενό του σε 

κινάση Src. Όπως φαίνεται και από την Eικόνα 4.4.2.1, η κινάση Src αλληλεπιδρά 

µε τη FAK και το ποσοστό της κινάσης Src (και κυρίως της κινάσης που δεν είναι 

φωσφορυλιωµένη στην τυροσίνη στη θέση Υ527) που εντοπίζεται στο σύµπλοκο 

αυτό, είναι αυξηµένο στα κύτταρα HUVEC τα οποία έχουν επωαστεί µε HARP για 
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15 λεπτά. Από τα ίδια πειράµατα φαίνεται ότι η RPTPβ/ζ δεν 

αυνανοσοκατακρηµνίζεται µε την Src που δεν είναι φωσφορυλιωµένη στο 

καρβοξυτελικό άκρο της (npSrc) 

 

 

 
Eικόνα 4.4.2.1. Η Src-κινάση αλληλεπιδρά µε την RPTPβ/ζ και µε τη FAK. Κύτταρα 
HUVEC καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό για 16 ώρες και ακολούθως 
διεγέρθηκαν µε HARP (100 ng/ml) για 15 λεπτά (διαδροµές 3 και 5). Σε 400 µg 
εκχυλίσµατος ολικών πρωτεϊνών πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακρήµνιση έναντι της 
RPTPβ/ζ (διαδροµές 2 και 3) και της FAK (διαδροµές 4 και 5), µόνο µε σφαιρίδια 
πρωτεϊνης Α (διαδροµή 1) ή µόνο µε µε IgG (διαδροµή 6) και τα ανοσοϊζήµατα ελέγχθηκαν 
για το περιεχόµενό τους σε κινάση Src (ολική η µη φωσφορυλιωµένη στο καρβοξυτελικό 
της άκρο), σε FAK και σε RPTPβ/ζ. Όπως φαίνεται, η Src αλληλεπιδρά τόσο µε την 
RPTPβ/ζ όσο και µε τη FAK και το ποσοστό της αλληλεπίδρασης αυξάνεται όταν τα 
κύτταρα έχουν προεπωαστεί µε HARP. Επιπλέον το ποσοστό της κινασης Src που δεν 
είναι φωσφορυλιωµένη στο καρβοξυτελικό της άκρο είναι αυξηµένη στα ανοσοϊζήµατα 
έναντι της FAK. 
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4.4.3. Η ΡΙ3Κ αλληλεπιδρά µε τη FAK, αλλά όχι µε την RPTPβ/ζ ή την 
κινάση Src στα κύτταρα  HUVEC 
 Η FAK αποτελεί κοµβική πρωτεϊνική κινάση για πολλά µονοπάτια 

µεταγωγής σήµατος, καθώς αποτελεί πρωτεΐνη διασύνδεσης για πολλά άλλα 

µόρια. H φωσφορυλίωσή της σε διαφορετικές θέσεις είναι δυνατόν να 

ενεργοποιήσει εκλεκτικά διαφορετικά µονοπάτια και εποµένως να ασκήσει 

ποικιλότροπη δράση σε διαφορετικά βιολογικά συστήµατα.  

 Μια από της πρωτεΐνες οι οποίες αποτελούν υπόστρωµα για τη FAK είναι 

και η PI3K. Από προηγούµενες µελέτες (Souttou et al., 2000, 2001) έχει προταθεί 

η πιθανή  συµµετοχή της κινάσης αυτής στη βιολογική δράση  της HARP, χωρίς 

όµως να αποδοθεί κάποιος άµεσος ρόλος. Η ενεργοποίηση της κινάσης αυτής 

από τη FAK είναι δυνατόν να οδηγήσει σε περαιτέρω ενεργοποίηση του 

µονοπατιού PI3K-Akt, συµβάλλοντας στη βιωσιµότητα των κυττάρων. Ένα άλλο 

µονοπάτι µεταγωγής σήµατος που είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί από την PI3K 

είναι αυτό των ΜΑΡ-κινασών, οδηγώντας σε αύξηση της κυτταρικής 

διαφοροποίησης και του χηµειοτακτισµού. 

Προκειµένου να ελέγξουµε την πιθανή άµεση αλληλεπίδραση της PΙ3Κ και της 

FAK, κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν περίπου το 80% της 

επιφάνειας των τρυβλίων καλλιέργειας. Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάστηκαν για 

16 ώρες σε θρεπτικό µέσο απουσία ορού και ακολούθησε περαιτέρω διέγερση 

των κυττάρων µε HARP (100 ng/ml) για 15 λεπτά. Τα κύτταρα λύθηκαν και 

αποµονώθηκε το εκχύλισµα των ολικών πρωτεϊνών τους. Σε ίσες ποσότητες 

ολικών πρωτεϊνών από αυτό το εκχύλισµα πραγµατοποιήθηκε 

ανοσοκατακρήµνιση µε αντίσωµα έναντι της RPTPβ/ζ, της κινάσης Src και της 

FAK. Το ανοσοΐζηµα αναλύθηκε σε SDS-PAGE και ελέγχθηκε για το εάν περιέχει 

την  p85 υποµονάδα της ΡΙ3Κ. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4.3.1, η PI3Κ 

αλληλεπιδρά µε τη FAK και το ποσοστό της PI3Κ που εντοπίζεται στο σύµπλοκο 

είναι αυξηµένο στα κύτταρα HUVEC τα οποία έχουν επωαστεί µε HARP για 15 

λεπτά. Στην ίδια εικόνα φαίνεται ότι η PI3K δεν αλληλεπιδρά µε την RPTPβ/ζ και 

την κινάση Src στα κύτταρα HUVEC. 
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Εικόνα 4.4.3.1. Η PI3Κ αλληλεπιδρά µε τη FAK. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν σε 
θρεπτικό µέσο χωρίς ορό για 16 ώρες και ακολούθως διεγέρθηκαν µε HARP (100 ng/ ml) 
για 15 λεπτά (διαδροµές 4, 6 και 8). Σε 400 µg εκχυλίσµατος ολικών πρωτεϊνών 
πραγµατοποιήθηκε ανοσοκατακρήµνιση έναντι της RPTPβ/ζ (διαδροµές 3 και 4), της 
κινάσης Src (διαδροµές 5 και 6) και της FAK (διαδροµές 7 και 8) και τα ανοσοϊζήµατα 
ελέγχθηκαν για το περιεχόµενό τους στην p85 υποµονάδα της PI3Κ και τη FAK. Η ζώνη 
που αντιστοιχεί στην p85 επιβεβαιώθηκε και µε τη χρήση θετικού µάρτυρα για την 
πρωτεΐνη αυτή (διαδροµή 2). Όπως φαίνεται, η p85 αλληλεπιδρά µε τη FAK και το 
ποσοστό της αλληλεπίδρασης είναι µεγαλύτερο µετά από διέγερση των κυττάρων µε 
HARP.  
 
 
4.4.4. Η HARP επάγει την ενεργοποίηση της κινάσης Src στα κύτταρα 

HUVEC 
 Από τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη αναφερθεί, φαίνεται ότι στα κύτταρα 

HUVEC, η HARP αλληλεπιδρά µε την RPTPβ/ζ, η οποία πιθανά να δρα στην 

κινάση Src, µε την οποία συνανοσοκατακρηµνίζεται. 

 Προκειµένου να επιβεβαιώσουµε το εάν η κινάση Src αποτελεί υπόστρωµα 

για την RPTPβ/ζ και εµπλέκεται στο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος της HARP, 

θελήσαµε να ερευνήσουµε το εάν η επώαση των κυττάρων HUVEC µε HARP 

επιδρά στη φωσφορυλίωση της κινάσης Src. Όπως είναι γνωστό από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, η ρύθµιση της ενεργότητας της κινάσης Src επιτυγχάνεται µε την 

ελεγχόµενη  φωσφορυλίωσή της σε δύο θέσεις, τις Υ417 (στο ενεργό κέντρο της 
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κινάσης) και Υ527 (στο καρβοξυτελικό άκρο της κινάσης). Η φωσφορυλίωση στη 

θέση Υ527 αποτρέπει την κινάση από το να λάβει την ενεργή της διαµόρφωση και 

εποµένως επιδρά ανασταλτικά. Αντίθετα, όταν η τυροσίνη στην θέση 527 δεν είναι 

φωσφορυλιωµένη, η κινάση µπορεί να λάβει την ενεργή της διαµόρφωση και να 

αλληλεπιδράσει µε µια πλειάδα υποστρωµάτων (Εικόνα 4.4.4.1).  

 

 

 
Εικόνα 4.4.4.1. Αναπαράσταση του µηχανισµού µε τον οποίο η κινάση Src ρυθµίζεται 
µέσω φωσφορυλίωσης στο καρβοξυτελικό άκρο. Όταν η τυροσίνη στη θέση 527 δεν είναι 
φωσφορυλιωµένη, η κινάση µπορεί να λάβει την ανοιχτή/ενεργή της διαµόρφωση. 
Αντίθετα, όταν η θέση αυτή είναι φωσφορυλιωµένη, αλληλεπιδρά µε την SH2 περιοχή του 
µορίου της και λαµβάνει την κλειστή/ανενεργή διαµόρφωσή της. 
 

 

 Με βάση τα παραπάνω, θελήσαµε να ελέγξουµε το εάν η επώαση των 

κυττάρων µε HARP είναι δυνατό να επηρεάσει τη φωσφορυλίωση της κινάσης Src 

στην Υ527 του καρβοξυτελικού της άκρου. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν σε 

πλήρες θρεπτικό µέσο µέχρι να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας των 

τρυβλίων. Στη συνέχεια, τα κύτταρα επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο 

το οποίο δεν περιείχε ορό. Μετά από ανανέωση του θρεπτικού µέσου τα κύτταρα 

επωάστηκαν για διαφορετικές χρονικές περιόδους µε HARP. Για τα πειράµατα 

αυτά χρησιµοποιήθηκε η συγκέντρωση των 100 ng/ml, η οποία όπως έχει ήδη 

αναφερθεί είναι δραστική στο χηµειοτακτισµό και τη διαφοροποίηση των HUVEC. 

Στη συνέχεια, τα κύτταρα λύθηκαν µε επίδραση ζέοντος ρυθµιστικού διαλύµατος 

δειγµάτων ηλεκτροφόρησης. Το ολικό εκχύλισµα των κυττάρων αναλύθηκε 

ηλεκτροφορητικά σε SDS-PAGE και ελέγχθηκε η ποσοστιαία σύστασή τους σε 

ενεργή κινάση Src. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 4.4.4.2, επώαση των 
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HUVEC µε HARP έχει ως αποτέλεσµα την αποφωσφορυλίωση της κινάσης Src 

στη θέση Υ527, και εποµένως την ενεργοποίηση της. Η ενεργοποίηση είναι 

εµφανής ήδη από τα πρώτα 5 λεπτά της επώασης των κυττάρων µε τη HARP, 

ενώ διατηρείται για τουλάχιστον 30 λεπτά. Σε όλα τα πειράµατα που 

πραγµατοποιήθηκαν, το µέγιστο της ενεργοποίησης παρατηρήθηκε µετά από 15 

λεπτά επώασης των κυττάρων µε HARP, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 

4.4.4.2. 
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Εικόνα 4.4.4.2. Η HARP επάγει την ενεργοποίηση της κινάσης Src. Κύτταρα HUVEC τα 
οποία είχαν καλλιεργηθεί για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό, 
επωάστηκαν για διαφορετικές χρονικές περιόδους µε 100 ng/ml HARP. Μετά από 
ανοσοαποτύπωµα (A) µε αντισώµατα τα οποία αναγνωρίζουν την ολική κινάση Src ή τη 
µη φωσφορυλιωµένη Υ527 θέση της, υπολογίστηκε το περιεχόµενο της 
αποφωσφορυλιωµένης κινάσης Src σε κάθε δείγµα (B). Το ποσοστό αυτό συγκρίθηκε µε 
εκείνο του αντίστοιχου µάρτυρα (κύτταρα τα οποία δεν επωάστηκαν µε HARP). Τα 
αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως η µέση τιµή του κάθε δείγµατος ± το τυπικό σφάλµα από 
τρία ανεξάρτητα πειράµατα. Τα * και *** αντιστοιχούν σε Ρ<0,05 και Ρ<0,001 αντίστοιχα. 
 
 
4.4.5. Η HARP επάγει τη φωσφορυλίωση σε τυροσίνη της κινάσης 
εστιακής προσκόλλησης (focal adhesion kinase, FAK) στα κύτταρα 

HUVEC 
Έχοντας ως δεδοµένο το ότι στα κύτταρα HUVEC η κινάση Src 

αλληλεπιδρά µε τη FAK, θελήσαµε να ελέγξουµε εάν είναι δυνατό η HARP να 
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επηρεάσει τη φωσφορυλίωση σε τυροσίνη και της FAK. Κύτταρα τα οποία είχαν 

καλύψει περίπου το 80% της επιφάνειας του τρυβλίου κυτταρικής καλλιέργειας και 

είχαν καλλιεργηθεί για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο απουσία ορού, επωάστηκαν µε 

100 ng/ml HARP για διάφορες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια, τα κύτταρα 

λύθηκαν µε τη χρήση ζέοντος διαλύµατος δειγµάτων για ηλεκτροφόρηση και το 

πρωτεϊνικό τους περιεχόµενο αναλύθηκε µε SDS-PAGE. Για την εκτίµηση του 

περιεχοµένου σε φωσφορυλιωµένη τυροσίνη της FAK χρησιµοποιήθηκε 

µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι φωσφορυλιωµένης τυροσίνης (PY20), ενώ η 

ανίχνευση της ολικής FAK πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ειδικού πολυκλωνικού 

αντισώµατος. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.4.5.1., η HARP επάγει τη 

φωσφορυλίωση σε τυροσίνη της FAK. Η επίδραση της HARP είναι εµφανής, 

όπως και στην περίπτωση της κινάσης Src από τα πρώτα 5 λεπτά επώασης, ενώ 

η µέγιστη δράση παρατηρείται µετά από 15 λεπτά επώασης των κυττάρων µε τον 

αυξητικό παράγοντα. Η αύξηση του περιεχοµένου της FAK σε φωσφορυλιωµένη 

τυροσίνη διατηρείται ακόµα και µετά από 30 λεπτά επώασης των κυττάρων µε τη 

HARP. 
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Εικόνα 4.4.5.1. Η HARP επάγει τη φωσφορυλίωση σε τυροσίνη της κινάσης εστιακής 
προσκόλλησης. Τα κύτταρα επωάστηκαν µε HARP για διάφορες χρονικές περιόδους και 
σε ανοσοαποτύπωµα (Α) εκτιµήθηκε η ποσοστιαία σύστασή τους σε φωσφορυλιωµένη 
τυροσίνη σε σχέση µε την ολική ποσότητα της FAK ανά δείγµα (Β). Το ποσοστό αυτό 
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συγκρίθηκε µε εκείνο του αντίστοιχου µάρτυρα (κύτταρα τα οποία δεν επωάστηκαν µε 
HARP). Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως η µέση τιµή του κάθε δείγµατος ± το τυπικό 
σφάλµα από τρία ανεξάρτητα πειράµατα. Τα ** και *** αντιστοιχούν σε Ρ<0,01 και Ρ<0,001 
αντίστοιχα. 
 
 
4.4.6.  Η HARP δεν επάγει την ενεργοποίηση της Akt1  στα κύτταρα 

HUVEC 
Από τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη παρατεθεί φαίνεται ότι η ΡΙ3Κ 

αποτελεί µόριο που συµµετέχει στη µεταγωγή σήµατος της HARP στα κύτταρα 

HUVEC. Το αποτέλεσµα αυτό είναι σε συνάφεια και µε προηγούµενες αναφορές 

(Souttou et al., 1997), σύµφωνα µε τις οποίες η ΡΙ3Κ είναι αναγκαία για την 

επαγωγή του χηµειοτακτισµού στα ενδοθηλιακά κύτταρα από τη HARP. 

Ενεργοποίηση της ΡΙ3Κ έχει ως αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις την 

επαγωγή του µονοπατιού ΡΙ3Κ/Akt που αποτελεί σηµαντικό αντι-αποπτωτικό 

µονοπάτι των κυττάρων. Προκειµένου να ελέγξουµε αν η HARP επηρεάζει το 

µονοπάτι αυτό, ελέγξαµε  την επίδραση της στη φωσφορυλίωση της Akt στα 

κύτταρα HUVEC. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλήρες θρεπτικό µέσο µέχρι να 

καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας των τρυβλίων. Στη συνέχεια τα 

κύτταρα επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό. 

Μετά από ανανέωση του θρεπτικού µέσου, τα κύτταρα επωάστηκαν για διάφορες 

χρονικές περιόδους µε HARP. Τα κύτταρα λύθηκαν µε την επίδραση ζέοντος 

ρυθµιστικού διαλύµατος δειγµάτων ηλεκτροφόρησης. Το ολικό εκχύλισµα των 

κυττάρων αναλύθηκε ηλεκτροφορητικά σε SDS-PAGE, έγινε ηλεκτροµεταφορά και 

στο ανοαοαποτύπωµα ελέγθηκε η ποσοστιαία σύστασή τους σε 

φωσφορυλιωµένo Αkt1. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4.6.1, επώαση των HUVEC 

µε HARP δεν έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της Akt1.  

 



Αποτελέσµατα 

 117

A 

 

B 
                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 min 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min
0,0

0,8

1,0

1,2

Επ
ίπ
εδ
α 
φω

σφ
ορ
υλ
ίω
ση

ς 
Ak

t1

Χρόνος επώασης µε HARP (min)

 
Εικόνα 4.4.6.1. Η HARP δεν επάγει την ενεργοποίηση της Akt1 στα κύτταρα HUVEC. Τα 
κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό. 
Κατόπιν επωάστηκαν για διάφορες χρονικές περιόδους µε HARP (100 ng/ml) στο  
θρεπτικό τους µέσο. Τα κύτταρα λύθηκαν και µετά από ανοσοαποτύπωµα (Α) εκτιµήθηκε 
το ποσοστό της φωσφορυλιωµένης Akt1 σε κάθε δείγµα, µετά από σύγκριση µε το δείγµα 
που προέρχονταν από τα κύτταρα µάρτυρες. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται (Β) 
εκφράστηκαν ως τη µέση τιµή ± σταθερό σφάλµα από τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους 
πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. 
 

 

4.4.7. Η HARP επάγει την ενεργοποίηση των ΜΑΡ-κινασών (Erk ½)  

στα κύτταρα HUVEC 
 Από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστή η συµµετοχή των ΜΑΡ κινασών 

σε διαδικασίες που αφορούν στη µετανάστευση και στη διαφοροποίηση πολλών 

τύπων κυττάρων. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ενεργοποίηση της FAK είναι δυνατό 

να οδηγήσει σε ενεργοποίηση του µονοπατιού µεταγωγής σήµατος των ΜΑΡ-

κινασών. Για τους λόγους αυτούς, θελήσαµε να ελέγξουµε το εάν η HARP είναι 

δυνατόν να ενεργοποιήσει τις κινάσες Erk 1 και Erk 2. Και στην περίπτωση αυτή 

παρατηρήθηκε ότι η HARP επάγει τη φωσφορυλίωση των κινασών Erk ½, όταν 

προστεθεί στο θρεπτικό µέσο των κυττάρων στη συγκέντρωση των 100 ng/ml. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4.7.1, η ενεργοποίηση των Erk ½ παρατηρείται από 

τα πρώτα 5 λεπτά της επώασης των κυττάρων µε τη HARP. Η ενεργοποίηση είναι 

και σε αυτήν την περίπτωση µέγιστη όταν τα κύτταρα επωάζονται µε τον αυξητικό 

παράγοντα για 15 λεπτά και διατηρείται για τουλάχιστον 30 λεπτά µετά τη 

προσθήκη της HARP στο θρεπτικό µέσο των HUVEC. 
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Εικόνα 4.4.7.1. Η HARP επάγει την ενεργοποίηση των Erk 1/2. Κύτταρα HUVEC τα 
οποία είχαν καλλιεργηθεί σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό για 16 ώρες επωάστηκαν µε HARP 
για διάφορες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια, τα κύτταρα λύθηκαν και µετά από 
ανοσοαποτύπωµα (Α) εκτιµήθηκε η ποσοστιαία σύστασή σε φωσφορυλιωµένες Erk 1 και 
2 στις θέσεις Τ202/Υ204 (Β). Το ποσοστό αυτό συγκρίθηκε µε εκείνο του αντίστοιχου 
µάρτυρα (κύτταρα τα οποία δεν επωάστηκαν µε HARP). Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν 
ως η µέση τιµή του κάθε δείγµατος ± το τυπικό σφάλµα από τρία ανεξάρτητα πειράµατα. 
Τα ** και *** αντιστοιχούν σε Ρ<0,01 και Ρ<0,001 αντίστοιχα. 
 
 
4.5. Μελέτη της επίδρασης ειδικών αναστολέων στη µεταγωγή 

σήµατος της HARP και τη βιολογική της δράση στα κύτταρα 

HUVEC 
4.5.1. Το genistein δεν αναστέλλει την αποφωσφορυλίωση της 

κινάσης Src που επάγεται από τη HARP 
H ενεργοποίηση της κινάσης Src πραγµατοποιείται µε αποφωσφορυλίωση 

στη θέση Υ527. Η αποφωσφορυλίωση αυτή θα µπορούσε να είναι το 

αποτέλεσµα: α) της άµεσης δράσης µιας φωσφατάσης στο µόριο της Src, ή β) της 

αλληλεπίδρασης της SH2 περιοχής της Src µε τη φωσφορυλιωµένη τυροσίνη 

κάποιας άλλης κινάσης. Προκειµένου να επιβεβαιώσουµε το εάν η διαδικασία της 

αποφωσφορυλίωσης της Src είναι ανεξάρτητη από τη δράση κινασών, ελέγξαµε 

τη δράση του genistein που αποτελεί γενικό αναστολέα κινασών τυροσίνης, στην 
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ενεργοποίηση της Src που επάγεται µετά από την επώαση των κυττάρων HUVEC 

µε τη HARP. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν σε πλήρες θρεπτικό µέσο µέχρι να 

καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας των τρυβλίων. Στη συνέχεια, τα 

κύτταρα επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό. 

Μετά από ανανέωση του θρεπτικού µέσου τα κύτταρα επωάστηκαν για 15 λεπτά 

µε genistein (1µM) πριν από την προσθήκη της HARP. Στη συνέχεια, τα κύτταρα 

λύθηκαν µε την επίδραση ζέοντος ρυθµιστικού διαλύµατος δειγµάτων 

ηλεκτροφόρησης. Το ολικό εκχύλισµα των κυττάρων αναλύθηκε ηλεκτροφορητικά 

σε SDS-PAGE και ελέγχθηκε η ποσοστιαία σύστασή τους σε ενεργή κινάση Src. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5.1.1, επώαση των HUVEC µε genistein δεν 

αναστέλλει την ενεργοποίηση της κινάσης Src που επάγεται από τη HARP. 

Αντίθετα, παρατηρείται ενίσχυση του φαινοµένου, καθώς απενεργοποιούνται 

πιθανοί µηχανισµοί ανάδροµης τροφοδότησης της Src, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 

για τη φωσφορυλίωσή της στη θέση Υ527 (όπως η Csk). 
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4.5.1.1. Το genistein δεν αναστέλλει την ενεργοποίηση της κινάσης Src που επάγεται από 
τη HARP στα κύτταρα HUVEC. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο 
το οποίο δεν περιείχε ορό. Κατόπιν επωάστηκαν για 15 λεπτά µε genistein (1 µM) πριν 
από την προσθήκη της HARP (100 ng/ml) στο θρεπτικό τους µέσο. Μετά από 15 λεπτά τα 
κύτταρα λύθηκαν και µετά από ανάλυση σε SDS-PAGE και ηλεκτροµεταφορά, στο 
ανοσοαποτύπωµα (Α) εκτιµήθηκε το ποσοστό της αποφωσφορυλιωµένης στη θέση Υ527 
Src-κινάσης σε κάθε δείγµα. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται (Β) εκφράστηκαν ως 
τη µέση τιµή ± τυπικό σφάλµα από τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** 
αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. 
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4.5.2. Το ορθοβαναδικό νάτριο και η θειική χονδροϊτίνη-C 

αναστέλλουν τη µεταγωγή σήµατος αλλά και την επαγωγή του 

χηµειοτακτισµού και της διαφοροποίησης που επάγεται από τη HARP 

στα κύτταρα HUVEC 
 Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η HARP επάγει την 

ενεργοποίηση διαφόρων κινασών στα κύτταρα HUVEC. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

η επαγωγή επιτυγχάνεται από τα 5 πρώτα λεπτά της επώασης των ενδοθηλιακών 

κυττάρων µε τη HARP και αποκτά τη µέγιστη τιµή της µετά από 15 λεπτά 

επώασης µε τη HARP. Προκειµένου να ελέγξουµε το εάν η ενεργοποίηση αυτή 

προκαλείται µετά από τη δέσµευση της HARP στην RPTPβ/ζ, θελήσαµε να 

ελέγξουµε το εάν η αναστολή της φωσφατάσης ή η παρεµπόδιση της δέσµευσης 

της HARP στην RPTPβ/ζ είναι ικανές συνθήκες για να αντιστρέψουν την 

ενεργοποίηση αυτή. Για την αναστολή της δράσης φωσφατάσης της RPTPβ/ζ 

χρησιµοποιήθηκε το ορθοβαναδικό νάτριο που αποτελεί γενικό αναστολέα 

φωσφατασών. Όσον αφορά στην παρεµπόδιση της δέσµευσης της HARP στην 

RPTPβ/ζ χρησιµοποιήθηκε η CS-C, η οποία από αναφορές άλλων ερευνητικών 

οµάδων (Maeda et al., 2003) έχει δειχθεί ότι είναι ικανή να αναστείλει τη σύνδεση 

της HARP στις γλυκοζαµινογλυκανικές αλυσίδες της φωσφατάσης. Κύτταρα 

HUVEC τα οποία καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες µε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν 

περιείχε ορό, επωάστηκαν για 15 λεπτά µε HARΡ. Στις περιπτώσεις που 

απαιτούνταν, 15 λεπτά πριν από την προσθήκη της HARP στο θρεπτικό µέσο είχε 

προστεθεί ορθοβαναδικό νάτριο (σε τελική συγκέντρωση 20 nM) ή CS-C (σε 

τελική συγκέντρωση 100 µg/ml). Τα κύτταρα λύθηκαν µε τη χρήση ζέοντος 

ρυθµιστικού διαλύµατος δειγµάτων και το ολικό τους εκχύλισµα αναλύθηκε µε 

SDS-PAGE.  

 Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της Εικόνας 4.5.2.1, η προεπώαση 

των κυττάρων µε ορθοβαναδικό νάτριο ή µε θειική χονδροϊτίνη-C αναστέλλει τη 

µεταγωγή σήµατος που επάγεται από τη HARP στα κύτταρα HUVEC. 
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Εικόνας 4.5.2.1. Το ορθοβαναδικό νάτριο και η θειική χονδροϊτίνη-C αναστέλλουν τη 
µεταγωγή σήµατος που επάγεται από τη HARP στα κύτταρα HUVEC. Τα κύτταρα 
καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό. Κατόπιν 
επωάστηκαν για 15 λεπτά είτε µε ορθοβαναδικό νάτριο (20 nM) ή µε θειική χονδροιτίνη-C 
(100 µg/ml) πριν από την προσθήκη της HARP (100 ng/ml) στο θρεπτικό τους µέσο. Στο 
ανοσοαποτύπωµα (Α) εκτιµήθηκε το ποσοστό της αποφωσφορυλιωµένης στη θέση Υ527 
κινάσης Src (Β), της FAK που ήταν φωσφορυλιωµένη σε τυροσίνη (Γ) καθώς και των Erk 
½ που ήταν φωσφορυλιωµένες στις θέσεις Τ202/Υ204 (∆) σε κάθε δείγµα, µετά από 
σύγκριση µε το δείγµα που προέρχονταν από τα κύτταρα µάρτυρες. Τα αποτελέσµατα 
εκφράστηκαν ως η µέση τιµή του κάθε δείγµατος ± το τυπικό σφάλµα από τρία ανεξάρτητα 
πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. 
  

 

Στη συνέχεια θελήσαµε να ελέγξουµε το εάν η αναστολή της µεταγωγής 

σήµατος από το ορθοβαναδικό νάτριο και τη θειική χονδροϊτίνη-C είναι ικανή να 

αναστείλει και τη δράση της HARP στο χηµειοτακτισµό και τη διαφοροποίηση των 

κυττάρων HUVEC. Κύτταρα HUVEC αφέθηκαν µέχρι να καλύψουν περίπου το 

80% της επιφάνειας των τρυβλίων και κατόπιν καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο 

το οποίο δεν περιείχε ορό για 16 ώρες. Στη συνέχεια, τα κύτταρα συλλέχθηκαν 

µετά από ενζυµική αποκόλληση και µελετήθηκε η επίδραση του ορθοβαναδικού 

νατρίου και της θειικής χονδροϊτίνης-C στην επαγωγή του χηµειοτακτισµού και της 

διαφοροποίησης που επάγεται στα κύτταρα αυτά από τη HARP. Όπως φαίνεται 
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στις εικόνες 4.5.2.2 και 4.5.2.3, και οι δύο ουσίες αναστέλλουν τη βιολογική δράση 

της HARP στα ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC. 
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Εικόνα 4.5.2.2. Το ορθοβαναδικό νάτριο και η θειική χονδροϊτίνη-C αναστέλλουν την 
επαγόµενη από τη HARP µετανάστευση των κυττάρων HUVEC. Κύτταρα  HUVEC τα 
οποία καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο απουσία ορού χρησιµοποιήθηκαν 
προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση του ορθοβαναδικού νατρίου και της θειικής 
χονδροϊτίνης-C στην επαγόµενη από τη  HARP µετανάστευση τους. Όπως φαίνεται, και οι 
δύο ουσίες αναστέλλουν τη δράση της HARP. Ειδικά για την περίπτωση του 
ορθοβαναδικού νατρίου, φαίνεται ότι η γενική αναστολή των φωσφατασών του κυττάρου 
έχει ως αποτέλεσµα τη µειωµένη µετανάστευση  των κυττάρων, υποδηλώνοντας ότι η 
φωσφατάσες παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Στη συγκέντρωση που 
χρησιµοποιήθηκε, το ορθοβαναδικό νάτριο δεν ήταν τοξικό για τα HUVEC. Τα 
αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως η µέση τιµή του κάθε δείγµατος ± το τυπικό σφάλµα από 
τρία ανεξάρτητα πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. 
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Εικόνα 4.5.2.3. Το ορθοβαναδικό νάτριο και η θειική χονδροϊτίνη-C αναστέλλουν την 
επαγόµενη από τη HARP διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC. (Α) Τα κύτταρα 
καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωµα Matrigel το οποίο είχε µειωµένη συγκέντρωση αυξητικών 
παραγόντων. Η HARP, το ορθοβαναδικό νάτριο και η CS-C προστέθηκαν απ’ ευθείας στο 
θρεπτικό µέσο των κυττάρων. Όπως φαίνεται, τόσο το ορθοβαναδικό νάτριο, όσο και η 
CS-C αναστέλλουν τη δράση της HARP στη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων 
HUVEC. (Β)  Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως η µέση τιµή του κάθε δείγµατος ± το 
τυπικό σφάλµα από τρία ανεξάρτητα πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. 
 

 

4.5.3. Το PP1 αναστέλλει τη µεταγωγή σήµατος και το χηµειοτακτισµό 
και τη διαφοροποίηση που επάγεται από τη HARP στα κύτταρα 

HUVEC 
 Προκειµένου να επιβεβαιώσουµε εάν η κινάση Src διαδραµατίζει κάποιο 

ρόλο  στη µεταγωγή σήµατος που επάγεται από τη HARP στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα HUVEC, χρησιµοποιήσαµε ΡΡ1, ειδικό αναστολέα της κινάσης αυτής. Τα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας του 

τρυβλίου και κατόπιν επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο που δεν περιείχε 

ορό. Τα κύτταρα επωάστηκαν µε ΡΡ1 (στη συγκέντρωση των 20 nM) για 15 λεπτά 
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πριν από την προσθήκη της HARP στο θρεπτικό µέσο τους. Κατόπιν τα κύτταρα 

επωάστηκαν παρουσία ή απουσία HARP στο θρεπτικό τους µέσο για 15 λεπτά. 

Το ολικό εκχύλισµα των κυττάρων αναλύθηκε σε SDS-PAGE και υπολογίστηκε το 

ποσοστό της FAK που είναι φωσφορυλιωµένη σε τυροσίνη αλλά και των 

φωσφορυλιωµένων Erk ½ σε κάθε δείγµα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5.3.1, η 

αναστολή της κινάσης Src έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της µεταγωγής 

του ενδοκυτταρικού σήµατος της HARP στα ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC. 
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Εικόνα 4.5.3.1. Το ΡΡ1 αναστέλλει τη µεταγωγή σήµατος της HARP στα κύτταρα HUVEC. 
Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε ορό. 
Κατόπιν επωάστηκαν για 15 λεπτά µε ΡΡ1 (20 nM) πριν από την προσθήκη της HARP 
(100 ng/ml) στο θρεπτικό τους µέσο για 15 λεπτά. Μετά από ανοσοαποτύπωµα (Α) 
εκτιµήθηκε το ποσοστό της φωσφορυλιωµένης FAK (Β) αλλά και των φωσφορυλιωµένων 
Erk ½ (Γ) σε κάθε δείγµα. Όπως φαίνεται, το ΡΡ1 αναστέλλει τη µεταγωγή σήµατος που 
επάγεται από τη HARP στα κύτταρα HUVEC. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως η µέση 
τιµή του κάθε δείγµατος ± το τυπικό σφάλµα από τρία ανεξάρτητα πειράµατα.  Το *** 
αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. 
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Στη συνέχεια ελέγξαµε το εάν η αναστολή της Src-κινάσης από το ΡΡ1 

επιδρά στο χηµειοτακτισµό και τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων 

που επάγεται από τη HARP. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5.3.2, το ΡΡ1 δεν έχει 

κάποια στατιστικά σηµαντική επίδραση στο χηµειοτακτισµό των ενδοθηλιακών 

κυττάρων HUVEC όταν χρησιµοποιηθεί στη συγκέντρωση των 20 nM. Ωστόσο, 

στην ίδια συγκέντρωση ο αναστολέας αυτός είναι ικανός να αναστείλει τη 

µετανάστευση ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC που επάγεται από τη HARP. Η 

αναστολή είναι πλήρης και ο αριθµός των κυττάρων που µεταναστεύουν µέσα 

από τους πόρους του φίλτρου είναι παρόµοιος µε εκείνον του µάρτυρα (κύτταρα 

το οποίο επωάζονται µε τον αναστολέα ΡΡ1 αλλά χωρίς HARP). 
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Εικόνα 4.5.3.2.. Αναστολή της ενεργότητας της κινάσης Src από το ΡΡ1 (20 nM) 
προκαλεί αναστολή της επαγόµενης από τη HARP µετανάστευσης των κυττάρων HUVEC. 
Ο αναστολέας µόνος του δεν προκαλεί στατιστικά σηµαντική επίδραση στο χηµειοτακτισµό 
των ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως µέση τιµή ± τυπικό 
σφάλµα της µεταβολής του αριθµού των κυττάρων που έχουν µεταναστεύσει µέσα από 
τους πόρους του φίλτρου σε σχέση µε τα κύτταρα µάρτυρες, από τουλάχιστον τρία 
ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001.  
 

 

 Όσον αφορά στην επίδραση του ΡΡ1 στη διαφοροποίηση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων, φαίνεται ότι η αναστολή της κινάσης Src έχει ως 

αποτέλεσµα τη µειωµένη διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC (Εικόνα 4.5.3.3). 

Το αποτέλεσµα αυτό αποδεικνύει το σηµαντικό ρόλο της κινάσης αυτής στη 

διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Επιπλέον, το ΡΡ1 αναστέλλει την 

επαγόµενη από HARP διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC. 
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Εικόνα 4.5.3.3. Αναστολή της ενεργότητας της κινάσης Src από τον αναστολέα ΡΡ1 (20 
nM) προκαλεί αναστολή της επαγόµενης από τη HARP διαφοροποίησης των HUVEC 
όταν τα κύτταρα καλλιεργούνται σε υπόστρωµα matrigel. Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα 
µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε p<0.001. 
 

 

4.5.4. Η Wortmannin και τo LY294002 αναστέλλουν τη µεταγωγή 
σήµατος αλλά και την επαγωγή του χηµειοτακτισµού και της 

διαφοροποίησης που επάγεται από τη HARP στα κύτταρα HUVEC 
 Προκειµένου να διερευνήσουµε το ρόλο της ΡΙ3Κ στο ενδοκυτταρικό 

µονοπάτι µεταγωγής σήµατος που ενεργοποιείται από τη HARP, 

χρησιµοποιήσαµε τους αναστολείς της ΡΙ3Κ wortmannin και LY294002. Τα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας του 

τρυβλίου και κατόπιν επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο που δεν περιείχε 

ορό. Τα κύτταρα επωάστηκαν µε wortmannin (100 nM) ή LY294002 (200 nM) για 

15 λεπτά πριν από την προσθήκη της HARP στο θρεπτικό µέσο τους. Κατόπιν τα 

κύτταρα επωάστηκαν παρουσία ή απουσία HARP στο θρεπτικό τους µέσο για 15 

λεπτά. Το ολικό εκχύλισµα των κυττάρων αναλύθηκε σε SDS-PAGE και 
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υπολογίστηκε το ποσοστό των φωσφορυλιωµένων Erk ½ σε κάθε δείγµα. Όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 4.5.4.1, η αναστολή της ΡΙ3Κ έχει ως αποτέλεσµα την 

παρεµπόδιση της φωσφορυλίωσης των Erk 1 και 2. 
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Εικόνα 4.5.4.1. Η αναστολή της ΡΙ3Κ παρεµποδίζει τη µεταγωγή σήµατος της HARP στα 
κύτταρα HUVEC. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν 
περιείχε ορό. Κατόπιν επωάστηκαν για 15 λεπτά µε wortmannin (100 nM) ή LY294002 
(200 nM) πριν από την προσθήκη της HARP (100 ng ανά ml) για 15 λεπτά στο θρεπτικό 
τους µέσο. Στο ανοσοαποτύπωµα (Α) εκτιµήθηκε το ποσοστό των φωσφορυλιωµένων Erk 
½ σε κάθε δείγµα. Όπως φαίνεται, και οι δύο ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν αναστέλλουν 
τη µεταγωγή σήµατος που επάγεται από τη HARP στα κύτταρα HUVEC. (Β) Τα 
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από 
τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. 

 

 

Προκειµένου να ελέγξουµε εάν αυτή η αναστολή της ΡΙ3Κ οδηγεί και σε 

µείωση του ποσοστού του χηµειοτακτισµού των ενδοθηλιακών κυττάρων που 

προκαλείται µετά από την επώαση των κυττάρων µε HARP, χρησιµοποιήσαµε τις 

ουσίες wortmannin και LY-294002 στο σύστηµα του θαλάµου Boyden. Τα κύτταρα 

αφήνονταν να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας του τρυβλίου. Στη 

συνέχεια καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό για 16 ώρες και µετά από 

την ενζυµική τους αποκόλληση µε τρυψίνη µελετήθηκε η επίδραση των 

παραπάνω ουσιών στο χηµειοτακτισµό τους έναντι της HARP. Τόσο η  
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wortmannin (100  nM) όσο και το LY-294002 (200 nM) προστέθηκαν ταυτόχρονα 

στην ένθετη µικροκυψελίδα του θαλάµου Boyden και τα κύτταρα αφέθηκαν να 

µεταναστεύσουν µέσα από τους πόρους του φίλτρου για 4 ώρες. 

 Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5.4.2, οι δύο αναστολείς δεν προκαλούν 

κάποια στατιστικά σηµαντική επίδραση στο χηµειοτακτισµό των ενδοθηλιακών 

κυττάρων στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν. Ωστόσο, και οι δύο 

αναστέλλουν πλήρως την επαγωγική δράση της HARP. 
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Εικόνα 4.5.4.2. Η αναστολή της ΡΙ3Κ επηρεάζει το χηµειοτακτισµό των κυττάρων HUVEC 
που επάγεται από τη HARP. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και στη 
συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση των ουσιών wortmannin και LY-294002 στο 
χηµειοτακτισµό τους, απουσία ή παρουσία HARP. Όπως φαίνεται, κανένας από τους δύο 
αναστολείς δεν ασκεί κάποια δράση από µόνος του στο χηµειοτακτισµό των ενδοθηλιακών 
κυττάρων. Αντίθετα, και οι δύο αναστολείς επαναφέρουν τον επαγόµενο από τη HARP 
χηµειοτακτισµό των HUVEC στα επίπεδα του µάρτυρα. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως 
µέση τιµή ± τυπικό σφάλµα της µεταβολής του αριθµού των κυττάρων που έχουν 
µεταναστεύσει µέσα από τους πόρους του φίλτρου σε σχέση µε τα κύτταρα µάρτυρες, από 
τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001.  
 

 

Στη συνέχεια ελέγξαµε το εάν η αναστολή της ΡΙ3Κ είναι δυνατόν να 

παρεµποδίσει τη διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC που επάγεται από τη 

HARP. Τα κύτταρα αφέθηκαν να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας του 

τρυβλίου, στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό για 16 ώρες 

και µετά από την ενζυµική τους αποκόλληση µε τρυψίνη µελετήθηκε η επίδραση 

των παραπάνω ουσιών στη διαφοροποίησή τους σε υπόστρωµα Matrigel, όταν 

επωάζονταν παρουσία ή απουσία HARP. Όπως φαίνεται στην  Εικόνα 4.5.4.3, 
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τόσο η  wortmannin όσο και το  LY-294002 αναστέλλουν τη δράση της HARP στη 

διαδικασία αυτή. 
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Εικόνα 4.5.4.3. Η αναστολή της ΡΙ3Κ επηρεάζει τη διαφοροποίηση των κυττάρων 
HUVEC που επάγεται από τη HARP. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και 
στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση των ουσιών wortmannin και LY294002 στη 
διαφοροποίησή τους απουσία ή παρουσία HARP. Όπως φαίνεται, και οι δύο αναστολείς 
αναστέλλουν τη διαφοροποίηση των κυττάρων που επάγεται από τη HARP. Τα 
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται (B) αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από 
τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001. 
 

 

4.5.5. Το U0126 αναστέλλει τη µεταγωγή σήµατος αλλά και την 

επαγωγή του χηµειοτακτισµού και της διαφοροποίησης που επάγεται 
από τη HARP στα κύτταρα HUVEC 
 Ο τρόπος µε τον οποίο η ΡΙ3Κ ενεργοποιεί το µονοπάτι των ΜΑΡ-κινασών 

δεν είναι γνωστός µέχρι σήµερα. Ωστόσο, οι ερευνητικές αναφορές συγκλίνουν 
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στο ότι η ΜΕΚ1 είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση των Erk ½ από την ΡΙ3Κ 

(Carpenter και Cantley, 1996, Ueda et al., 1996, Cai et al., 1997, Schonwasser et 

al., 1998). Προκειµένου να ελέγξουµε εάν η παρεµπόδιση της φωσφορυλίωσης 

της ΜΕΚ1 θα οδηγούσε σε αναστολή της φωσφορυλίωσης των Erk ½ µετά από 

επώαση των κυττάρων µε HARP, χρησιµοποιήθηκε ο αναστολέας U0126. 

Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν µέχρι να καλύψουν περίπου το 80% της 

επιφάνειας των τρυβλίων και κατόπιν επωάστηκαν σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν 

περιείχε ορό για 16 ώρες. Ακολούθως, τα κύτταρα HUVEC επωάστηκαν µε τον 

αναστολέα της ΜΕΚ1 U0126 (20 nM) για 15 λεπτά και στη συνέχεια µε HARP 

(100 ng/ml) για 15 λεπτά. Τα κύτταρα λύθηκαν και µετά από ανάλυση σε SDS-

PAGE και ανοσοαποτύπωµα, προσδιορίστηκε το ποσοστό των 

φωσφορυλιωµένων Erk ½ σε κάθε δείγµα. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

4.5.5.1, ο αναστολέας U0126 παρεµποδίζει την επαγοµένη από τη HARP 

φωσφορυλίωση των Erk ½ στις θέσεις Τ202 και Υ204. 

Προκειµένου να ελέγξουµε εάν η αναστολή της µεταγωγής σήµατος της 

HARP από τον αναστολέα U0126 οδηγεί και σε µείωση του επαγόµενου από 

HARP χηµειοτακτισµού των ενδοθηλιακών κυττάρων, χρησιµοποιήσαµε τον 

παραπάνω αναστολέα στο σύστηµα του θαλάµου Boyden. Τα κύτταρα αφέθηκαν 

να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας του τρυβλίου. Στη συνέχεια 

καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό για 16 ώρες και µετά από την 

ενζυµική τους αποκόλληση µε τρυψίνη µελετήθηκε η επίδραση του αναστολέα 

U0126 στο χηµειοτακτισµό τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5.5.2, το U0126 

αναστέλλει την επαγωγική δράση της HARP στο χηµειοτακτισµό των 

ενδοθηλιακών κυττάρων, ενώ ο αναστολέας από µόνος του δεν έχει σηµαντική 

επίδραση στο χηµειοτακτισµό τους. 
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Εικόνα 4.5.5.1. Αναστολή της ΜΕΚ1 παρεµποδίζει τη µεταγωγή σήµατος της HARP στα 
κύτταρα HUVEC. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν 
περιείχε ορό. Κατόπιν επωάστηκαν για 15 λεπτά µε U0126 (20 nM) πριν από την 
προσθήκη της HARP (100 ng/ml) στο θρεπτικό τους µέσο. Στο ανοσοαποτύπωµα (Α) 
εκτιµήθηκε το ποσοστό των φωσφορυλιωµένων Erk ½ σε κάθε δείγµα. Όπως φαίνεται, το 
U0126 αναστέλλει τη µεταγωγή σήµατος που επάγεται από τη HARP στα κύτταρα 
HUVEC. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται (B) αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία 
από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001. 
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Εικόνα 4.5.5.2. Η αναστολή της ΜΕΚ1 των κυττάρων HUVEC επηρεάζει τον επαγόµενο 
από τη HARP χηµειοτακτισµό τους. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και 
στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση του U0126 στο χηµειοτακτισµό τους απουσία ή 
παρουσία HARP. Όπως φαίνεται, το U0126 δεν ασκεί κάποια δράση στο χηµειοτακτισµό 
των ενδοθηλιακών κυττάρων αλλά επαναφέρει τον επαγόµενο από τη HARP 
χηµειοτακτισµό των HUVEC στα επίπεδα του µάρτυρα. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως 
µέση τιµή ± τυπικό σφάλµα της µεταβολής του αριθµού των κυττάρων που έχουν 
µεταναστεύσει µέσα από τους πόρους του φίλτρου σε σχέση µε τα κύτταρα µάρτυρες, από 
τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001. 
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Στη συνέχεια, ελέγξαµε το εάν η αναστολή της ΜΕΚ1 είναι δυνατόν να 

παρεµποδίσει την επαγόµενη από τη HARP διαφοροποίηση των κυττάρων 

HUVEC. Τα κύτταρα αφέθηκαν να καλύψουν περίπου το 80% της επιφάνειας του 

τρυβλίου. Στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο χωρίς ορό για 16 ώρες 

και µετά από την ενζυµική τους αποκόλληση µε τρυψίνη µελετήθηκε η επίδραση 

του παραπάνω αναστολέα στη διαφοροποίησή τους σε υπόστρωµα matrigel όταν 

επωάζονταν παρουσία ή απουσία HARP. Όπως φαίνεται στην  Εικόνα 4.5.5.3, η 

διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC που επάγεται από τη HARP 

αναστέλλεται πλήρως από τον αναστολέα της ΜΕΚ1. 
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Εικόνα 4.5.5.3. Η αναστολή της ΜΕΚ1 επηρεάζει την επαγόµενη από τη HARP 
διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν απουσία ορού 
και στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση του U0126 στη διαφοροποίηση τους απουσία ή 
παρουσία HARP. Όπως φαίνεται, το U0126 αναστέλλει τη διαφοροποίηση των κυττάρων 
που επάγεται από τη HARP. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αποτελούν τη 
στατιστική επεξεργασία από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** 
αντιστοιχεί σε Ρ<0.001. 
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4.6. Χρήση µικρού παρεµβαλλόµενου RNA για την ταυτοποίηση 

του ρόλου της RPTPβ/ζ ως υποδοχέα της HARP στα κύτταρα 

HUVEC 
4.6.1. Μείωση της έκφρασης της RPTPβ/ζ στα κύτταρα HUVEC σε 

επίπεδο µηνύµατος και πρωτεΐνης 
 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι φανερό ότι η HARP επάγει την 

ενεργοποίηση ενδοκυτταρικών µονοπατιών µεταγωγής σήµατος τα οποία 

µπορούν να οδηγήσουν σε αυξηµένη µετανάστευση και διαφοροποίηση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC. Επίσης, φαίνεται, κυρίως λόγω της 

ανασταλτικής δράσης του ορθοβαναδικού νατρίου αλλά και της θειικής 

χονδροϊτίνης-C, ότι η RPTPβ/ζ ενδεχοµένως να αποτελεί τον υποδοχέα µέσω του 

οποίου η HARP ασκεί τη βιολογική της δράση σε αυτό το είδος των κυττάρων.  

Προκειµένου να διαπιστώσουµε το εάν όντως αυτή η υπόθεση ευσταθεί, 

θελήσαµε να καταστείλουµε την έκφραση της RPTPβ/ζ στα κύτταρα HUVEC και 

να ελέγξουµε το εάν µια τέτοια καταστολή είναι δυνατόν να επηρεάσει τη 

βιολογική δράση της HARP. 

 Προκειµένου να καταστείλουµε την έκφραση και την παραγωγή της 

RPTPβ/ζ στα ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC διαµολύναµε τα κύτταρα µε 

παρεµβαλλόµενο RNA (siRNA), το οποίο είχε σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να 

αναστέλλει την µετάφραση του mRNA της RPTPβ/ζ. Οι συνθήκες καλλιέργειας 

των κυττάρων και συγκέντρωσης του siRNA, προσδιορίστηκαν µετά από τη 

χρησιµοποίηση κατάλληλων παρεµβαλλόµενων αλληλουχιών έναντι του ώριµου 

µεταγράφου της β-ακτίνης αλλά και αλληλουχιών που δεν έχουν οµολογία µε 

προϊόντα γνωστών γονιδίων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6.1.1, η 

χρησιµοποίηση siRNA έναντι της β-ακτίνης µειώνει τα επίπεδα του µηνύµατος της 

ακτίνης 24 και 48 ώρες µετά, και τα επίπεδα της πρωτεΐνης 48 ώρες µετά τη 

διαµόλυνση των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC. Η µείωση φτάνει µέχρι και το 

60%, ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε σηµαντική 

µεταβολή στα επίπεδα του µηνύµατος ή της πρωτεΐνης µετά από διαµόλυνση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων µε δίκλωνο RNA το οποίο δεν είχε οµολογία µε γνωστά 

προϊόντα γονιδίων. 
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Εικόνα 4.6.1.1. Επιτυχής διαµόλυνση των κυττάρων HUVEC µε παρεµβαλλόµενο RNA 
έναντι της β-ακτίνης. Κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν ώστε να καλύψουν το 30% της 
επιφάνειας του τρυβλίου καλλιέργειας σε πλήρες θρεπτικό µέσο, απουσία αντιβιοτικών. Τα 
κύτταρα στη συνέχεια διαµολύνθηκαν µε siRNA έναντι του ώριµου µεταγράφου της β-
ακτίνης και µελετήθηκε η µεταβολή των επιπέδων τόσο του ώριµου µεταγράφου, όσο και 
της πρωτεΐνης β-ακτίνης, 24 και 48 ώρες µετά από τη διαµόλυνση. Όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσµατα επιτεύχθηκε µείωση των επιπέδων του µηνύµατος (Β) αλλά και της 
πρωτεΐνης β-ακτίνης (Γ) µέχρι και 60% σε σχέση µε τα κύτταρα µάρτυρες. Η µείωση αυτή 
ήταν ειδική, καθώς δεν παρατηρήθηκε µετά από τη χρησιµοποίηση δίκλωνου RNA το 
οποίο δεν είχε οµολογία για γνωστά προϊόντα γονιδίων. Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από τρία, ανεξάρτητα πειράµατα. 
Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001. 
 

 

 Από τη στιγµή που καθορίστηκαν οι συνθήκες για τη διαµόλυνση των 

κυττάρων HUVEC µε siRNA, πραγµατοποιήθηκε ανάλογη σειρά πειραµάτων µε 

σκοπό τη καταστολή της έκφρασης και της παραγωγής της RPTPβ/ζ. Τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν σε πλήρες θρεπτικό µέσο απουσία αντιβιοτικών, και 24 ώρες 

µετά από την ανακαλλιέργειά τους πραγµατοποιήθηκε η διαµόλυνση µε δίκλωνο 

RNA σε τελική συγκέντρωση 50 nM. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6.1.2, η 

χρησιµοποίηση siRNA έναντι του ώριµου µεταγράφου της RPTPβ/ζ µειώνει τα 

επίπεδα του µηνύµατος αλλά και της πρωτεΐνης µέχρι και 80%. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι δεν παρατηρείται παρόµοια επίδραση στο mRNA ή την 

πρωτεΐνη της RPTPβ/ζ µετά από τη διαµόλυνση των ενδοθηλιακών κυττάρων µε 

δίκλωνο RNA, το οποίο δεν έχει οµολογία µε γνωστά προϊόντα γονιδίων. 
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Εικόνα 4.6.1.2. Μείωση των επιπέδων του µηνύµατος (Α) και της πρωτεΐνης (Β) της 
RPTPβ/ζ µετά από τη χρησιµοποίηση δίκλωνου RNA. Κύτταρα HUVEC 
ανακαλλιεργήθηκαν ώστε να καλύψουν το 30% της επιφάνειας του τρυβλίου καλλιέργειας 
σε πλήρες θρεπτικό µέσο απουσία αντιβιοτικών. Τα κύτταρα στη συνέχεια διαµολύνθηκαν 
µε siRNA έναντι του ώριµου µεταγράφου της RPTPβ/ζ και µελετήθηκε η µεταβολή των 
επιπέδων τόσο του ώριµου µεταγράφου όσο και της πρωτεΐνης της RPTPβ/ζ 48 ώρες 
µετά από τη διαµόλυνση. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, επιτεύχθηκε µείωση των 
επιπέδων του µηνύµατος (Β) αλλά και της πρωτεΐνης της RPTPβ/ζ (Γ) µέχρι και 60% σε 
σχέση µε τα κύτταρα µάρτυρες. Η µείωση αυτή ήταν ειδική, καθώς δεν παρατηρήθηκε µετά 
από τη χρησιµοποίηση δίκλωνου RNA το οποίο δεν είχε οµολογία για γνωστά προϊόντα 
γονιδίων (siΜάρτυρας). Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αποτελούν τη στατιστική 
επεξεργασία από τρία ανεξάρτητα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001.  
 

 

4.6.2. Η µείωση της έκφρασης της RPTPβ/ζ στα κύτταρα HUVEC έχει 
ως αποτέλεσµα την αναστολή της µεταγωγής σήµατος από τη HARP 

και την απώλεια της βιολογικής της δράσης. 
 Προκειµένου να αποδείξουµε ότι η καταστολή της έκφρασης της RPTPβ/ζ 

είναι ικανή να αναστείλει τη µεταγωγή σήµατος και τη βιολογική δράση της HARP 

στα κύτταρα HUVEC, µελετήσαµε τις παραπάνω διαδικασίες σε κύτταρα τα οποία 

είχε µειωθεί η έκφραση της RPTPβ/ζ µε την τεχνική του siRNA. 

 Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό µέσο το οποίο δεν περιείχε 

αντιβιοτικά. 32 ώρες µετά από τη διαµόλυνσή τους µε siRNA έναντι της RPTPβ/ζ, 

το θρεπτικό µέσο των κυττάρων αφαιρέθηκε και αναπληρώθηκε µε θρεπτικό µέσο 

το οποίο δεν περιείχε ορό. Μετά από 16 ώρες, τα κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν 

προκειµένου να µελετηθεί το µονοπάτι µεταγωγής σήµατος της HARP ή 
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συλλέχθηκαν µετά από την ενζυµική τους αποκόλληση µε τρυψίνη, προκειµένου 

να χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα χηµειοτακτισµού ή κυτταρικής 

διαφοροποίησης. 

 Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6.2.1, η µείωση της έκφρασης της RΡΤPβ/ζ 

στα κύτταρα HUVEC έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της µεταγωγής σήµατος 

από τη HARP. Η αναστολή ήταν σχεδόν πλήρης,  υποδηλώνοντας ότι πιθανότατα 

στα κύτταρα αυτά η RPTPβ/ζ να αποτελεί τον κύριο υποδοχέα της HARP. Το 

γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε πλήρης αναστολή της µεταγωγής σήµατος, 

πιθανότατα οφείλεται στο ότι µε την τεχνική του siRNA δεν επιτεύχθηκε πλήρης 

καταστολή της έκφρασης της RPTPβ/ζ. 
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Εικόνα 4.6.2.1. Μείωση της έκφρασης της RPTPβ/ζ µε χρήση siRNA έχει ως αποτέλεσµα 
την αναστολή της µεταγωγής σήµατος από τη HARP. Tα κύτταρα καλλιεργήθηκαν ώστε να 
καλύψουν το 30% της επιφάνειας του τρυβλίου καλλιέργειας σε πλήρες θρεπτικό µέσο 
απουσία αντιβιοτικών. Μετά από διαµόλυνση µε siRNA έναντι του ώριµου µεταγράφου της 
RPTPβ/ζ, διερευνήθηκε το εάν επηρεάζεται η µεταγωγή σήµατος από τη HARP. Τα 
κύτταρα επωάστηκαν µε HARP (100 ng/ml) για 15 λεπτά και µετά από ανάλυση σε SDS-
PAGE και ηλεκτροµεταφορά, στο ανοσοαποτύπωµα (Α) εκτιµήθηκε η σύσταση του κάθε 
δείγµατος σε αποφωσφορυλιωµένη Src στη θέση Υ527 (Β), FAK φωσφορυλιωµένης σε 
τυροσίνη (Β) καθώς και των Erk ½ που ήταν φωσφορυλιωµένες στις θέσεις Τ202/Υ204 
(Γ). Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από τρία 
ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001.  
 

 

 Στη συνέχεια θελήσαµε να ελέγξουµε το εάν η µείωση της έκφρασης της 

RPTPβ/ζ στα HUVEC µπορεί να επηρεάσει τη µετανάστευση των ενδοθηλιακών 

αυτών κυττάρων. Κύτταρα HUVEC διαµολύνθηκαν µε siRNA έναντι της RPTPβ/ζ 

ή µε siRNA το οποίο δεν έχει οµολογία µε κανένα γνωστό γονιδιακό προϊόν. Τα 

κύτταρα αυτά χρησιµοποιήθηκαν  στη συνέχεια προκειµένου να ελεγχθεί η 

επίδραση της HARP στο χηµειοτακτισµό τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 

4.6.3.2, η RPTPβ/ζ είναι απαραίτητη για την επαγωγική δράση της HARP στο 
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χηµειοτακτισµό των HUVEC. Επιπλέον, από τα ίδια πειράµατα γίνεται φανερό ότι 

η RPTPβ/ζ αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη µετανάστευση των HUVEC, 

καθώς απλά και µόνο η µείωση των επιπέδων του υποδοχέα αυτού έχει ως 

αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των κυττάρων που µεταναστεύουν 

µέσα από τους πόρους του φίλτρου του θαλάµου Boyden σε σχέση µε τα κύτταρα 

µάρτυρες αλλά και τα κύτταρα τα οποία είχαν διαµολυνθεί µε siRNA το οποίο δεν 

έχει οµολογία µε κανένα γνωστό γονιδιακό προϊόν. 
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Εικόνα 4.6.2.2. Η RPTPβ/ζ αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη µετανάστευση των 
κυττάρων HUVEC, αλλά και για την επαγωγική δράση της HARP στη λειτουργία αυτή. 
Κύτταρα HUVEC διαµολύνθηκαν µε siRNA έναντι της RPTPβ/ζ και στη συνέχεια  
µελετήθηκε η επίδραση της µείωσης των επιπέδων της RPTPβ/ζ στο χηµειοτακτισµό τους 
απουσία ή παρουσία HARP. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως µέση τιµή ± σταθερό 
σφάλµα της µεταβολής του αριθµού των κυττάρων που έχουν µεταναστεύσει µέσα από 
τους πόρους του φίλτρου, σε σχέση µε τα κύτταρα µάρτυρες, από τρία ανεξάρτητα µεταξύ 
τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0,001. siΜάρτυρας: Κύτταρα που διαµολύνθηκαν 
µε siRNA το οποίο δεν έχει οµολογία µε κανένα γνωστό γονιδιακό προϊόν. 
 

 

 Τέλος, ελέγξαµε εάν η αναστολή της έκφρασης της RPTPβ/ζ είναι δυνατόν 

να παρεµποδίσει την από τη HARP επαγόµενη διαφοροποίηση των κυττάρων 

HUVEC. Όπως φαίνεται στην  Εικόνα 4.6.2.3, η διαφοροποίηση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC που επάγεται από τη HARP αναστέλλεται από 

την αναστολή της έκφρασης της RPTPβ/ζ. Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι η 

µείωση των επιπέδων έκφρασης της RPTPβ/ζ έχει ως αποτέλεσµα τη δραµατική 

µείωση του αριθµού των ψευδαγγείων που δηµιουργούνται από τα κύτταρα 

HUVEC όταν καλλιεργούνται σε υπόστρωµα Matrigel. 
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Εικόνα 4.6.2.3. Η µείωση των επιπέδων έκφρασης της RPTPβ/ζ επηρεάζει την από τη 
HARP επαγόµενη διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC. Κύτταρα HUVEC 
διαµολύνθηκαν µε παρεµβαλλόµενο RNA έναντι της RPTPβ/ζ και στη συνέχεια µελετήθηκε 
η επίδραση της µείωσης των επιπέδων της RPTPβ/ζ στη διαφοροποίησή τους σε 
υπόστρωµα Matrigel, απουσία ή παρουσία HARP (A). Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται (B) αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από τρία ανεξάρτητα µεταξύ 
τους πειράµατα. Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001. siΜάρτυρας: Κύτταρα που διαµολύνθηκαν 
µε siRNA το οποίο δεν έχει οµολογία µε κανένα γνωστό γονιδιακό προϊόν. 

 

 



Συζήτηση 

 140 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η HARP είναι ένας αυξητικός παράγοντας ο οποίος έχει µεγάλη συγγένεια 

µε την ηπαρίνη (Rauvala, 1989, Courty et al., 1991, Hampton et al., 1992). Το 

µόριο της HARP είναι πολύ συντηρηµένο µεταξύ των ειδών και έχει 50% οµολογία 

µε τη Midkine και την RI-HBP, µαζί µε τις οποίες συγκροτεί µια νέα οικογένεια 

αυξητικών παραγόντων (για συνοπτικά άρθρα Courty et al., 2000, Rauvala et al., 

2000, Papadimitriou et al., 2004). 

Η HARP αποµονώθηκε για πρώτη φορά από εγκέφαλο νεογέννητου βοός 

ως ένας παράγοντας που επάγει την προέκταση νευριτών σε νευρικά κύτταρα 

(Rauvala et al., 1989). Η HARP εκφράζεται επίσης στη µήτρα (Miler et al. 1989), 

τους χόνδρους (Neame et al., 1993) και τα οστά (Gieffers et al., 1993). Αρκετές 

είναι οι αναφορές που εµπλέκουν την έκφραση της HARP µε την ανάπτυξη των 

όγκων και την αγγειογένεση (Chauhan et al., 1993, Czubayco et al., 1994, Zhang 

et al., 1997). Υψηλά επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης έχουν ανιχνευτεί σε 

καρκινικές σειρές που προέρχονται από όγκους ανθρώπου (Fang et al., 1992, 

Souttou et al., 1998, Papadimitriou et al., 2004).  

Η βιολογική δράση της HARP ασκείται µετά από αλληλεπιδράσεις µε 

πρωτεογλυκάνες που εντοπίζονται στην επιφάνεια του κυττάρου, όπως η Ν-

συνδεκάνη (Raulo et al., 1994), ή µετά από δέσµευση σε ειδικούς υποδοχείς, 

όπως η RPTPβ/ζ (Maeda et al., 1996) και η ALK (Stoica et al., 2001). Στα µόρια 

που εµπλέκονται στη µεταγωγή σήµατος της HARP φαίνεται να ανήκουν η ΡΙ3Κ 

και οι ΜΑΡ-κινάσες Erk 1 και 2 (Souttou et al., 2001, Qi et al., 2001), ενώ έχει 

παρατηρηθεί και επαγωγή της φωσφορυλίωσης της Shc (Stoica et al., 2001). 

Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος είναι ο υποδοχέας που 

εµπλέκεται σε κάθε µία από τις δράσεις της HARP, ούτε το υπεύθυνο µονοπάτι 

µεταγωγής σήµατος. 

Από παλαιότερες αναφορές τις οµάδας µας (Papadimitriou et al., 2000, 

2001, Polykratis et al., 2004) αλλά και από αδηµοσίευτα µέχρι σήµερα 

αποτελέσµατα, φαίνεται ότι η HARP µπορεί να επηρεάσει την αγγειογένεση in vivo 

και in vitro, χωρίς µέχρι σήµερα να έχει διασαφηνιστεί ο µηχανισµός µέσω του 

οποίου ασκεί τη δράση της. Είναι πιθανό η HARP να δρα άµεσα στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα και να επηρεάζει λειτουργίες τους που συµµετέχουν στη δηµιουργία νέων 

αγγείων. Από την άλλη πλευρά, η HARP αλληλεπιδρά µε αυξητικούς παράγοντες 
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που υπάρχουν στον ορό του θρεπτικού µέσου  (Heroult et al., 2004) ή µε 

πρωτεολυτικά ένζυµα που περιέχονται στον ορό ή στην επιφάνεια των 

ενθοθηλιακών κυττάρων (Polykratis et al., 2004), επηρεάζοντας µε τον τρόπο 

αυτό τις λειτουργίες των ενδοθηλιακών κυττάρων. Προκειµένου να µελετηθεί η 

άµεση δράση της HARP στα κύτταρα HUVEC, το σύνολο των πειραµάτων της 

παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκαν σε κύτταρα απουσία ορού. 

Αρχικά µελετήθηκε η επίδραση της HARP στο χηµειοτακτισµό αλλά και τη 

διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC. Η HARP επάγει τις 

διαδικασίες αυτές και µάλιστα µε στατιστικά σηµαντικά τρόπο. Τα αποτελέσµατα 

αυτά είναι σε συνάφεια µε προηγούµενα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα οποία η 

HARP επηρεάζει τις διαδικασίες αυτές σε διάφορους τύπους κυττάρων (Hienola et 

al., 2004, Maeda et al., 1998, Qi et al., 2001, Papadimitriou et al., 2001, Souttou 

et al., 1997 και 2001). Στην προσπάθεια ταυτοποίησης των υποδοχέων µέσω των 

οποίων η HARP ασκεί τη βιολογική της δράση στα κύτταρα HUVEC διερευνήσαµε 

εάν η RPTPβ/ζ εκφράζεται στα κύτταρα αυτά. Η διαµεµβρανική αυτή φωσφατάση 

ταυτοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα ως ένας λειτουργικός υποδοχέας για τη HARP 

(Meng et al., 2000) που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο κατά τη µετανάστευση των 

κυττάρων (Maeda et al., 1998, Qi et al, 2001). Ωστόσο, η έκφρασή της φαινόταν 

να περιορίζεται µόνο σε κύτταρα του νευρικού συστήµατος ή σε ινοβλάστες 

(Maeda et al., 1996 και 1998) Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δείχνουν 

ότι η RPTPβ/ζ εκφράζεται και σε ενδοθηλιακά κύτταρα, στα οποία ανιχνεύεται σε 

επίπεδο τόσο µηνύµατος όσο και πρωτεΐνης. Η RPTPβ/ζ στα κύτταρα HUVEC 

ανιχνεύτηκε ως µια µοναδική πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος περίπου 200 kDa. Η 

διαµεµβρανική αυτή µορφή του υποδοχέα εντοπίζεται και σε προϊόντα που 

προέρχονται από ανοσοκατακρήµνιση ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος των 

κυττάρων HUVEC µε αντισώµατα έναντι της HARP. Από παλαιότερες αναφορές 

µας (Papadimitriou et al., 2000, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα) γνωρίζουµε ότι η 

HARP εκφράζεται από τα κύτταρα HUVEC και ότι εντοπίζεται στο θρεπτικό τους 

µέσο και την κυτταρική τους επιφάνεια. 

Εποµένως, η RPTPβ/ζ φαίνεται να σχηµατίζει σύµπλοκο µε την ενδογενή 

HARP. Στην προσπάθεια ταυτοποίησης πιθανών υποστρωµάτων για την 

RPTPβ/ζ, µέχρι σήµερα έχουν αναφερθεί διάφορα µόρια τα οποία πιθανότατα 

αλληλεπιδρούν ενδοκυτταρικά µε τον υποδοχέα και συµµετέχουν στη µεταβίβαση 
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ενδοκυτταρικών µηνυµάτων µετά από δέσµευση της HARP (Meng et al. 2000, 

Fukada et al., 2004). Η β-κατενίνη (Meng et al., 2000) υπήρξε το πρώτο 

υπόστρωµα το οποίο αναφέρθηκε για την RPTPβ/ζ. Η αποκάλυψη ότι η RPTPβ/ζ 

αλληλεπιδρά µε τη β-κατενίνη και ότι µπορεί να επάγει τη φωσφορυλίωσή της σε 

τυροσίνη (Meng et al., 2000) αποτέλεσε και την πρώτη ιστορικά αναφορά 

σύµφωνα µε την οποία οι διαµεµβρανικοί υποδοχείς µε δράση φωσφατάσης 

τυροσίνης είναι δυνατό να επηρεάσουν τα επίπεδα φωσφορυλίωσης 

ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών συµµετέχοντας στις διαδικασίες µεταγωγής σήµατος 

από αυξητικούς παράγοντες. Στην ίδια αναφορά βρέθηκε ότι η επώαση των 

κυττάρων µε HARP είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της συνολικής δράσης 

φωσφατασών στο εσωτερικό των κυττάρων. Από τα αποτελέσµατα αυτά 

διαµορφώθηκε η θεωρία ότι η δέσµευση της HARP στην RPTPβ/ζ έχει ως 

αποτέλεσµα το διµερισµό του υποδοχέα και την αναστολή της δράσης 

φωσφατάσης του υποδοχέα, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ενδοκυτταρικής 

φωσφορυλίωσης στο εσωτερικό του κυττάρου. Ωστόσο, µέχρι και σήµερα δεν έχει 

αποδειχτεί ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί διµερισµός της RPTPβ/ζ υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανό η δέσµευση της Midkine ή 

της HARP στην RPTPβ/ζ να καθοδηγεί τη φωσφατάση σε υπερµοριακά 

µεµβρανικά σύµπλοκα στα οποία να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση του 

υποδοχέα στα πιθανά του υποστρώµατα. Ένα τέτοιο υπερµοριακό σύµπλοκο 

περιγράφηκε πρόσφατα ως υποδοχέας για τη Midkine (Sakagutsi et al., 2003). Σε 

αυτό το σύµπλοκο φαίνεται να συµµετέχει η RPTPβ/ζ, ο LRP καθώς και οι 

ιντεγκρίνες α4β1 και α6β1 (Muramatsu et al., 2004). 

Το ότι η RPTPβ/ζ αποτελεί τον πιθανό υποδοχέα για τη µεταβίβαση 

σήµατος της HARP στα κύτταρα HUVEC και την άσκηση της βιολογικής της 

δράσης υπονοήθηκε αρχικά µε τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µετά από 

επώαση των κυττάρων µε ορθοβαναδικό νάτριο αλλά και µε τη θειική χονδροϊτίνη-

C (CS-C). Η CS-C έχει χρησιµοποιηθεί και σε παλαιότερες αναφορές προκειµένου 

να ανασταλεί η δέσµευση της HARP στην RPTPβ/ζ (Maeda et al., 1998, 1999), 

καθώς παρεµποδίζει την αλληλεπίδραση του αυξητικού παράγοντα µε το 

γλυκοζαµινογλυκανικό τµήµα του υποδοχέα. Στα πειράµατα που 

πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιήθηκε η CS-C στη συγκέντρωση των 100 µg/ml 

και η οποία ανέστειλε τόσο τη βιολογική δράση της HARP στο χηµειοτακτισµό όσο 
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και τη διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε 

συνάφεια µε αναφορές άλλων ερευνητικών οµάδων, σύµφωνα µε τις οποίες η CS-

C στην ίδια συγκέντρωση µπορεί να αναστείλει τη µετανάστευση νευρικών 

κυττάρων που επάγεται από τη HARP (Maeda et al., 1998) αλλά και τη δέσµευση 

της Midkine στην RPTPβ/ζ (Meda et al., 1999).  

Η συµµετοχή φωσφατασών στο µηχανισµό µεταγωγής σήµατος από τη 

HARP στα ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC επιβεβαιώνεται και από την αναστολή 

της βιολογικής της δράσης αλλά και της µεταγωγής σήµατος από το 

ορθοβαναδικό νάτριο. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα της παρούσας 

εργασίας, η προεπώαση των κυττάρων µε ορθοβαναδικό νάτριο αναστέλλει τη 

δράση της HARP. Όσον αφορά στο χηµειοτακτισµό των κυττάρων HUVEC, είναι 

φανερό από τα αποτελέσµατα ότι η γενική αναστολή των φωσφατασών µειώνει 

τον αριθµό των κυττάρων που µεταναστεύουν µέσα από τους πόρους του φίλτρου 

του θαλάµου Boyden, υποδηλώνοντας τη σηµασία τους στη διαδικασία αυτή. Η 

επώαση µε HARP δεν έχει κάποια σηµαντική επίδραση στο χηµειοτακτισµό των 

κυττάρων που έχουν επωαστεί µε ορθοβαναδικό νάτριο, αποτέλεσµα το οποίο 

σηµαίνει ότι η επίδραση του αυξητικού παράγοντα  στη συγκεκριµένη διαδικασία 

εξαρτάται από φωσφατάσες. Παρόµοια, το ορθοβαναδικό νάτριο µπορεί να 

αναστείλει τη διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC σε υπόστρωµα Matrigel. Τα 

αποτελέσµατα συµφωνούν µε αποτελέσµατα άλλων ερευνητικών οµάδων 

σύµφωνα µε τα οποία το ορθοβαναδικό νάτριο µπορεί να αναστείλει την 

εξαρτώµενη από την RPTPβ/ζ µετανάστευση (Souttou et al., 1997, Qi et al., 2001) 

αλλά και τον εξαρτώµενο από την RPTPβ/ζ πολλαπλασιασµό (Souttou et al., 

1997) διαφόρων τύπων κυττάρων. Σε αυτές τις έρευνες ωστόσο δεν αναφέρεται ο 

µηχανισµός µε τον οποίο το ορθοβαναδικό νάτριο µπορεί να αναστείλει τη δράση 

της RPTPβ/ζ, αφού µια τέτοια αναστολή είναι σε αντίθεση µε τη θεωρία της 

αναστολής της δράσης της φωσφατάσης µετά από διµερισµό. Αντίθετα, τα 

αποτελέσµατα το οποία παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία µετά από τη 

µελέτη της µεταγωγής σήµατος της HARP στα κύτταρα HUVEC δείχνουν ότι η 

υπόθεση του διµερισµού πιθανότατα δεν ευσταθεί στην περίπτωση της RPTPβ/ζ 

και ότι η επώαση των κυττάρων µε HARP έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

δράσης φωσφατάσης της RPTPβ/ζ, δράση η οποία αναστέλλεται από το 

ορθοβαναδικό νάτριο. 



Συζήτηση 

 144 

Η επώαση των κυττάρων HUVEC µε HARP έχει ως αποτέλεσµα την 

τροποποίηση του προτύπου φωσφορυλίωσης στο εσωτερικό του κυττάρου. 

Όπως αποδείχτηκε από τα  πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, η HARP 

επηρεάζει τη φωσφορυλίωση σηµαντικών µορίων που συµµετέχουν στη 

µεταγωγή σήµατος, όπως της Src κινάσης, της FAK και των Erk1 και 2. Επιπλέον, 

η ΡΙ3Κ εµπλέκεται στο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος προς τις Erk ½.  

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι η κινάση Src 

αλληλεπιδρά µε την RPTPβ/ζ.  Η κινάση Src έχει αναφερθεί ως µόριο που 

εµπλέκεται στη µεταγωγή σήµατος της HARP και της Midkine (Qi et al., 2001, 

Muramatsu 2004, Kinnunen et al., 1998). Σε αυτές τις αναφορές, η εµπλοκή της 

κινάσης Src στη µεταγωγή σήµατος από τη HARP διαπιστώθηκε µετά από τη 

χρήση αναστολέων της Src, χωρίς όµως να αναφέρεται ο τρόπος µε τον οποίο  η 

δέσµευση της HARP στην  RPTPβ/ζ  µπορεί να επηρεάσει την ενεργότητα της 

Src. Στα πειράµατα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι η επώαση των κυττάρων 

HUVEC µε HARP έχει ως αποτέλεσµα την επαγωγή της αποφωσφορυλίωσης της 

κινάσης Src στην τυροσίνη Υ527. Η αποφωσφορυλίωση της κινάσης Src µετά 

από επώαση των κυττάρων µε HARP δεν παρατηρείται όταν τα κύτταρα έχουν 

προηγουµένως επωαστεί µε ορθοβαναδικό νάτριο ή µε CS-C, επιβεβαιώνοντας 

ότι η ενεργοποίηση αυτή είναι αποτέλεσµα της δέσµευσης της HARP στην 

RPTPβ/ζ.  

Πρόσφατες αναφορές έχουν δείξει ότι η Src µπορεί να αποτελεί 

υπόστρωµα για έναν ακόµα διαµεµβρανικό υποδοχέα µε δράση φωσφατάσης, την 

RPTPα. Η αλληλεπίδραση της SH2 περιοχής µε την καρβοξυτελική περιοχή και 

την τυροσίνη Υ789 της RPTPα έχει ως αποτέλεσµα την αποφωσφορυλίωση της 

ανασταλτικής θέσης Y527 στο µόριο της Src και εποµένως την ενεργοποίηση της 

κινάσης (Zheng et al., 2000). Παρόµοια αλληλεπίδραση έχει βρεθεί και µεταξύ της 

Src και της RPTPε (Katchalski και  Elson, 1999) υποδηλώνοντας ότι πιθανά οι 

RPTPs συµµετέχουν ευρύτερα στη ρύθµιση της ενεργότητας της Src. 

Η επαγωγή της αποφωσφορυλίωσης της κινάσης Src µετά από επώαση 

των κυττάρων µε HARP φαίνεται αρχικά να βρίσκεται σε αντίθεση µε παλαιότερη 

αναφορά σύµφωνα µε την οποία η επώαση νευρικών κυττάρων Ν18 από 

νευροβλάστωµα µε HARP οδηγεί στην αύξηση της φωσφορυλίωσης σε τυροσίνη 

της Src (Kinnunen et al., 1998). Στα πειράµατα αυτά ο υπεύθυνος υποδοχέας για 
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τη HARP ταυτοποιήθηκε ως η N-συνδεκάνη. Οι συγγραφείς της εργασίας αυτής 

υποθέτουν ότι η κινάση Src αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου συµπλόκου που 

δεσµεύεται στο ενδοκυτταρικό τµήµα της Ν-συνδεκάνης και πως επώαση των 

κυττάρων µε HARP οδηγεί στην αύξηση της φωσφορυλίωσης της κινάσης. 

Ωστόσο, η αύξηση της φωσφορυλίωσης της κινάσης Src στα συγκεκριµένα 

πειράµατα µελετήθηκε µετά από ανοσοκατακρήµνιση µε αντισώµατα έναντι 

φωσφορυλιωµένης τυροσίνης και ανοσοαποτύπωµα έναντι της Src κινάσης. Η 

αναγνώριση των φωσφορυλιωµένων τυροσινών στο µόριο της Src δεν είναι 

δυνατή in vitro όταν η κινάση βρίσκεται στην κλειστή της διαµόρφωση και η 

τυροσίνη στη θέση Υ527 είναι φωσφορυλιωµένη (Brown και Cooper 1996). 

Εποµένως, η αύξηση της φωσφορυλίωσης της Src στην συγκεκριµένη περίπτωση 

αναφέρεται σε ενεργοποιηµένη Src κινάση, όπως και στην περίπτωση των 

πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Το αν η RPTPβ/ζ 

µπορεί να αλληλεπιδράσει µε την Ν-συνδεκάνη ή µε άλλες συνδεκάνες στην 

κυτταρική επιφάνεια ενδεχοµένως να αποτελεί σηµαντικό αντικείµενο µελλοντικής 

έρευνας. 

Ως επόµενο µόριο, µετά την κινάση Src, στο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος 

από τη HARP στα κύτταρα χαρακτηρίστηκε η FAK. H FAK εντοπίστηκε ως 

σύµπλοκο µε την κινάση Src αλλά όχι µε την RPTPβ/ζ, γεγονός το οποίο σηµαίνει 

ότι η Src είναι ενδιάµεσο µόριο µεταξύ του υποδοχέα της HARP και της FAK. Το 

σύµπλοκο της Src µε τη FAK έχει αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις, ενώ φαίνεται 

να υπάρχει πολύπλοκος τρόπος µε τον οποίο η αλληλεπίδραση των δύο κινασών 

µπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση τόσο της FAK όσο και της Src. Από τις 

µέχρι σήµερα αναφορές φαίνεται ότι οι δύο αυτές κινάσες είναι σε πολύ στενή 

αλληλεπίδραση και ότι µπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα υποστρώµατα αλλά 

και ενεργοποιητές η µία για την άλλη (Schaller 1996, Reiske et al., 2000, Parsons 

et al., 2000, Frame 2002, Schlaepfer και Mitra 2004).  

Στο σύστηµα µας φαίνεται ότι η FAK αποτελεί υπόστρωµα για την κινάση 

Src. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα πειράµατα τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν µετά από επώαση των κυττάρων HUVEC µε τον γενικό 

αναστολέα κινασών τυροσίνης genistein αλλά και τον ειδικό αναστολέα της 

κινάσης Src ΡΡ1. Η γενική αναστολή των κινασών τυροσίνης από το genistein δεν 

επηρεάζει την αποφωσφορυλίωση της Src κινάσης στη θέση Υ527 που επάγεται 



Συζήτηση 

 146 

από τη HARP. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πιθανότατα ότι η αρχική 

ενεργοποίηση της Src µετά από τη προσθήκη HARP στο θρεπτικό µέσο των 

κυττάρων HUVEC να πραγµατοποιείται µέσω φωσφατασών και όχι µέσω κινάσες. 

Επίσης, η αναστολή της φωσφορυλίωσης της FAK σε τυροσίνη που επάγεται από 

τη HARP µετά από επώαση των κυττάρων µε ΡΡ1 αποδεικνύει ότι η FAK έπεται 

της Src κινάσης στο συγκεκριµένο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος. Τα 

αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η κινάση Src αποτελεί ενδιάµεσο µόριο 

µεταξύ της RPTPβ/ζ και της FAK, όπως είχε φανεί και από µετά από τα πειράµατα 

ανοσοκατακρήνισης. Προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να συνηγορούν και 

αποτελέσµατα άλλων ερευνητικών οµάδων, όπου φαίνεται πως σε ινοβλάστες 

που έχει πραγµατοποιηθεί καταστολή της RPTPα (RPTPα-/-), παρουσιάζουν 

µειωµένη φωσφορυλίωση στη FAK και µικρά ποσοστά µετανάστευσης ή 

κυτταρικής προσκόλλησης σε ινονεκτίνη (Zheng et al., 2003). 

Η ΡΙ3Κ αποτελεί το επόµενο µόριο το οποίο εµπλέκεται στη µεταγωγή 

σήµατος της HARP στα κύτταρα HUVEC. Το αποτέλεσµα αυτό είναι σε συµφωνία 

µε αναφορές άλλων ερευνητικών οµάδων (Souttou et al., 1997, 2001) που 

χαρακτηρίζουν την κινάση αυτή ως απαραίτητο µόριο για τη βιολογική δράση της 

HARP. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες µελέτες περιορίστηκαν στη χρησιµοποίηση 

αναστολέων έναντι της ΡΙ3Κ, χωρίς να αναφέρουν τον πιθανό τρόπο 

ενεργοποίησης της ΡΙ3Κ από τη HARP. 

Από τα πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης που πραγµατοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία φαίνεται ότι η ΡΙ3Κ µπορεί να σχηµατίσει σύµπλοκο µε τη FAK 

αλλά όχι µε την RPTPβ/ζ ή µε την κινάση Src. Επιπλέον, η δηµιουργία του 

συµπλόκου ανάµεσα στη FAK και την ΡΙ3Κ ευνοείται όταν τα κύτταρα επωάζονται 

µε HARP. Η αλληλεπίδραση µεταξύ της FAK και της ΡΙ3Κ πραγµατοποιείται µέσω 

της p85 υποµονάδας της ΡΙ3Κ και µε συµµετοχή τόσο της SH2 αλλά και της SH3 

περιοχής της υποµονάδας αυτής (Schaller et al., 1996). Η επαγωγή της 

φωσφορυλίωσης της FAK από την κινάση Src είναι δυνατό να δηµιουργεί θέσεις 

δέσµευσης της PI3Κ στη FAK (Schlaepfer και Mitra, 2004) και εποµένως, να 

επιτυγχάνεται µε τον τρόπο η συµµετοχή της ΡΙ3Κ στο µονοπάτι µεταγωγής 

σήµατος της HARP. 

Η ΡΙ3Κ είναι δυνατόν να επάγει τη φωσφορυλίωση της Akt κινάσης και µε 

τον τρόπο αυτό να προστατεύει τα κύτταρα από απόπτωση. Η επαγωγή του 
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συγκεκριµένου µονοπατιού µεταγωγής σήµατος φαίνεται να επάγεται από τη 

Midkine σε διάφορους τύπους κυττάρων, µεταξύ των οποίων και τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα HUVEC (Bowden et al., 2002, Stoica et al., 2002). Στα πειράµατα αυτά ο 

υπεύθυνος υποδοχέας θεωρείται ότι είναι η κινάση του αναπλαστικού 

λεµφώµατος (ALK). Ωστόσο, στα πειράµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι 

σήµερα από την ερευνητική µας οµάδα, δεν έχει ανιχνευτεί ο συγκεκριµένος 

υποδοχέας στα κύτταρα HUVEC. Επιπλέον, όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή, η επώαση των 

κυττάρων µε HARP δεν έχει κάποια επίδραση στη φωσφορυλίωση της Akt1. Τα 

αποτελέσµατα αυτά, ανεξάρτητα από τον εντοπισµό ή µη της ALK στα κύτταρα 

HUVEC, υποδηλώνουν ότι η Midkine και η HARP ενεργοποιούν διαφορετικά 

µονοπάτια µεταγωγής σήµατος στα κύτταρα HUVEC. 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι επίσης γνωστό ότι η ΡΙ3Κ µπορεί να 

εµπλακεί στο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος των ΜΑΡ-κινασών (Duca et al., 

2002). Το σηµείο στο οποίο η ΡΙ3Κ εισέρχεται στο συγκεκριµένο µονοπάτι δεν 

είναι µέχρι και σήµερα αποσαφηνισµένο µε ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα τα οποία 

παρουσιάζονται από διαφορετικά εργαστήρια είναι αντικρουόµενα, ωστόσο η 

εξάρτηση του µονοπατιού των ΜΑΡ-κινασών από την ΡΙ3Κ φαίνεται να βρίσκεται 

στο επίπεδο της ενεργοποίησης της raf-1 ή απ’ ευθείας στη MEK1  (Carpenter και 

Cantley, 1996, Ueda et al., 1996, Cai et al., 1997, Schonwasser et al., 1998 ). 

Όποιο πάντως και να είναι το ακριβές σηµείο εισόδου της ΡΙ3Κ στο µονοπάτι των 

ΜΑΡ-κινασών σίγουρα συµµετέχει η ΜΕΚ1. Για το λόγο αυτό και στην παρούσα 

εργασία διερευνήθηκε εάν η αναστολή της συγκεκριµένης κινάσης µε τη χρήση 

του ειδικού αναστολέα U0126 µπορεί να παρεµποδίσει την επαγωγική δράση της 

HARP στο χηµειοτακτισµό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC ή να 

αναστείλει την επαγωγή των κινασών Erk ½ που παρατηρείται µετά από επώαση 

των HUVEC µε HARP. Όπως φάνηκε, η ΜΕΚ1 αποτελεί µια κινάση που 

συµµετέχει στη µεταγωγή σήµατος από τη HARP στα ενδοθηλιακά κύτταρα 

HUVEC και η αναστολή της έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της βιολογικής 

δράσης της HARP, καθώς και τη µεταγωγή σήµατος προς τις Erk ½.  

Η οριστική επιβεβαίωση για τη ταυτοποίηση της RPTPβ/ζ ως υπεύθυνου 

υποδοχέα για τη µεταβίβαση σήµατος στα κύτταρα HUVEC από τη HARP 

πραγµατοποιήθηκε µετά από αναστολή της έκφρασης του υποδοχέα σε επίπεδο 
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πρωτεΐνης µε τη µέθοδο του siRNA (Duxbury και Whang 2004). Οι αλληλουχίες 

που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του δίκλωνου RNA ήταν ειδικές έναντι 

του ώριµου µεταγράφου της RPTPβ/ζ (Muller et al., 2003). Στα πειράµατα που 

πραγµατοποιήθηκαν φάνηκε ότι η RPTPβ/ζ αποτελεί σηµαντικό υποδοχέα στα 

κύτταρα HUVEC, ενώ µείωση της έκφρασής της έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια 

της βιολογικής δράσης της HARP και της αναστολής του µονοπατιού µεταγωγής 

σήµατος που έχει χαρακτηριστεί στην παρούσα εργασία.  

Συµπερασµατικά, στην εργασία αυτή µελετήθηκε η επίδραση του αυξητικού 

παράγοντα HARP στη µετανάστευση και τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών 

κυττάρων HUVEC. Επίσης, ταυτοποιήθηκε η RPTPβ/ζ ως ο υπεύθυνος 

υποδοχέας της HARP στο συγκεκριµένο τύπο κυττάρων, ενώ ταυτοποιήθηκε και 

το µονοπάτι µεταγωγής σήµατος µέσω του οποίου η HARP ασκεί τη βιολογική της 

δράση, στο οποίο περιλαµβάνονται η Src, η FAK, η ΡΙ3Κ και οι Erk 1 και 2. Τα 

αποτελέσµατα αυτά αποτελούν την πιο ολοκληρωµένη µέχρι σήµερα µελέτη για 

τον τρόπο µε τον οποίο η HARP ασκεί τη βιολογική της δράση σε κάποιο σύστηµα 

και αναµένεται να βοηθήσουν σε σηµαντικό βαθµό την καλύτερη µελέτη του 

αυξητικού αυτού παράγοντα. 
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Εικόνα 5.1. Προτεινόµενο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος της HARP στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Η 
ενεργοποίηση διαφόρων κυτταροπλασµατικών κινασών έχει ως αποτέλεσµα τη 
µετανάστευση και τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

• Η HARP επάγει τη µετανάστευση και τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών 

κυττάρων HUVEC. 

• H RPTPβ/ζ εκφράζεται στα κύτταρα HUVEC και είναι υποδοχέας της HARP 

στα κύτταρα αυτά. 

• Η δέσµευση της HARP στην RPTPβ/ζ έχει ως αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση της κινάσης Src, µετά από αποφωσφορυλίωσή της στη θέση 

Υ527. 

• Στο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος της HARP, εκτός από την κινάση Src, 

µετέχουν η FAK, η ΡΙ3Κ, η ΜΕΚ1 και οι Erk ½. 

• H παρεµπόδιση της δέσµευσης της HARP στην RPTPβ/ζ, αλλά και η 

αναστολή της ενεργότητας της RPTPβ/ζ, της Src, της FAK, της ΡΙ3Κ και της 

MEK1, έχουν ως αποτέλεσµα την αναστολή της µεταγωγής σήµατος και 

την άρση της δράσης της στη µετανάστευση και στη διαφοροποίηση των 

κυττάρων. 

• Μείωση των επιπέδων έκφρασης της RPTPβ/ζ στα κύτταρα HUVEC έχει 

ως αποτέλεσµα την αναστολή της µεταγωγής σήµατος της HARP και την 

άρση της δράσης της στη µετανάστευση και στη διαφοροποίηση των 

κυττάρων. 
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Heparin affin regulatory peptide (HARP) είναι ένας αυξητικός παράγοντας µε 

µοριακό βάρος 18 kDa, που έχει µεγάλη συγγένεια µε την ηπαρίνη. Είναι 

συντηρηµένη µεταξύ διαφόρων ειδών και παρουσιάζει 50% οµολογία µε τη 

Midkine και την RI-HBP. Οι πρωτεΐνες αυτές συγκροτούν µια σχετικά νέα 

οικογένεια αυξητικών παραγόντων που έχουν συγγένεια µε την ηπαρίνη. Η HARP 

αποµονώθηκε για πρώτη φορά από τον εγκέφαλο νεογέννητου βοός ως ένα 

µόριο που µπορεί να επάγει την προέκταση των νευρικών κυττάρων. Επίσης, 

εκφράζεται στη µήτρα, στους χόνδρους και στα οστά. Αρκετές αναφορές 

αποδεικνύουν ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ της έκφρασης της HARP και 

της ανάπτυξης καρκινικού όγκου και της αγγειογένεσης. Υψηλά επίπεδα της 

πρωτεΐνης έχουν ανιχνευθεί σε πολλούς καρκινικούς όγκους, αλλά και κυτταρικές 

σειρές που προέρχονται από διάφορους τύπους καρκίνου σε ανθρώπους. Η 

HARP αποτελεί µιτογόνο παράγοντα για διάφορους τύπους ενδοθηλιακών 

κυττάρων, ενώ µπορεί να επάγει την αγγειογένεση in vivo και in vitro. Ασκεί τη 

βιολογική της δράση µετά από αλληλεπίδραση µε πρωτεογλυκάνες της 

επιφάνειας του κυττάρου, όπως η N-συνδεκάνη, ή µετά από δέσµευση σε πιο 

ειδικούς υποδοχείς. Η RPTPβ/ζ, η εκκρινόµενη µορφή της (φωσφακάνη), αλλά και 

η κινάση ALK, έχει αναφερθεί ότι µπορούν να δεσµεύουν τη HARP και να 

συµµετέχουν στη µεταγωγή του σήµατός της. Παλαιότερες αναφορές έχουν δείξει 

ότι η HARP µπορεί να επάγει τις MAP-κινάσες και το µονοπάτι PI3K-Akt, ενώ 

αναστολείς των Erk½, ή της  PI3K καταστέλλουν τη σύνθεση του DNA που 

επάγεται από τη HARP. Επιπλέον, η Shc και οι  Erk ½ φωσφορυλιώνονται µετά 

από επώαση κυττάρων µε HARP. Ωστόσο, τα ενδοκυτταρικά σήµατα ειδικών 

υποδοχέων της HARP προς την PI3K ή τις MAPK δεν έχουν ακόµα χαρακτηριστεί 

ικανοποιητικά. Στην εργασία αυτή µελετήσαµε την επίδραση της HARP στη 

µετανάστευση κυττάρων HUVEC, στη δηµιουργία αυλών σε υπόστρωµα matrigel, 

καθώς και το µονοπάτι µεταγωγής σήµατος που ενεργοποιείται από τη HARP. Τα 

αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η HARP επάγει τη µετανάστευση και τη 

διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC µετά από δέσµευσή της 

στην RPTPβ/ζ. Η δέσµευση αυτή οδηγεί σε ενεργοποίηση της  Src, της FAK, της 



Περίληψη 

 154 

PI3K και των Erk ½. Το ορθοβαναδικό νάτριο, η θειική χονδροϊτίνη-C, το ΡΡ1, η 

wortmannin, το LY294002 και το U0126 αναστέλλουν τη µεταγωγή σήµατος της 

HARP, καθώς και την επαγωγή της µετανάστευσης και διαφοροποίησης των 

HUVEC. Επιπλέον, η µείωση της έκφρασης της RPTPβ/ζ µε τη χρησιµοποίηση 

παρεµβαλλόµενου RNA παρεµποδίζει τα ενδοκυτταρικά σήµατα, καθώς και την 

επαγωγή της µετανάστευσης και της διαφοροποίησης που επάγεται από τη 

HARP. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η RPTPβ/ζ αποτελεί υποδοχέα της 

HARP σε ενδοθηλιακά κύτταρα και  αποσαφηνίζουν το µονοπάτι µεταγωγής 

σήµατος της HARP στα κύτταρα αυτά. 
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8. SUMMARY 
 

Heparin affin regulatory peptide (HARP) is an 18 kDa growth factor that has a 

high affinity for heparin. HARP is highly conserved among species and shares 

50% homology with Midkine and RI-HBP. The above proteins constitute a 

relatively new family of growth factors with high affinity for heparin. HARP has 

been originally purified from perinatal rat brain as a molecule that induces neurite 

outgrowth. HARP is also expressed in uterus, cartilage and bone extracts. Several 

reports have established a strong correlation between HARP expression and 

tumour growth and angiogenesis. High levels of this protein were found in many 

human cancers and cell lines derived from human tumours. HARP has been 

reported to be mitogenic for different types of endothelial cells and angiogenic in 

vivo and in vitro. HARP exerts its biological activity through interactions with cell 

surface proteoglycans, such as N-syndecan, or binding to more specific cell 

surface receptors. Receptor-type protein tyrosine-phosphatase β/ζ (RPTPβ/ζ) and 

its secreted variant phosphacan, as well as ALK, have been recently reported to 

bind HARP and to be implicated in its signalling.HARP has been previously shown 

to activate both the MAPK and PI3K - Akt signalling axes. Inhibitors of Erk½ or 

PI3K inhibit DNA synthesis stimulated by HARP. Additionally, analysis of tyrosine 

phosphorylated proteins following HARP stimulation, revealed induction of Shc 

and Erk ½ phosphorylation. Nevertheless, the signals from specific receptors to 

PI3K or MAPK are not well documented. In the present work, we examined the 

effect of HARP on migration and tube formation on matrigel of HUVEC and 

investigated the signalling pathway induced by HARP. We report that HARP 

induces migration and differentiation of endothelial cells through binding to 

RPTPβ/ζ, leading to activation of Src, FAK, PI3K and Erk½. Sodium 

orthovanadate, chondroitin sulfate-C, PP1, wortmannin, LY294002 and U0126 

inhibit HARP-mediated signalling and HARP-induced HUVEC migration and 

differentiation. In addition, RPTPβ/ζ suppression using siRNA technology, 

interrupts intracellular signals, as well as HUVEC migration and differentiation that 

are induced by HARP. These results establish the role of RPTPβ/ζ as a receptor 
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of HARP in HUVEC and elucidate the HARP signalling pathway in endothelial 

cells. 
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